
 

 

 

Kandidatuppsats 

Etiskt ledarskap  

Sociologisk undersökning av det etiska ledarskapet bland första 

linjens chefer. 
 

Författare:  

Rachida McHaiter 

Daniel Dietmann 
Handledare: Per Dannefjord 

Examinator: Sven Hort  

Termin: VT2016 

Ämne: Sociologi 
Nivå: Kandidatuppsats 

Kurskod: 2SO30E 



  
 

2 

Abstrakt 
 

This thesis theme is ethical leadership of first line managers. Based on qualitative 

research, ethical leadership has been examined from three perspectives; the first line managers' 

approach to ethical leadership, their view of their organization's ethical leadership and their 

view of their own leadership. 

 

Ten semi-structured interviews with first-line managers were conducted which formed the basis 

of our study. Collected data has been processed and analyzed based on our theoretical 

framework consisting of institutional / value-based leadership, transformational / transactional 

leadership, Max Weber document types and Browns and Treviños propositions linked to ethical 

leadership. 

 

In summary, we demonstrate that ethical leadership was not clearly defined in the first-line 

management level that the term ethical leadership was not known to the first line mangers and 

policies and directives regarding ethical leadership were missing. 

 

Keywords;  

 

Leadership, ethical leadership, Ethical decision making, Ethics and Foundation Leadership, 

Transformative/ transactional leadership. 

 

Nyckelord 
 

Ledarskap, Etiskt ledarskap, Etiskt beslutfattande, Etik och Värdegrundande ledarskap,  

Transformativt/ transaktionellt ledarskap. 

 

Tack 
 

Vi vill börja med att tacka fem första linjens chefer som ingick i testpilotsgruppen som 

ställde upp för att ge oss feedback på vår intervjuguide och till de tio respondenterna som 

mangrant ställde upp på intervju, och som så generöst delade med sig av sina funderingar då 

det gäller etiskt ledarskap. Vi vill likaså tacka våra handledare, Agneta Franssén, som hela tiden 

fanns i bakgrunden och vid behov gav stöd och inspiration, och tack till Per Dannefjord, som 

gav oss konstruktiv feedback och lotsade fram oss på rätt väg. Vi tackar likaså våra respektive 

som gett oss möjligheten och tiden till våra studier och sist men inte minst vill vi tacka varandra 

för sex inspirerande, givande studieår och för det goda samarbetet vi haft under denna studie. 
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1 Inledning 
 

I Sverige har företag som bland annat Skandia, HQ bank och Telia drabbats av större 

förtroendekriser då företagsledningen agerat tvivelaktigt.  Sedan sociala medier spelar en mer 

aktiv roll kan en lokal händelse på några minuter bli en nationell och i vissa fall en internationell 

angelägenhet som allvarligt kan skada ett varumärke. Att agera etiskt har blivit ett sätt för 

organisationer och chefer att undvika att råka illa ut och samtidigt tjäna pengar, (Etikkollegiet, 

2011:02).  Fackförbundet Kommunals agerande har till exempel under senare tid ifrågasatts 

och fått massiv kritik. Här har kvällstidningen Aftonbladet avslöjat att Kommunal med över en 

halv miljon medlemmar, under flera år spekulerat med 100-tals miljoner på krog- och 

konferensverksamhet, genom att styrelseledamöter finansierat egna lyxresor samt haft 

återkommande representation med alkoholkonsumtion med medlemmarnas pengar, (SVD 

Näringsliv, 2016-01-13). Detta ledde till ett stort missnöje bland Kommunals förtroendevalda 

och medlemmar, konsekvensen blev att ca 14 000 medlemmar lämnade förbundet, kassören 

fick sparken samt åtalades för mutbrott och att förbundsordföranden avgick. Ett annat exempel 

är Panamadokumenten, ca 11,5 miljoner läckta dokument från Mossack Fonsecas 

Panamabaserade advokatbyrå. Panamadokumenten visar omfattande skattefusk, pengatvätt och 

korruption, och bland de som nyttjat dessa tjänster fanns flera nuvarande och före detta 

toppolitiker, sportprofiler, filmstjärnor och ökända kriminella, (SVT.se, 2016-04-03, 2016-04-

07).  

 

1.1 Bakgrund 
 

Etiskt ledarskap har under de senaste åren kommit mer och mer i fokus, då företagsetik 

och etik i ledarskap skiljer sig åt samt att ämnet etik obönhörligt leder in på frågor som rör 

värderingar, moral och lojalitet, blev vi nyfikna på att undersöka det etiska ledarskapet bland 

första linjens chefer. Etik och moral är begrepp som kan ha olika definitioner. Etiken är mer 

principiell, filosofisk och teoretiskt rotad än värden, där etiken ses som ett ”tomt ramverk” som 

fylls med värden, (Kirkhaug 2015:79).  Etik är uppfattningar på vad som är rätta attityder och 

handlingar, och moral är en kvalitativ egenskap i en handling, ett beteende hos en person att 

följa de etiska normerna. Normer innebär regler för socialt beteende, således oskrivna idéer, 

föreställningar och förväntningar kring vad som anses vara normalt i ett visst sammanhang, 

(Kirkhaug 2015:78–79), och moral handlar om att praktisera det som är riktigt och betraktas 

som ett mer substantiellt innehåll än etik, där en handling kan värderas som mer eller mindre 

moralisk.  Värderingar, i sin tur är idéer om vad som är bra eller dåligt, (Ahrenfelt, 2001:242), 
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dessa grundläggs i tidig ålder och är våra uppfattningar om gott och ont, som är till hjälp för 

oss då vi ska ta ställning samt det som påverkar våra handlingsmönster, (Kaufmann & 

Kaufmann, 2010:171), dessa kärnvärden är uttryck för individens mest primära övertygelse om 

vad som är rätt och fel, (Kirkhaug, 2015:65).   Organisationer utgår från en positiv 

människouppfattning där det ligger i människans natur att hen vill engagera sig, ta ansvar, vara 

med och påverka, utvecklas samt bli uppskattad, (Granberg, 2011:243). Fördelar med ett 

klargörande av värdegrund underlättar processen så att medarbetarna inkluderas och engageras, 

(Granberg, 2011:131). Värderingarna här utgör kulturens kärna och ingår i det kognitiva, det 

vill säga tankemässiga systemet, således är det viktigt för ledare att inte bara tala utan också 

vara organisationens normsändare genom att visa genom handling, (Granberg, 2011:224–225). 

För första linjens chefer handlar arbetet således om individuella anpassningar till 

verksamhetens förutsättningar, (Ellström & Kock, 2009: 90). Brown och Treviño lyfter i sin tur 

att chefer på lägre nivå har möjlighet att fokusera sitt etiska ledarskap gentemot medlemmarna 

inom den organisation som ledaren är utsedd att leda. (Brown och Treviño, 2006:611). 

 

Vi anser att i dag, med ett större krav ifrån både organisationens intressenter och 

medarbetare att agera etiskt, så ställs det större krav på chefer att både leda etiskt, ha sunda 

värderingar till att tydliggöra vad som gäller inom organisationen.  

1.2 Disposition 
 

 

    Figur 1:1, översikt på studiens upplägg. 

Avsnitt 1

•Inledning/ bakgrund här tar vi upp inledning, en kortfattad bakgrund, frågeställning, syftet, 
definitionen av etiskt ledarskap samt den avgränsning vi valt i rapporten.  

Avsnitt 2

•Teori, här tar vi upp tidigare forskning, utvalda teorier som kan kopplas till empirin, och 
etiskt ledarskap.

Avsnitt 3

•Metod, här tar vi upp val av metod, urval, datainsamling, etiska övervägningar, 
intervjumodell, samt källkritik.

Avsnitt 4

•Resultat-/ analys, här introduceras  den sammanställda materialet från intervjuerna som 
analyseras.

Avsnitt 5
•Konklusion/ diskussion, här avslutar vi med en slutdiskussion av studien..
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1.3 Problemformulering 

 

Vi vill med vår uppsats skapa en större förståelse för första linjens chefers syn på det 

etiska ledarskapet. Då värderingarna utgör kulturens kärna, är det viktigt för ledare att vara 

medveten om både de egna som organisationens värderingar. Utifrån arbetspsykologins 

Humanism och existentiell teori, av bl. a Erich Fromm, Abraham Maslow, och Carl Rogers, är 

självförverkligande en grundläggande drivkraft, självet – uppfattning av oss själva, betraktas 

som en medveten struktur och utvidgning av begreppet är idealsjälvet – det vi helst vill vara, 

(Kaufmann & Kaufmann, 2010: 173-174), samt att konsistens i självbild och kongruens i 

upplevelsen av sig själv och verkligheten är grunden för god psykologisk funktion, (Kaufmann 

& Kaufmann, 2010: 39). För första linjens chefer handlar arbetet således om individuella 

anpassningar till verksamhetens förutsättningar, (Ellström & Kock, 2009: 90). 

 

1.4 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen var att undersöka synen på etiskt ledarskap, samt på den egna 

organisationens etiska ledarskap, utifrån första linjens chefers perspektiv.  

1.5 Frågeställning 
 

De frågor vi avser besvara är; 

- Hur ser första linjens chefer på etiskt ledarskap?  

- Hur ser första linjens chefer på organisationens etiska ledarskap? 

1.6 Definition av etiskt ledarskap 
 

Hur etiskt ledarskap definieras skiljer sig främst utifrån vilket förhållningsätt som 

tillämpas, och efter att ha läst in oss på åtskilliga vetenskapliga artiklar har vi funnit ut två 

huvudperspektiv dels normativt förhållningsätt som bland annat presenteras av filosofen Ciulla 

i ”Leadership ethics: mapping the territory”, (e.g Ciulla, 1995), där författaren i artikeln 

presenterade flertalet olika normativa teorier som fokuserar på hur en ledare bör agera för att 

vara en etiskt god ledare. Brown och Treviño i sin tur presenterade i sin artikel ”Ethical 

leadership: A review and future directions”, (Brown och Treviño 2006), ett vetenskapligt 

förhållningsätt där det fokuseras på att identifiera resultaten av etiskt ledarskap och hur det 

etiska ledarskapet tillämpas i praktiken, ”Philosophers have answered the question “what is 

ethical leadership” from a normative perspective, specifying how ethical leaders “ought” to 

behave (e.g Ciulla, 2004). By contrast, our social scientific approach to the topic is focused 
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more on describing ethical leadership as well as identifying its antecedents and consequences”, 

(Brown & Treviño, 2006:596). Brown och Treviño redovisade vidare i artikeln en översyn över 

olika samhällsvetenskapliga teorier kring etiskt ledarskap och definierade även själva etiskt 

ledarskap som demonstrationen av normativt lämpligt beteende genom enskilda handlingar och 

handlingar i relation till andra, samt att etiskt ledarskap kräver en tvåvägskommunikation med 

underställda, (Brown och Treviño 2006:596). 

 

Vi har i denna studie valt att definiera etik i enlighet med Brown och Treviño, d.v.s. 

”Demonstrationen av normativt lämpligt beteende genom personliga handlingar och 

relationer”, vad som är korrekt etiskt beteende skiljer sig därmed efter situation och kontext. 

Hur sunt etiskt något är definieras med andra ord på hur omgivningen uppfattar beteendet. Det 

etiska ledarskapet skiljer sig också på vilken nivå som ledaren befinner sig enligt Brown 

Treviño.  Chefer på strategisk nivå som exempelvis verkställande direktörer måste enligt 

författarna lägga ner mer tid på utomorganisatoriska intressenter medan chefer på lägre nivå 

har möjlighet att fokusera sitt etiska ledarskap gentemot medlemmarna inom den organisation 

som ledaren är utsedd att leda. (Brown och Treviño, 2006:611). 

 

1.7 Avgränsning 
 

Vårt angrepp i denna studie baserades på en sociologisk undersökning där vi intervjuat 

10 första linjens chefer. Avgränsningen belyser enbart respondenternas perspektiv på etiskt 

ledarskap och rapportens empiriska material avgränsas till det vi sammanställde från 

intervjuerna. Vi avgränsade våra sökord till; Ledarskap, Etiskt ledarskap, Etiskt beslutfattande, 

Etik och Värdegrundande ledarskap, Transformativt/ transaktionellt ledarskap. 

 

2 Teoriavsnitt 
 

I detta avsnitt presenteras en forskningsöversikt, Max Webers fyra handlingstyper samt några 

utvalda propositioner av Browns och Treviños 16 propositioner.   

  

2.1 Teori 
 

Vi har i vår studie utgått från följande teoretiska ramverk, Max Webers fyra 

handlingstyper, som förklarar betydelsen av handling som utgår från de krafter som finns hos 

individen, och några utav Browns och Treviños propositioner, vars teoretiska utgångspunkt är 

social learning theory, för att kunna identifiera de olika typer av handlingar som kan påverka 
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det etiska ledarskapet. Dessa låg till grund för vår förståelse och tolkning av det material vi 

hade till vårt förfogande.  

 

2.2 Tidigare forskning 
 

Forskning kring etiskt ledarskap är relativt ”ung” och ”modern”, dock saknas någon form 

av specifik teori som belyser etiskt ledarskap.   

 

1975 publicerade David K. Berlo en artikel rörande hur etik och moral påverkar organisationer 

i arbetslivet. (Berlo, 1975:43–64). Berlo identifierade i sin artikel fyra olika typer av faktorer 

av kontroll som en ledare kan använda sig av för att leda och fördela arbetet. Dessa fyra faktorer 

är uppdelade i två grupper dels en formell som består av, kontroll via auktoritet och kontroll via 

övertalning, (Berlo, 1975:43). Den andra gruppen är kopplad till informella faktorer, kontroll 

via personlig lojalitet samt kontroll via sociala kontrakt. Berlo beskriver i sin artikel vikten av 

de informella faktorerna och i led med att arbetsmarknaden blir allt mer specialiserad samt att 

chefen har svårare att få grepp om medarbetarna gör sitt jobb och är motiverade, (Berlo, 

1975:44). Berlo anser att ledaren måste ta hänsyn till medarbetaren och anpassa sitt agerande 

till individen och genom interaktion tillsammans komma överens om vilka ”spelregler” som 

ska råda. (Berlo, 1975:46) 

 

En inflytelserik artikel i ämnet under de senaste åren är skriven av Brown, Treviño och 

Harrison, ”Ethical leadership, A social learning perspective for construct development and 

testing”, från 2005, där de genomfört sju stycken enkätstudier samt en djupintervjustudie på 

MBA- studenter. Författarna ger även en definition på hur de tolkar begreppet etiskt ledarskap, 

“normatively appropriate conduct through personal actions and interpersonal relationships, 

and the promotion of such conduct to followers through two-way communication, 

reinforcement, and decision-making”, (Brown, Treviño mfl. 2005:120). Författarna har funnit 

att en av de viktigaste upplevda faktorerna i relationen chef och medarbetare är kommunikation 

och dialog. De närmsta chefernas agerande är enligt studien mycket viktigare när det gäller 

underställdas agerande än hur högre chefer agerar. Författarna anser att teorin Social Learing 

Theory, (SLT), kan användas för att analysera och tolka hur etiskt ledarskap påverkar en 

organisation.      
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2.3 Max Webers handlingstyper 

 

Max Weber ses som en historiesociolog där han utforskade samhället och dess fenomen, 

detta genom att använda verktyg ”Idealtyp, som i detta fall är en analytisk modell som nyttjas 

för att förstå världen och där varje verklig situation kan förstås genom en jämförelse med dess 

idealtyp. Weber menar att idealtyper ska vara begripliga, deras beståndsdelar ska passa ihop 

och med det vara till stöd för att göra den verkliga världen begriplig, likaså att idealtyper kan 

beskrivas som statiska eller som dynamiska enheter.  Han menar vidare att idealtyper inte kan 

vara statiska då förändringar i samhället alltid sker och på så sätt kan det inte finnas några eviga 

begrepp utan det är nödvändigt att utveckla/anpassa verktygen till det samhälle vi lever i och 

som konstant förändras, (Ritzer, G. 2009:103). Betydelsen av Ideal är renodling, det bästa, 

som syftar på "renodlad", och handlar alltså i sammanhanget inte om någon sorts värdering, 

utan är den välgjord och välunderbyggd kan den vara ett verktyg för att i teorier beskriva och 

förklara funktionen och karaktärsdragen hos vissa sociala fenomen. Idealtyp är användbar för 

att jämföra verkliga situationer med idealtypen, som då utgör en fast referenspunkt. Ideal är en 

extremversion av studien och syftet är att fånga de stora dragen och hjälpa forskaren i att förstå, 

och han erbjuder flera olika slags idealtyper, där Idealtyper för handlande, som ”baseras på 

motivationen hos aktören”, är en, (Ritzer, G. 2009:104). Weber använde en ”individualistisk 

och subjektivistisk metodologi”, där intresset låg på vad individen gör och varför denne gör det, 

och hans sociologi byggde på föreställningen om social handling, (Ritzer, G. 2009:107). 

Webers tydliga fokus låg på individer och beteendets mönster och regelbundenheter. 

Max Weber tar upp betydelsen av handling utifrån sin idealtypmetod, för att förklara 

sociala handlingar som består av handling respektive avsaknad av handling, som utgår från de 

krafter som finns hos individen. Weber identifierade fyra grundläggande handlingstyper, där de 

två första handlingstyperna är grundläggande för rationellt handlande, målrationellt, inlärda 

och resultatorienterade, värderationellt, värdegrundade baserade i individens övertygelser. Den 

tredje affektuellt, känslotillstånd, impulsstyrda, var för honom mindre intressant då den 

baserades på irrationella handlingar och slutligen den fjärde traditionellt, vanemässigt och 

ingrodda beteenden, utgick handlingen mer utifrån kulturell betingelse, (Ritzer, G. 2009:108). 

Weber menade att givna handlingar kan involvera och kombinera flera typer och utgår från de 

krafter som finns hos individen. 

 

 

2.4 Browns och Treviños 16 propositioner    
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Social learning theory, (Teori om social inlärning), är den teoretiska utgångspunkten i 

Brown, Treviño och Harrisons konceptualisering av begreppet etiskt ledarskap, (Brown et al. 

2005:118). Teorin har haft stort inflytande på flera forskningsområden och trots att det 

utvecklades för mer än 40 år sedan används det fortfarande som teoretisk grund i studier om 

etiskt ledarskap. Albert Bandura publicerade 1971 sin teori om Social inlärning (Social 

Learning Theory). Enligt Bandura formas en stor del av individens agerande av inlärning genom 

att observera och då framförallt individer med stort inflytande.  Genom att en individ observerar 

andras agerande och tar lärdom av detta, kan denne undkomma sanktioner och bestraffning 

ifrån den grupp där individen ingår, (Bandura, 1971:3).  

 

I sin teori presenterar Bandura en modell med fyra steg som är nödvändiga för att lära sig 

ett nytt socialt beteende eller förstärka tidigare inlärda beteenden.    

 

 

      Figur 2:3 

 

De fyra stegen utgörs av, (se figur 2:3), det första steget, uppmärksamhet, är en nödvändig 

början enligt Bandura, för att en individ skall kunna observera ett beteende måste personen eller 

gruppen som individen observerar vara intressant och eller bidra med ny information som 

individen anser nödvändig. Allt som stör uppmärksamheten ifrån beteendet i detta fall kommer 

ha en negativ effekt för processen, (Bandura, 1971:6). Det andra steget, retention, består av det 

individen minns av det observerade beteendet, hen skapar med andra ord en mental bild av 

beteende av något slag. Det tredje steget, återskapande, innebär att individen agerar på det sätt 

som hen har observerat och lagt på minnet. Återskapas beteende flera gånger förfinas beteendet 

och blir mer trovärdigt både för individen som för omgivningarna. Det fjärde och sista steget 

för att den sociala inlärningsprocessen skall bli lyckosam är motivation, här krävs det att 

gruppen positivt motiverar individens beteende.  Uppmuntring av beteendet gör att det tenderar 

att upprepas medan sanktioner mot beteendet kan medföra att det inlärda beteendet upphör. 

Skulle exempelvis ledaren för en grupp genom beröm och positiv förstärkning uppmuntra 

användning av att komma 10 minuter tidigare till uppsatta tider finns det en stor möjlighet att 

medarbetarna försöker leva upp till ”förväntningarna”.  Enligt Bandura är det inte brukligt inom 

en organisation att en individ endast lär sig av en medlems beteende utan beteendet sätts ihop 

efter observation av flera olika representanter av organisationen som individen anser som 

trovärdiga. Sanktioner ifrån ledningen eller gruppen som kollektiv kan sedan förstärka eller 

eliminera respektive beteenden under denna process. (Bandura, 1971:37).  
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Propositionerna är utvecklade med Banduras Sociala inlärningsteori som grund, där 

Brown och Treviño identifierat två stycken huvudinfluenser; situationsspecifika, (Situational 

influences), individspecifika, (Individual Characteristics), och till dessa influenser tillkommer 

faktorer som dämpar inflytandet av dessa influenser, moraliska influenser, (Moderating 

influences).  Slutligen så går det enligt Brown och Treviño att identifiera utkomsten av etiskt 

ledarskap, (Outcome), genom beteenden hos de underställda, se figur 2:4. 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

   Figur 2:4, M.E. Brown, L.K. Treviño / The Leadership Quarterly 17 (2006) 595–616 

 
Figur 5 visar olika influenser som påverkar Etiskt ledarskap och dessa utmynnar i sedan i ett utfall som i sin tur kan vara positiv/ 
negativ. Situations influenser, P1, rollförebild och P2, etiskt sammanhang påverkas av olika moraliska influenser, P3, moralisk 
intensitet och P12, självkontroll/behärskning. Personens individuella egenskaper, P4, välvillighet, P5, ansvarskännande, P6, 
emotionell instabilitet, P8, handlingsätt, P9 moraliska resonemang och P11, självkontroll påverkas i sin tur från moraliska 
influenser, det vill säga av P7, maktbehov/hämningar och P10, moraliska resonemang/utnyttjande.  Utfall visar här olika 

konsekvenser som skapas från input till output. P13 belyser medarbetarnas etiska beslutprocess, P14 prosocialt beteende, det 
vill säga egenskaper såsom hjälpsamhet, omtanke och empati gentemot andra, P15 belyser kontraproduktivt beteende som är 
negativt och slutligen P16 som berör medarbetarnas nöjdhet, motivation och förpliktelser till ledaren. 

 

De situationsspecifika influenser inkluderar två stycken propositioner, som främjar etiskt 

beteende, där den första propositionen, rollförebild innebär att ledaren genom att observera och 

inspirera via en internaliseringsprocess, börjar andra att efterlikna hens beteende och 

värderingar. Brown och Treviño har här funnit att många ledare lyfter fram olika typer av 

förebilder i deras forsknings interjuver. Den andra propositionen, etiskt sammanhang, det vill 

säga påverkan från den organisation ledaren är en del av, och här lägger en stor del av 

forskningen kring ämnet sin tyngdpunkt samt inkluderar bland annat olika typer av belöningar 

och uppmuntran som en organisation gör på uppvisat gott etiskt beteende. De dämpande 

faktorerna till de situationsspecifika influenserna är dels kopplade till ledarens nivå av 

självbehärskning och den personliga moralen. 

 

Individspecifika influenserna som påverkar är bland annat den femte propositionen, 

ansvarskännande, denna involverar lojalitet och vilja att ta ansvar samt att fullfölja de principer 

och riktlinjer som är uppställda.  Den nionde propositionen, moralisk resonemangsnivå, 

innefattar på vilken nivå som ledaren resonerar kring moraliska överväganden och hur holistiskt 

ledaren kan resonera kring moraliska frågeställningar. Den elfte propositionen, kontroll lokus, 

Situational influences: 

(P1) Role modeling (+) 
(P2) Ethnical context (+) 

Moderating Influences: 

(P3) Ethnical context * Moral intensity (+) 

(P12) Ethnical context * Self monitoring (+) 

 

Ethical 

leadership 

 

Outcomes: 

(P13) Follower Ethical Decision-Making (+) 

(P14) Prosocial Behavior (+) 

(P15) Counterproductive Behavior (-) 
(P16) Follower Satisfaction, Motivation and 

Commitment (+) 

Individual Characteristisct: 

(P4) Agreeableness (+) 
(P5) Conscientiouness (+) 

(P6) Neuroticism (-) 

(P8) Machiavellianism (-) 

(P9) Moral Reasoning (+) 

(P11) Locus of Control Moderating Influences: 

(P7) Need of Power * Inhibition (+) 

(P10) Moral Reasoning * Moral Utilization (+) 
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syftar på den grad av kontroll som ledaren upplever för händelserna i sitt liv. Här skiljer 

författarna på internt styrd eller externt styrd, (Brown & Treviño, 2006:605). De dämpande 

faktorerna till dessa influenser är Proposition sju, maktbehov/hämningar, detta är kopplad till 

hur ledaren hanterar dilemmat, att genom en attraktiv ledarstil med involverande och empati 

ställt emot behovet att bruka sin formella maktposition samt moraliskt resonemang ställt emot 

påvisat beteende proposition 10. 

 

Utfallet av etiskt ledarskap har Brown & Treviño lyft fram de underställdas vidare 

agerande exempelvis den sextonde propositionen, medarbetarnas nöjdhet, motivation, 

förpliktelser till ledaren, innebär att en etisk ledare påverkar sin omgivning och framförallt sina 

följare så att de kan genomföra självständiga etiska beslut även utan ledaren fysiskt närvarande, 

med stöd av tidigare tydlighet i beslut och konsekvent agerade får medarbetarna att agera i 

”samma fotspår”, (Brown & Treviño, 2006:608). Medarbetarna präglas och inspireras med 

andra ord av ledaren till att fatta sunda beslut. Ett etiskt agerande genererar ett prosocialt 

beteende, det vill säga ett beteende som inbegriper omtanke, empati, och hjälpsamhet gentemot 

ledaren som i sin tur agerar osjälviskt, (Brown & Treviño, 2006:606).  Författarna skriver vidare 

att med hjälp av ett etiskt ledarskap motverkas även kontraproduktivt beteende, med tydliga 

spelregler för följarna och även risk för sanktioner ifall riktlinjer inte följs, hjälper medarbetarna 

varandra att fatta egna etiska beslut, (Brown & Treviño, 2006:607).  

 

2.5 Teorisammanfattning 
 

Handlingstyperna som Weber utvecklat manifesteras i relationen till andra individer och 

grupper. Enligt Weber tar individen hänsyn till faktorer i sin omgivning när denne fattar ett 

beslut eller utför en handling, Berlo beskriver likt Weber att individen bör anpassa sitt 

handlande till sin omgivning för att få igenom önskat resultat. Brown och Trevinos olika 

propositioner visar exempel på faktorer som spelar in i besluten som individen ställs inför och 

vad resultatet av dessa beslut och ageranden kan resultera i. De berör med andra ord 

interaktionen mellan individer, dock så utgår Weber mer från interaktionen individer emellan 

medan Brown Trevino specialiserar sig på det organisatoriska sammanhanget och de faktorer 

som finns där och går djupare in vilka faktorer som ligger till grund för individens agerande. 

 

3 Metodavsnitt 
 



  
 

13 

I detta avsnitt presenteras de metoder och tillvägagångssätt vi valt, från urval, datainsamling, 

etiska överväganden, val av intervjumetod och bearbetning och analys av densamma, till 

validiteten och reliabiliteten följt av källkritik, för att genomföra vår studie samt för att kunna 

besvara vår frågeställning, ”Hur ser första linjens chefer på etiskt ledarskap, samt på 

organisationens etiska ledarskap?”. 

3.1 Metod 
 

Då forskningen kring etiskt ledarskap är relativt ung och vår egen kunskap i ämnet 

begränsad, så använde vi våra egna förstahandskunskaper och substantiella föreställningar, 

(Becker, 2008:23), vilket bygger på vad forskaren har för vardaglig kunskap om ämnet. Vår 

fokus på det grundliga förarbetet underlättade det för oss under studiens gång, då vi satte av 

mycket tid för förberedelsearbetet, allt från upprättande av avgränsning, tidsplan, reservplan, 

val av litteratur och artiklar, hur vi skulle få tag på intervjupersoner till hur vi bäst skulle kunna 

genomföra intervjuerna, således beslutade vi om vad, var, hur och på vilket sätt, vi skulle lägga 

upp vårt arbete för att kunna genomföra denna studie, från ämne till resultatanalys. Då vår studie 

visade på att ingen av respondenterna kommit i kontakt med termen etiskt ledarskap, samt 

tenderade att besvara intervjufrågorna hypotetiskt, så valde vi att fullfölja studien. Vi har valt 

att redovisa studiens resultat och analys utifrån våra frågeställningar, samt lagt in för oss 

relevanta citat från respondenterna under respektive tema utifrån intervjufrågorna, (se bilaga 

1). Vårt teoretiska ramverk innefattar Max Webers fyra handlingstyper samt några utvalda 

propositioner utav Browns och Treviños 16 propositioner. Resultat och analysavsnittet omfattar 

två inringade huvudområden utifrån resultatet, där de med kort yrkeserfarenhet som första 

linjens chef ställs mot de med längre yrkeserfarenhet, detta för att utröna om där fanns 

likheter/olikheter, det vill säga fanns där skillnader på vad de sade och på vad de gjorde? Detta 

beskrivs närmare under resultat-, och analysavsnittet, där vi också förtydligade begrepp som vi 

använt i studien.  

 

3.2 Urval 
 

Vi valde första linjens chefer utifrån följande kriterier; samtliga skulle ha/ haft 

verksamhets-, budget-, och personalansvar, samt utifrån tre komponenter, 1. Kunnande om hur 

anställda genomför sitt arbete, 2. Kunnande om hur regelsystemet fungerar, och 3. Ger 

uppmuntran enligt belöningssystem, som forskning kring första linjens chefer är de generella 

beståndsdelarna, (Ellström & Kock, 2009:89). Då det inte finns några klara regler på hur många 

intervjupersoner som behövs i en kvalitativ studie, utan att det beror helt på undersökningens 
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syfte, (Kvale & Brinkmann, 2009:129), här menar Repstrand att det någonstans mellan 20-30 

djupintervjuer finns en psykologisk gräns och att de är övervägande av praktiska skäl, (Repstad, 

2007:91), så bestämde vi oss för att genomföra 10 intervjuer. Utifrån den tid vi hade till vårt 

förfogande, få kontakter med chefer som kunde tänka sig ställa upp på intervju till att genomföra 

intervjuer så ansåg vi att 10 intervjuer var rimligt och hanterbart.  Då vi eftersträvade en större 

bredd bland chefer så föll det sig naturligt att de respondenter vi valt kom från offentlig som 

privat sektor samt att de verkade inom Stockholms län, då detta möjliggjorde det för oss att 

kunna träffa och intervjua dem på platser som lämpade sig bäst för dem.  Vår ambition var att 

de 10 respondenterna i denna studie, skulle vara representativ för hela gruppen första linjens 

chefer, Howard S. Becker tar upp i sin bok Tricks of the trade, Synekdoke, det vill säga delen 

får stå för helheten, där forskaren försöker upptäcka något som ska gälla för allt av en viss typ 

genom att studera några exempel som är generaliserbart för dess helhet, men som inte behöver 

vara det, (Becker, 2008:78), och här stöds vårt resultat på 10 chefer som i sin tur får representera 

övriga första linjens chefer.  

 

3.3 Datainsamling 
 

Forskare använder sig utav primärdata, till exempel videoinspelning eller 

originaldokument och sekundärdata, till exempel skrifter, (Repstad, 2007:119), här har vi 

använt både primärdata via våra intervjuer och sekundärdata genom litteratur och 

artikelgenomgång. För att skapa en grundläggande förståelse för det valda problemområdet 

nyttjade vi den studielitteratur vi haft under detta utbildningsprogram, Ledarskap och 

organisation. Vi har också försökt finna annan relevant litteratur för denna studie, som sedan 

studerats. Resultatet från intervjuerna har vi med hjälp av litteraturen jämfört med teorier vi valt 

att beskriva i denna studie och därefter kopplat ihop dem för analysering och diskussion. Här 

bör tilläggas då vi arbetat ihop och skrivit examensuppgifter tillsammans vid flera delkurser 

under denna utbildning så har vi använt oss utav material från tidigare inlämnade 

rapporter/uppsatser. Sökord vi använt är följande: Ledarskap, Etiskt ledarskap, Etiskt 

beslutfattande, Etik och Värdegrundande ledarskap, Transformativt/ transaktionellt ledarskap, 

samt sökt i databaser efter vetenskapliga artiklar och rapporter i bibliotekskatalogerna, One 

Search, via universitetets bibliotek på Linnéuniversitetet, (www.lnu.se/ub), och Google 

Scholar, (https://scholar.google.se), samtliga artiklar vi använt är ”peer reviewed”. Då 

forskningen kring etiskt ledarskap är ”ung” så valde vi att söka efter de senaste artiklarna som 

lämpade sig för vår studie, vi började vår sökning från 2015 och sökte oss bakåt i tiden, här 

avgränsade vi oss till sju kvantitativa studier daterade mellan 2013-2014 och en svensk rapport 

http://www.lnu.se/ub
https://scholar.google.se/
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från 2008. De vetenskapliga artiklarna/ rapporterna har i sin tur gett oss tips på litteratur som 

lämpar sig för vår studie.  

 

3.4 Etiska övervägande 

 

Vi har följt vetenskapsrådets forskningsetiska principer, och enligt Vetenskapsrådets 

”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning”, ska 

forskningen uppfylla, forskningskravet, individskyddskravet, d.v.s. försökspersoner och 

informanter får inte komma till skada. Individskyddskravet förtydligas i regler med krav på 

information, på samtycke, på konfidentialitet samt på hur forskningsmaterialet får nyttjas, 

(Vetenskapsrådets Rapportserie, Rapport:2005). Författarna Kvale & Brinkmann tar upp i sin 

bok, Den Kvalitativa Forskningsintervjun att det uppstår etiska frågor under hela 

intervjuundersökningen och belyser sju forskningsstadier, 1) Tematisering, 2) Planering, 3) 

Intervjusituation, 4) Utskrift, 5) Analys, 6) Verifiering, och 7) Rapportering, (Kvale & 

Brinkmann, 2009:118), och då vår studie handlar om etiskt ledarskap och berör ämnen som 

moral och värderingar så fick vi vara extra vaksamma på att vi efterföljde detta i samtliga 

stadier.  Här tydliggjorde vi för respondenterna att vi värnade om konfidentialiteten, utlovade 

full anonymitet för samtliga, samt belyste att vi endast skriver det respondenten godkänt. 

Intervjuguiden skickade vi ut i förväg till respondenterna per mejl där vi också i följebrevet, (se 

bilaga 1), klargjorde syftet med intervjun samt syftet med själva studien. I samma mejl 

informerade vi om hur vi kommer att gå till väga gällande informationen utifrån intervjuerna 

och att deltagandet är helt frivilligt och att respondenten vid vilken tidpunkt som helst kan välja 

att avbryta sitt deltagande i studien utan att behöva förklara sig. Här var vi extra tydliga med 

betoning på att alla uppgifter och de inspelade intervjuerna kommer att förstöras vid 

färdigställande av studien. 

 

3.5 Intervjumetod 
 

Den största delen av ledarskapsforskning bygger på kvalitativa studier där man genomfört 

intervjuer, (Vinnova Rapport, 2008:15) och vår forskningsansats var att genomföra en kvalitativ 

studie genom intervjuer, detta baserades på att vi då skulle kunna bygga vår studie på hur 

respondenterna uppfattar och tolkar sin verklighet, (Bryman, 2008:371). Vi valde att intervjua 

10 första linjens chefer för att undersöka synen på etiskt ledarskap, samt på organisationens 

etiska ledarskap, utifrån deras perspektiv, samt hur ett etiskt ledarskap påverkar i praktiken. 

Samtliga verkade både inom offentlig- som privat sektor inom Stockholms Län, detta för att 

om möjligt se om där fanns skillnader inom de olika verksamhetsområdena.  Kvale & 
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Brinkmann tar upp problematiken då det gäller att intervjua personer med maktpositioner, och 

som har vana av att besvara frågor, (Kvale & Brinkmann, 2009:163), därför såg vi till att vara 

pålästa i ämnet innan intervjuerna genomfördes. Författarna skriver också att intervjun är ett 

socialt samspel mellan intervjuare och intervjuperson samt att det bygger på intervjuarens 

personliga omdöme och färdigheter, samt kunskap i ämnet för att ställa följdfrågor, (Kvale & 

Brinkmann, 2009:98). Författarna tar även upp att intervjuer kan ha ett explorativt, det vill säga 

en mer öppen och inte så strukturerad eller hypotesprövande syfte, det vill säga undersöker 

skillnader mellan grupper och är mer standardiserade, (Kvale & Brinkmann, 2009:122–123), 

Allan Bryman tar i sin tur upp semistrukturerad intervju som består av specifika frågeteman 

som också kallas för en intervjuguide, (Bryman 2008:415), utifrån det upprättades en 

intervjuguide, (bilaga 1), som bestod av i huvudsak öppna frågor samt en slutlig fråga som gav 

respondenterna möjlighet att komplettera intervjun, samt gav möjlighet till en avslutande 

summering av hela intervjun. Under framtagandet av vår frågeguide strävade vi efter att skapa 

frågor som ger respondenterna så mycket spelrum som möjligt. Vi har här använt oss av Beckers 

Knep ”Fråga Hur?”, (Becker 2008:69), då Becker anser att frågor som börjar med ”Varför”, 

kan skapa en defensiv reaktion hos respondenten och göra att personen upplever sig pressad att 

berättiga sina val, och där valet av ”Hur”, leder det till ett mer innehållsfyllt svar. De öppna 

frågorna gav oss också möjlighet att ställa följdfrågor som till exempel hur tror… eller hur 

tänker…? För att säkerställa våra val av frågeområden så skickade vi ut intervjuguiden, 

inklusive vår valda definition av etiskt ledarskap till en testpilotgrupp, här skriver författaren 

Alan Bryman, att pilotgruppen genom detta förfaringssätt får forskaren möjlighet att justera och 

säkerställa frågeformuleringarna, dock ska de inte ingå i studien, (Bryman, 2008:258). Vi 

skickade intervjuguiden till fem chefer inom olika verksamheter från Kristianstad till Knutby. 

Genom att låta testpilotgruppen se över intervjuguiden och komma med synpunkter, då en 

genomarbetat intervjuguide var en viktig grund i vår studie, fick vi möjligheten att omformulera 

våra frågor så att respondenterna hade en möjlighet att välja en tidigare arbetsplats än den de 

nu verkar inom, samt fick feedback på frågornas relevans.  

 

Då intervjuguiden, (bilaga 1) var klar skickades den ut per mejl med kontaktuppgifter, 

instruktioner, metod, syftet med intervjun, samt att de hade möjlighet att efter intervjun ta 

kontakt med oss ifall de ville ta bort respektive lägga till information. Då vi valt att spela in 

intervjuerna var vi extra noga med att upplysa detta för respondenterna, likväl som att de kunde 

avbryta sitt deltagande när som helst under studiens gång om de så ville utan att behöva ange 

några skäl, och i samma mejl bifogades vårt följebrev, (bilaga 1). Då vi ville försäkra oss om 

att få 10 respondenter så skickade vi ut förfrågan på ett tidigt stadium till 15 chefer, likaså för 
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att ha någon i reserv utifall någon inte önskade slutföra intervjun. Vi höll kontinuerlig kontakt 

med respondenterna då vissa inbokade datum fick flyttas och dagarna innan själva intervjun 

hade vi telefonkontakt eller sms kontakt, detta för att försäkra oss om att intervjun skulle 

genomföras. Den intervjumetod vi använt var kvalitativa halvstrukturerade intervjuer, och i sin 

bok Samhällsvetenskapliga metoder skriver Alan Bryman att en kvalitativ forskningsmetod 

som en semistrukturerad intervjustudie innebär används för att få insikt i intervjupersonens egna 

upplevelser och intryck, (Bryman, 2008:413), det vill säga en intervjuform som inte kräver 

detaljerande svar utan utgår mer från olika frågeområden som öppnar upp för utvikningar, och 

lämpar sig vid intervjuer med chefer. Utifrån rekommendation från boken Närhet och distans 

valde vi en plats där den intervjuade personen kände sig bekväm och genom det erbjöds 

respondenten att själv bestämma vilken tid och plats hen önskade, (Repstad, 2007:95). Vi 

delade upp respondenterna oss emellan, då två intervjuare vid en kvalitativ strukturerad intervju 

varken förbättrar eller stärker intervjun, (Bryman, 2008:208). Vid intervjutillfället såg vi till att 

vara där i god tid, och vi hade avsatt intervjutid till ca en timme. Vi inledde varje intervju med 

att presentera oss själva, studiens syfte, tillvägagångssätt samt de etiska principerna för 

intervjun, samt såg till att skapa en vänlig och bekväm atmosfär, (Bryman, 2008:213), och 

samtliga intervjuer spelades in på diktafon. Att spela in intervjuer ger större frihet för 

intervjuaren som möjliggör för denne att kunna koncentrera sig på ämnet, (Kvale & Brinkmann, 

2009: 194), men kan också vara obehagligt för respondenter, (Bryman, 2008: 428), därför var 

vi extra noga med att informera respondenterna om att intervjuerna genomförs genom 

ljudinspelning, så att de hade möjlighet att välja annat alternativ. Vi försäkrade både inför som 

vid avslut av intervjun att samtliga intervjusvar inte skulle gå att urskilja vem som sagt vad i 

det färdiga arbetet, och att samtliga svar skulle redovisas anonymt i det färdiga resultatet, (Kvale 

& Brinkmann, 2009:79).  Då syftet med vår studie var att undersöka synen på etiskt ledarskap, 

samt på organisationens etiska ledarskap utifrån chefers perspektiv, så ansåg vi härmed att en 

kvalitativ metod med semistrukturerade interjuver är att föredra framför andra metoder då vi 

önskade bilda oss en uppfattning av respondenternas individuella syn på etiskt ledarskap. Valet 

att välja formen explorativ intervju, en öppen intervjuform för kartläggning av ett område, 

(Kvale & Brinkmann, 2009:121), föll sig naturligt då vi ämnade undersöka första linjens chefers 

åsikter då det gällde etiskt ledarskap. 

3.6 Bearbetning och analys av intervjuerna 
 

Med hjälp av diktafon under intervjuerna och vid transkriberingarna av våra interjuver 

har vi försökt att få in så mycket som möjligt av det inspelade materialet i de datamatriser som 

vi skapat i ett Excelark, detta möjliggjorde det likaså för oss att skapa nya kolumner vid behov. 
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Datamatrisen underlättade hanteringen av det respondenterna sagt samt för att få en överskådlig 

bild av vad respondenterna sagt. Här har vi efter varje inspelad intervju transkriberat, det vill 

säga översatt det de muntligen sagt och berättat till skriftlig form, således genomfört en muntlig 

diskurs till en skriftlig diskurs, (Kvale & Brinkmann, 2009:194). Vi spelade upp varje intervju 

ett flertal gånger för att få med allt de sade och för att hinna med att skriva ner allt som var 

inspelat, allt från ljud, pauser till respondenternas berättelser samt information som inte berörde 

etiskt ledarskap. Den skrivna texten varierade mellan fem till tolv sidor, beroende på vilken 

respondent som hade intervjuats, vissa var mer berättande och andra mer kortfattande i sina 

svar under intervjun. Detta ledde till att vi fick lägga ner mycket tid på att renodla texterna, 

utifrån hur vi tolkat och förstått det som sagts, samt sortera information som inte var till gagn 

för vår studie.  Då vi använt privata och konfidentiella källor fick vi ställa oss frågan om texterna 

var relevant att ta med utifrån en etisk aspekt, (Repstad, 2007:119). Då vi följt vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer anonymiserades samtliga intervjutexter, dessa fick en bokstavs- och 

sifferkombination, där kvinnor fick begynnelsebokstav K och männen M, för att urskilja i 

vilken verksamhet hen verkade fick de ett O, för offentlig sektor och ett P för privat sektor, (se 

bild 4:2).  Först sammanställde vi samtliga respondenters svar på de elva frågorna, detta arbete 

fick vi bearbeta ett antal gånger för att så mycket som möjligt renodla svaren. Arbetet gjordes i 

flera steg, då vi önskade få fram nyckelord som var lika och olika på samtliga frågor utifrån 

respondenternas egen som upplevd syn på etiskt ledarskap, så att vi skulle få en bild både på 

det som var positivt och negativt, samt en möjlig chans att utröna ifall det skilde sig mellan den 

offentliga och den privata sektorn. Då vi båda arbetat som första linjens chefer finns här en risk 

att vi förväntar oss vissa svar på våra frågor därav spenderade vi stor del av vår tid under denna 

uppsats för att göra transkriberingarna så omfattade som möjligt. Vi har i detta skede inspirerats 

av Becker som i sin bok Tricks of the Trade, där författaren föreslår, vid interjuver och 

fältstudier att studenten skall anteckna ”allting”, (Becker 2008:87), detta för att så långt som 

möjligt kunna fånga upp vad respondenterna verkligen säger och inte vad eller hur vi tolkat vad 

som sägs genom att vi gör en analytisk sammanfattning av intervjuerna.  Insamlade data 

kopplades sedan till forskningslitteraturen genom analys, (Bryman, 2008:373), och detta 

medförde att vi hade möjlighet att göra jämförelser och kopplingar till andra liknade grupper i 

samhället även fast vi inte undersökt dem med hjälp av ”måttliga generaliseringar”, (Bryman, 

2008:369), genom att ge en kort sammanfattning från intervjusvaren samt citat från 

respondenterna utifrån hur de svarat på intervjufrågorna, (se bilaga 1), samt de olika typer av 

handlingar som kan påverka det etiska ledarskapet, som vi identifierade från texterna, utifrån 
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Brown och Trevino 16 olika propositioner, (P1-P16), dessa plockades ut från vår upprättade 

datamatris.  

 

3.7 Validitet/ Reliabilitet 
 

Bryman menar att validitet och reliabilitet handlar om tillförlitlighet, där reliabiliteten 

berör frågan om resultaten blir detsamma om en ny studie görs. Här handlar det om det är 

slumpmässig eller temporär förutsättning. Validitet handlar om att vi försäkrar oss om att vi 

studerar det vi avser att undersöka. Då vi valt ut 10 chefer kan vi här inte säga att vårt resultat 

skulle bli densamma om vi gör en ny studie på nya första linjens chefer, (Bryman, 2011:49–

50). Validitetsproblem kan också uppstå vid problemformuleringen och då data samlas in, 

storleken på skillnaden mellan dessa benämns som validitet.  Validitet avser relevansen i 

huruvida frågorna ger svar på det vi vill undersöka, samt hur många systematiska fel som dyker 

upp i de data som finns, det handlar kortfattat om giltigheten i det vi mäter, (Djurfeldt, Larson 

& Stjärnhagen, 2003:104 ). Validitet kan säkerställas genom att vi säkerställer vad vi 

undersöker och utröna giltigheten i detta med andra ord frånvaro av systematiska mätfel. 

Reliabilitet avser frågornas tillförlitlighet och besvarar frågan hur vi mäter och frågornas 

precision i vad vi önskar få besvarat, (Djurfeldt, Larson & Stjärnhagen, 2003:104). Många av 

de frågor vi ställde är subjektiva och baseras på respondenternas egna bedömningar. Vi valde i 

vår studie att ha så öppna frågor som möjligt, och detta innebar en risk d.v.s. att de som svarat 

på frågan lägger olika värderingar i vad etiskt ledarskap är. Reliabiliteten kan säkerställas 

genom att vi säkerställer hur vi mäter och utröna tillförlitligheten i resultat. 

 

3.8 Källkritik 
 

Källor kan vara skriftliga eller muntliga och är ursprunget till vår kunskap och 

källkritikens uppgift är att bedöma deras trovärdighet samt värdera dessa källor, (Thurén, 

2005:9). Källkritiska principerna består av fyra kriterier, äkthet, tidssamband, oberoende och 

tendensfrihet, på det märkbart svåra att tillämpa i praktiken, (Thurén, 2005:13), och då mycket 

av det material vi läst in oss på är på engelska, det vill säga inte vårt modersmål så finns här en 

risk i översättningen där vi kan ha lagt in egna värderingar i det vi tolkat. Forskningen kring 

etiskt ledarskap är relativt ung och vår egen kunskap i ämnet var begränsat så vi fick skriva 

rapporten utifrån dessa förhållanden. Då forskarens tolkningar och förståelse formar 

undersökningen vid kvalitativ undersökning, fanns där en risk då vi båda är yrkesverksamma i 

liknande positioner som de respondenter vi intervjuat, och det var ofrånkomligt att vi under 

intervjuerna hade med oss en uppsättning av substantiella föreställningar, (Becker, 2008:23). 
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Studien var begränsad till 10 respondenters, det vill säga chefers berättelser och uppfattning på 

hur chefer ser på etiskt ledarskap, och på organisationens etiska ledarskap? Här fans en risk att 

svaren på intervjufrågorna inte blev objektiva då respondenterna innehade en viktig strategisk 

position där de kan ha framstått sig själva i bättre dager.  Vi vet inte heller vilket utfall denna 

studie fått om vi valt att intervjua andra chefer eller om vi intervjuade samma chefer vid ett 

senare tillfälle, då de fått längre tid på sig att fundera över frågeställningarna. Då vi inte studerat 

respektive organisations arbete kring värdegrund/ kärnvärden eller etiskt ledarskap, kan vi inte 

säga att respondenternas svar är riktiga, dock är deras upplevelse av hur de uppfattar riktig. 

Trots detta var det matnyttigt för oss att göra denna studie för egen del som för respondenterna, 

då frågorna kring etiskt ledarskap aktualiserades och satte igång olika funderingar för samtliga. 

Andra riskfaktor i denna studie var att vi med våra frågor förutsatte att respondenterna var mer 

insatta och visste vad etiskt ledarskap innebar, dock var deras reaktion positiv vid 

intervjutillfället och samtliga framförde att frågorna var mycket bra men svåra att besvara då 

de själva inte tänkte i termen etiskt ledarskap. Vi överskattade också tidsomfånget då det gällde 

transkribering av intervjuerna, och hade svårt att sortera bort oväsentlig information som inte 

var relevanta för studien. Trots att vi försökte ha i bakhuvudet Kvale & Brinkmanns sju 

forskningsstadier under hela intervjun så hade vi en tendens till en början, då vi själva är chefer 

att identifiera oss med respondenterna.  

 

4 Resultat och analysavsnitt 
 

I detta avsnitt ges en kort presentation av respondenterna, och en sammanställning av resultat 

från de 10 semistrukturerade intervjuer vi genomfört med respondenterna. För att kunna besvara 

vår frågeställning, där syftet med studien var att undersöka synen på det etiska ledarskapet och 

respondenternas syn på organisationens etiska ledarskap, bland första linjens chefer, redovisas 

materialet under två huvudområden, genom att spegla respondenternas personliga resonemang, 

samt i analysen kopplat resultatet mot vår teoretiska referensram, Max Webers handlingstyper 

samt några av Browns och Treviños 16 propositioner.  

 

4.1 Resultat och analys 
 

Som tidigare nämnts i metodavsnittet så hade ingen av våra respondenter kommit i 

kontakt med termen etiskt ledarskap, och att de tenderade att besvara intervjufrågorna mer 

hypotetiskt, så valde vi att fullfölja studien. Vårt angrepp i denna studie baserades på en 

sociologisk undersökning på chefers syn på etiskt ledarskap, och utifrån det sammanställde vi 

intervjufrågorna 2-10. Utifrån respondenternas svar kunde vi ringa in två huvudområden, där 
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vi fångade in lämpliga frågeställningar utifrån vår intervjuguide det vill säga respondenternas 

syn på etiskt ledarskap, (se figur 4:1). Då ingen av respondenterna hade kommit i kontakt med 

termen etiskt ledarskap utan svarade hypotetiskt på frågorna, valde vi ändå att genomföra 

studien. Vi har valt att presentera resultatet och analysen genom att redovisa respektive 

huvudområdes frågeställningar där respondenternas svar redovisades via, sammanställda och 

personliga svar, (se figur 4:1). Då respondenternas andemening på det etiska ledarskapet 

varierade exemplifierades ett antal citat, detta för att belysa variationer och nyanser i svaren. Vi 

har också valt att jämföra chefer som arbetat < tre år och de som arbetat > fyra år, då vi i 

samband med bearbetningen av resultat upptäckt en skillnad mellan de respondenter som varit 

yrkesverksamma kortare än tre år emot de övriga respondenterna som varit yrkesverksamma 

som chef längre än tre år. Vårt val på tre år, baseras på att den som arbetat i fyra år har längre 

chefserfarenhet, men inom andra branscher. I tabell 4:1 har vi likaså lagt in den teoretiska 

ramverk vi valt under respektive huvudområde som vi använt i vår analys. 

 
 

Teman 

Respondenternas syn på etiskt ledarskap Respondenternas syn på den egna 

organisationens etiska arbete 

Frågor utifrån 

intervjuguiden 

2, 4, 5, 8, 9 10 3, 6, 7 

Ämnesområden Etiskt ledarskap 
För och nackdelar 
Verktyg och förutsättningar 
Kännetecken, personlighet, moral, och 
värderingar 
Implementering och förankring Motgångs- 

och framgångsfaktorer i det egna etiska 
ledarskapet 
  

Företagskulturen 
Utmaningar i ett kort som långt perspektiv 
Företagets etiska arbete  
 

Teoretiskt 

ramverk 

Webers handlingstyper 
Brown och Treviños 
P1, P5 
 

Brown och Treviños 
P2, P4, P7, P9, P11 och P12 
 

      Figur 4:1 
 

Figur 4:1, visar sammanställning på två huvudområden, som ringats in utifrån intervjuguiden, (bilaga 1), som resultatet och 

analysen bygger på, samt vårt teoretiska ramverk. Intervjufrågorna är kategoriserade utifrån ämnesinnehåll samt placerade 

under respektive huvudområde. Här tydliggörs vilka teorier vi valt att koppla till resultaten.  
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Vi har i avsnitt 1.6, definierat några begrepp, utifrån: 

 första linjens chef, är de med verksamhets-/ budget-/ och personalansvar 

 medarbetare, innefattar första linjens chef då denne i sin tur är medarbetare 

gentemot sin chef 

 underställda, innefattar medlemmarna inom första linjens chefs personalgrupp 

 

 

4.2 Presentation av respondenterna 
 

Respondent Ålder Verksamhet Yrke  År 

1    Kvinna KO1 59 Offentlig verksamhet  Enhetschef/ föreståndare Ca 35 år 

2    Man MP1 44  Privat verksamhet Verksamhetschef Ca 7 år 

3    Man MP2 57 Privat verksamhet Marknadschef   Ca 4 år 

4    Man MP3 45 Privat verksamhet  Personalchef Ca 10 år 

5    Kvinna KO2 54 Offentlig verksamhet Administrativ chef Ca 25 år 

6    Man MO1 40 Offentlig verksamhet Enhetschef Ca 10 år 

7    Man MP4 29 Privat verksamhet Restaurangchef Ca 3 år 

8    Kvinna KP1 46 Privat verksamhet Enhetschef Ca 8 år 

9    Man MP5 34 Privat verksamhet Platschef Ca 3 år 

10  Kvinna KP2 25 Privat verksamhet Platschef Ca 9 mån 

      Figur 4:2 
 

Figur 4:2, visar en presentation utifrån intervjufråga 1) Beskriv med egna ord vem du är och vilken befattning har/hade 

du? av samtliga respondenter som vi genomfört intervjuerna med, dessa är avidentifierade och kodade med en bokstavs- och 

sifferkombination, där kvinnor fick begynnelsebokstav K och männen M, för att urskilja i vilken verksamhet hen verkade fick 

de ett O, för offentlig sektor och ett P, för privat sektor. 

 

Då vi följt vetenskapsrådets forskningsetiska principer, anonymiserades samtliga 

intervjutexter, dessa fick en bokstavs- och sifferkombination som bestod av två bokstäver och 

en siffra, (se figur 4:2). Semistrukturerade intervjuer genomfördes med 10 chefer som verkade 

inom offentlig- och privat verksamhet i Stockholms Län. Könsfördelningen var fyra kvinnor 

och sex män i åldrarna 25 – 59 år, och utav dessa arbetade tre inom offentlig sektor och sju 

inom privat sektor. Befattningarna mellan samtliga chefer varierade, dock hade samtliga 

verksamhets-, budget- och personalansvar. Respondenterna hade olika lång erfarenhet som 

chef, här varierade ledarskapserfarenheterna från nio månader till 35 år.  

 

4.3 Respondenternas syn på etiskt ledarskap 
 

Vårt resultat på respondenternas syn på etiskt ledarskap, visade på att ingen av 

respondenterna hade varit i kontakt med termen etiskt ledarskap tidigare. Samtliga hade svårt 

att besvara frågan, då de inte tänkt i termen etiskt ledarskap i sin yrkesroll som chef. Exempel 

på svar var; 

 
”Jag fick googla ordet innan, […]. […], […]”. (KP2) 
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Gemensamt för respondenterna var att de besvarade frågorna, utifrån sin personliga 

uppfattning. Här framkom olika komponenter som respondenterna ansåg kännetecknade en 

etisk ledare, gemensamt var att de lyfte fler kännetecken på personlighet än på värderingar och 

moral. Resultatet visade på att cheferna hade ambition av att vara en ”god ledare” och bra 

förebild. Exempel på svar var; 

 
”[…], viktigt att vara en ”god ledare”, […], annars finns det en risk att ingen lyssnar på mig, […] ”. 

(MP4) 

 

Samtliga uttryckte att de upplevde ensamhet, att de kände sig utlämnade i sin chefsroll, och att 

de brottades med olika situationer från både utifrånkommande som inifrånkommande 

influenser. Exempel på svar var; 

 
”[…], jag upplever det som många intressenter lägger sig i mitt arbete allt från mina chefer till 

medarbetare till kunder och leverantörer, jag har väldigt svårt ibland att svara upp till alla förväntningar 

som dyker upp., […]”. (MO1) 

 

Vi tolkade också att flertalet efterfrågade mer, stöd, utbildning, tid för reflektion samt 

förutsättningar för att utöva arbetet. Exempel på svar var; 

  

 ”[…], jag tror nog jag aldrig varit på någon kurs i etik eller ledarskap, […], känns lite tramsigt, […]”. 

 (MP5) 

 

Vi såg i resultatet att de inom privat sektor lyfte oro kring toppstyrning av chefer eller ägarbyte 

och de inom offentlig sektor lyfte avsaknad av feedback från ledning, och förutsättningarna för 

att kunna arbeta med värderingsfrågor. Vid jämförelse mellan de med kort chefserfarenhet, det 

vill säga mindre än fyra år i yrket svarade mer utifrån sociala handlingar som till exempel 

regelverk och rättvisa, samt besvarade frågorna från ett nuläge. Exempel på svar vi fått var; 

 
”Jag behöver få styra min avdelning på det sätt jag vill, […], jag vet vad som behövs göras, […]. Nu har 

mina chefer börjat prata om att vi skall tidsrapportera varje kvart av vår arbetsdag, […], det är svårt för 

mig att vara chef och leda om det inte ges möjlighet till det. Känns inte som man litar på mig, […]”. 

(KP1) 

Respondenterna med längre erfarenhet svarade utifrån ett bredare perspektiv och såg sig själv i 

ett större sammanhang.  Vårt resultat visade på att då respondenterna inte tidigare kommit i 

kontakt med termen etiskt ledarskap så besvarades frågorna mer på ett hypotetiskt plan. Utifrån 

respondenternas svar kunde vi se stor spridning i hur de uppfattade termen etiskt ledarskap. 
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Utifrån detta kunde vi göra kopplingar till Max Webers handlingstyp, traditionella, det vill säga 

vanemässigt och ingrott beteende. Exempel på svar var; 

 

”[…], vi är en ganska liten firma och har få projekt på gång per gång, […], många av gubbarna har 

varit med länge och jobbat med oss. […], ägarna är inte riskkapitalister utan har jobbat länge i 

byggsvängen själva vilket hjälper, […]”.(MP5) 

 

Vi kunde se utifrån resultatet att komponenterna som respondenterna lyfte var olika regler och 

principer, då vi uppfattade att det var viktigt för samtliga respondenter att följa regler, och detta 

kopplar vi till pliktetik, som är en huvuddel av normativ etik som författaren Rudi Kirkhaug 

beskriver. Exempel på svar var; 

  

 ”En bra etisk ledare för mig är en person som är prestigelös och jobbar aktivt för att det vara rättvist så 

 ingen behandlas olikt än andra, […].[…], det är en person som lever som han lär och inte fuskar eller tar 

 genvägar i sitt jobb och som är tydligt med vad hon/han anser vara rätt och fel, […]”. (MP4) 

Samtliga chefer nämnde ansvar, det kopplade vi till Brown och Treviños femte propositionen, 

ansvarskännande, som innebar ett tydligt ledarskap där de underställda kunde förvänta sig ett 

konsekvent agerande. Här ser vi ännu en svårighet, framförallt för nyrekryterade oerfarna chefer 

som vi tror till en början försöker vara alla till lags.  Exempel på svar var; 

 

 ”[…], sätta uppsatta mål och se till att alla följer dessa.  Det är viktigt att vara rättvis och att alla kan 

 komma att prata med mig. Jag måste också skilja på att jag nu är chef och får inte vara för mycket 

 kompis med vissa som jag jobbar med, […]”. (KP2) 

  

Då det gällde de med längre yrkeserfarenhet såg de ledarskapet med ett bredare spektrum där 

respondenterna var mer medvetna om de egna värderingarna som på omgivningens påverkan 

på ledarskapet. De påvisade fler kombinationer utifrån Webers handlingstyper, traditionellt, 

målrationellt, värderationellt, här uppfattade vi att några även agerande utifrån Webers 

handlingstyp, affektuellt, det vill säga känslotillstånd, detta tolkade vi som att yrkesutövandet 

baserades mer på ”känn” än formalia. Exempel på svar var; 

 

”[…], […], jag litar mycket på min magkänsla och att den ska visa mig in på rätt spår, […]”. (KP1)  

  

Resultatet visade att de mer erfarna cheferna visade utifrån vår tolkning mer självförtroende, 

självinsikt samt insikt gentemot omgivningens olika värderingar, de visade också en högre 

medvetenhet och reflekterade mer över sina tankar, värderingar och agerande samt vilka 

konsekvenser de kan leda till, för såväl dem själva som för omgivningen. Detta kopplade vi till 

att de med längre erfarenhet som chef hade drag av värdebaserat ledarskap, det vill säga att de 
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gav fler exempel på olika situationer och händelser där vi uppfattade att det de sa överensstämde 

med vad de gjorde. Vi såg även att de med längre yrkeserfarenhet som chef hade ett vidare 

perspektiv i sitt arbete. Exempel på svar var; 

 
”En etisk ledare är tryggt förankrad i sina egna moraliska värderingar. För hen är det självklart att omfatta 

begrepp som respekt, empati, medmänsklighet, humanism, jämställdhet på det mänskliga planet, […], att 

ha en självklar vilja att ge medarbetarna möjlighet att utvecklas och att därifrån sedan leda dem mot de 

uppställda företagsmålen, […]”. (MP2). 

 

En annan komponent som vi kunde se var förebild. Jacobsen & Thorsvik tydliggör att 

interpersonella roller handlar om mellanmänskliga kontakter, inom som utom organisationen 

och att det gäller hur ledaren framstår som förebild. Några respondenter lyfte fram dåliga 

chefsförebilder, dessa tidigare chefers agerande hade präglat dem. Vi anser här att ett bra 

ledarskap och då ett etiskt ledarskap främjade ett gott ledarskap, som i sin tur gagnar hela 

organisationen, detta finns även beskrivet i proposition ett, rollförebild. Vi kunde se utifrån 

social inlärning teorin, att dessa respondenter formats utifrån observation, här hävdar Bandura 

att en individ tar lärdom av andras agerande. Exempel på svar var; 

 
” […], jag har haft en del dåliga chefer så jag vet lite hur man inte skall göra, […]”. (KP2)  

 

Här anser vi att trots de negativa erfarenheterna, har de erhållit sitt eget ledarskap utifrån det 

kompetensomfång de förädlat genom interaktion med andra positiva förebilder i sin omgivning. 

Vi kunde inte se utifall där fanns skillnader i synen på det egna etiska ledarskapet mellan chefer 

inom offentlig- eller privat sektor. 

 

4.4 Respondenternas syn på organisationens etiska arbete 
 

Resultatet på frågor kring synen på organisationens etiska arbete, visade på en stor variation, 

och respondenterna hade många synpunkter och tankar kring den egna organisationens etiska 

arbete. Vi såg här att tillgången på till exempel olika styrdokument varierade, fördelningen här 

var ca 50/50, mellan de som svarat inga alls till de som svarat att det fanns. De som hade någon 

typ av styrdokument upplevde att de hade svårt att implementera dessa i verksamheten på grund 

av till exempel personalomsättning och tidsbrist som i sin tur upplevdes stressande. Exempel 

på svar var; 

 

 ”[…]. Jag känner inte till om det finns några etiska riktlinjer, jag har jobbat tre år på min tjänst och inte 

 märkt om det finns några policys eller liknade,[…]. ”[…], vi har ju kärnvärden som är uppsatta på alla 
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 avdelningar men jag kan inte minnas att vi pratat om det på något speciellt sätt eller att jag tänkt på det 

 sättet, […]”. (MP4) 

 

Majoriteten av respondenterna lyfte avsaknad av stöd och tydlig kommunikation från den egna 

ledningen samt att hoten mot det egna etiska ledarskapet kom ifrån den högre ledningen. Åtta 

av 10 respondenter upplevde sig ensamma i sin yrkesroll med en dåligt ”uppbackning” av 

organisationen, samt upplevde sig i ”händerna på yttre krafter”, till exempel externa intressenter 

eller organisationsförändringar. Exempel på svar var; 

 
”[…], jag upplever att mitt företag sitter i knät på våra kunder/beställare, […].[…], Nackdelen är att jag 

när jag blir stressad eller pressad vill detaljstyra allt själv. […],[…], vi pratar inte direkt mycket med 

cheferna, […],[…].  Jag tror det kan vara lätt för oss att vi kör ner i diket om vi inte är vaksamma med vad 

vi gör, […],[…], det känns mest som att dokumenten är till för att mina chefer skall kunna ha papper som 

skyddar dem ifall något skulle gå snett, […]”. (KP1) 

 

Utifrån respondenternas svar uppfattade vi skillnad i insyn och kunskap om den egna 

organisationen. Här skilde det sig mellan de som arbetat kort och längre tid som chefer. De med 

kortare yrkeserfarenhet påvisade mer fokus på den egna verksamheten än på organisationen i 

sin helhet, samt verkade ha mindre kunskap om hur organisationen verkade i stort. Utifrån 

respondenternas personliga resonemang och uppfattning, kunde vi se att cheferna ställs inför 

olika utmaningar både på kort som lång sikt.  Här varierade respondenternas svar, exempel var 

behovet av ett förtydligande av organisationens värderingar och värdegrund samt att möjliggöra 

tid för att implementera dessa inom hela organisationen samt tillhandahålla verktyg till chefer 

så att de kan utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. Exempel på svar var; 

 
 ”[…], förr var mycket centraliserat i dag ska du som chef sköta allt, […],[…], det svar många chefer får 

 är du får prioritera och disponera din tid, […].[…], man har en egen bild av hur det ser ut där ute i 

 verkligheten, […],[…], viktigt att högre chef förstår hur första linjens chefer har det i sin vardag, […]”. 

 (KO2). 

 

Vårt resultat visade på att hälften av respondenterna saknade tydliga riktlinjer att följa samt att 

de övriga som svarade upplevde en svårighet att implementera värdegrundsarbetet i 

verksamheten, detta ser vi som en risk då detta kan gå stick i stäv med organisationens 

intentioner om måluppfyllelse om där finns riktlinjer och dessa inte efterföljs. Organisationen 

bör här säkerställa den interna kommunikationen. Kopplade vi sedan kommunikation – brist på 

kommunikation, mot informella värderingar – formella värderingar, så såg vi att en tydlig 

kommunikation inom organisationen oberoende på om det var formaliserat eller inte 

formaliserat till Brown och Treviños andra proposition, etisk sammanhang, det vill säga 
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påverkan från den organisation ledaren är en del av, påvisar vikten av hur kommunikation och 

implementeringsarbetet görs och fortskrider inom organisationen då respondenterna svarat att 

de upplever mer otydlighet samt frustration från ledning än positivt stöd i sitt arbete. Vi anser 

att det är ett måste för organisationens överlevnad att lyfta dess värden på olika sätt, detta i sin 

tur är behjälpligt för chefer att öka förståelsen för de egna som för organisationens värderingar, 

samt för att i sin tur kunna förmedla detta till underställda, författaren Otto Granberg skriver att 

fördelar med ett klargörande av värdegrund underlättar processen så att medarbetarna 

inkluderas och engageras, detta medför att risker minimeras för de informella värdena att få 

större utrymme. Exempel på svar var; 

 
 ”[…], för mig är det framför allt det som inte sägs med ord utan som sitter i väggarna och leder oss i rätt 

 riktning och gör mig till en bra ledare som gör att mina anställda gör rätt saker,[…]”. (MO1) 

 

Vi uppfattade en generell avsaknad av tydlighet och i synnerlighet gällande etiskt ledarskap, 

här såg vi att respondenterna förlitar sig mer på den egna förmågan som vägledande utan att 

reflektera över betydelsen vid interaktion med omgivningen, det vill säga agerar utifrån vad hen 

tror är de bästa samt utifrån eget omedvetna som medvetna intresse, detta skapar riskfaktorer, 

inom organisationen. Här menar Philip Selznick att ledarskapets innebörd är att skapa en 

gemensam värdegrund för organisationen, detta för att minimera sårbarheten då det gäller inre 

som yttre växlingar, så anser vi att organisationer bör tydliggöra och kommunicera de värden 

som ska råda inom organisationen samt möjliggöra för chefer att involveras och inkluderas i 

organisationens värdegrund/ kärnvärde. Då organisationer i dag har många olika faktorer att 

förhålla sig till så kan vi se att ett värdeskapande ledarskap skulle gagna hela organisationen. 

Exempel på svar var; 

 
”[…], det var ingen som pratade om ordet etiskt ledarskap, […], kanske det fanns i undermening, […]”. 

 (MP3) 

 

Utifrån proposition fyra, välvillighet, tolkar vi att samtliga respondenter var angelägna om att 

inneha sunda ledarvärderingar, där flertalet inte reflekterat över hur den egna organisationen 

påverkade det egna ledarskapet och tvärt om. Flertalet av respondenterna upplevde att de fick 

förlita sig på sig själva utan klargörande och förtydligande från högre ledning, och detta anser 

vi leder till en ökad osäkerhet för chefer. Exempel på svar var; 

  

 ”[…], att vara ledare ibland behöver man påfyllning, […], att få lyfta blicken än vad man kan 

 göra i sitt jobb för att kunna komma tillbaka, […], att man ska ha tid för att sortera det som 

 händer och lyfta blicken och få något annat till sig, […], […]”. (KO1) 
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Utifrån våra respondenters svar kan vi också se att etisk mognad och medvetenhet är angeläget 

för att kunna utöva ett etiskt ledarskap inom sin organisation. När vi jämförde de som arbetat 

mindre än fyra år, upplevde vi att de hade mindre kunskap om den egna organisationen, och att 

deras fokus låg på den egna verksamheten. I övrigt överensstämde svaren och här är det av vikt 

för organisationen att kontinuerligt tydliggöra, medvetandegöra samt förmedla vilka 

kärnvärden och värderingar som organisationen ska ha, då detta i sin tur leder till att 

organisationen får ett kraftfullare kärnvärde, detta konstaterar likaså författarna Rudi Kirkhaug 

och Dag I. Jacobsen, då de menar att organisationer har någon typ av kärnvärden. Genom att 

förse chefer med verktyg, rätt förutsättning och kompetensutveckling i etiskt ledarskap för att 

de i sin tur ska kunna implementera dessa värden, till underställda. Vår uppfattning är att 

organisationerna, där värdegrund/ kärnvärde inte nått ner i organisationen, tar ett krafttag så att 

samtliga chefer involveras och inkluderas, så att de vet vad de har att förhålla sig till, samt att 

förtydliga rollerna, för att kunna utöva yrkesrollerna effektivt. Då organisationens budskap, 

uttalat som outtalat är starka påtryckningsfaktorer som påverkar chefers sammanhang och hur 

de ser på etiskt ledarskap, så kan vi också tillämpa proposition nio, moraliska resonemang, som 

innefattar ledarens resonemang kring moraliska frågeställningar. Exempel på svar;   

 

”[…], och det är väl det som är det svåra man bör förtydliga vissa saker, politiskt är jag ju inte jätte 

överens med företaget, […], då måste jag ju också klargöra, […], jag är inte här i egenskap av mina 

politiska åsikter utan jag är här i egenskap som chef och ledare, […],[…], det gör inte att jag kommer att 

driva det här åt fanders eller att jag inte står för företagets grundidéer för det, […]” (MP1) 

 

Här uppfattade vi utifrån resultatet att organisationerna inte lyfter diskussioner gällande det 

etiska ledarskapet bland chefer. Vi kunde även se tydliga tendenser hos de respondenter som 

upplevt direktiven som otydliga ifrån den högre ledningen tvingats demonstrera större egen 

makt för att få kontroll över sin situation, detta kan vi koppla detta till proposition sju, 

maktbehov/hämningar, som visar att en del av respondenterna utövade egen makt för att ta 

kontroll över situationen, genom att styra sin verksamhet som de vill. Exempel på svar;  

 
”[…], det är viktigt att jag får styra jobben på det sätt jag vill och måste få kunna kasta de ben till mina 

grabbar som behövs för att det de skall vara engagerade och ställa upp på mig, […], risken är annars att 

det kommer in nytt folk som inte är lika självgående och att jag då måste gå efter och jaga folk det är 

inget jag gillar och inte skulle vilja ha, […]”.(MP5). 

Kopplade vi det dessutom till proposition tolv, självkontroll, och proposition elva, kontroll 

lokus, där moralisk intensitet ställs emot hur stark ledarens självkontroll är samt grad av kontroll 
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som ledaren upplever för händelsen, kunde vi se att chefer hade utmaningar, vid till exempel 

organisationsförändring eller ändrade direktiv. Resultatet visade också på att chefer upplevde 

svårigheter att stå emot påtryckning från organisationen och andra intressenter, här lyfte 

majoriteten, att hot mot det egna etiska ledarskapet kom från den högre ledningen. Vid 

uppkommen press påverkas ledarskapet negativt samt kan trigga ett negativt beteende där 

respondentens vilja att ta ansvar skapar ett behov av att demonstrera makt. Kirkhaug beskriver 

bland annat, självförverkligande värden, här upplever vi att majoriteten av chefer förlitade sig 

mer på den egna bedömningen, och uppfattningen på rätt beteende, för att uppfylla ökat 

måluppfyllelse. Exempel på svar; 

 

”[…], känns som att mitt ledarskap ibland blir för påverkat av vad som måste göras just nu och att det 

ändras varje månad. Vi leds i sista hand av politiker, det upplever jag som en risk, […].[…], varje valår 

känner jag mig lite orolig, […]”. (MO1) 

 

Här anser vi att det är av vikt att organisationen får med sig chefer, som i sin tur får med sig 

underställda mot de uppsatta målen genom till exempel tydligare kommunicera styrdokumenten 

samt ombesörja möjligheten för dem att arbeta med värdegrund/kärnvärden.  Här såg vi skillnad 

mellan chef inom offentlig- och privat sektor, respondenterna inom offentlig sektor använde 

begreppet värdegrund mer frekvent under intervjuerna, dock upplevde de inte de att de hade tid 

till att förankra värdegrundsarbetet inom sin verksamhet. Vi uppfattade likaså att chef inom 

privat sektor använde sig mer utav begreppet kärnvärden. Detta tolkar vi som att de som verkar 

inom offentlig verkade mer bekväma med begreppet, men resultatet visade inte på någon större 

skillnad mellan de med kortare eller längre yrkeserfarenhet inom de olika sektorerna.  Vi 

tolkade detta mer utifrån att de hade lång livs- och yrkeserfarenhet samt att värdegrund är ett 

vedertaget begrepp inom offentlig sektor.  

 

5 Konklusion och diskussionsavsnitt 
 

I detta avsnitt problematiseras och diskuteras vårt val av studiemetod, då det centrala i vår studie 

var att ingen av respondenterna hade kommit i kontakt med termen etiskt ledarskap.  Därefter 

diskuteras studien i sin helhet och avslutningsvis lyfter vi några slutsatser vi kommit fram till 

under vår studie. 

 

5.1 Metoddiskussion 
 

Syftet med vår studie har varit att besvara vår frågeställning, ”Hur ser första linjens 

chefer på etiskt ledarskap, samt på organisationens etiska ledarskap?”. Den metod vi valt var 
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en kvalitativ studie genom intervjuer. Vårt empiriska material, som innefattade ca 100 sidor 

transkriberad text, samlades in med hjälp av 10 semistrukturerade interjuver. Oavsett mängden 

insamlat material hade vi inte möjlighet att analysera och tolka respondenternas uppfattning av 

själva termen etiskt ledarskap, då ingen hade kommit i kontakt med termen tidigare. Vårt urval 

av respondenter baserades på att första linjens chef skulle ha/ haft verksamhets-, budget-, och 

personalansvar, samt utifrån chefers tre komponenter, 1. Kunnande om hur anställda genomför 

sitt arbete, 2. Kunnande om hur regelsystemet fungerar, och 3. Ger uppmuntran enligt 

belöningssystem, som forskning kring chefer som är de generella beståndsdelarna, som Ellström 

& Kock tar upp i sin bok. Trots detta så visade resultatet att majoriteten hade mer eller mindre 

kunskap om vilka riktlinjer eller styrdokument som fanns inom organisationen, här utmärkte 

sig de som arbetat kortast tid som chef. Vi hade också valt respondenterna utifrån en bredd av 

yrkeserfarenhet och branschverksamhet, även detta urval gagnade inte vår studie då ingen hade 

kommit i kontakt med termen etiskt ledarskap tidigare. Då vi själva är verksamma som första 

linjens chefer och definierade etiskt ledarskap enligt Brown och Treviños definition, som vi 

uppfattade var gängse definition på etiskt ledarskap, så var detta heller ingen hjälp då begreppet 

inte var vedertaget bland respondenterna.  

 

Den intervjumetod vi använt var att vi skickade ut intervjuguiden till testpilotgruppen där 

definitionen preciserades, här borde vi bett testpiloterna om möjligt besvara intervjufrågorna 

skriftligen för att på så sätt utröna om vår intervjuguide hade bäring eller inte. Ett annat misstag 

var också att vi valde att inte skicka definitionen till respondenterna då vår tanke var att 

minimera vår påverkan på respondenternas svar, detta val kan ha bidragit till de konsekvenser 

studien fick. Här fanns en möjlig chans att vårt resultat skulle se annorlunda ut om också 

respondenterna fått den definition av etiskt ledarskap som vi utgick ifrån. Vårt val att inte bifoga 

definitionen tror vi var till nackdel för oss, då vi med det begränsade möjligheten för 

respondenterna att ”ledas” in i termen etiskt ledarskap. Detta ledde till att intervjuerna med 

samtliga respondenter förhöll sig mer hypotetiskt, som i sin tur försvårade vår bearbetning av 

den insamlade data. För att lösa dilemmat vi hamnade i fick vi fundera ut hur vi skulle förhålla 

oss till vår studie och för att lösa vårt problem tog vi oss friheten att använda begreppet etiskt 

ledarskap i studien, utan hänsyn till att respondenterna mer beskrev ledarskap i generella termer. 

Detta innebar att trots att vi inte hade det tänkta material ifrån intervjuerna gällande etiskt 

ledarskap valde vi ändå att fullfölja arbetet och använda det vi hade till resultat och 

analysavsnittet, då respondenterna under intervjun resonerat kring begrepp som moral, 

värderingar och etik.  
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En annan konsekvens vi stötte på var att vi under intervjuerna med de oerfarna cheferna, 

fick genom följdfrågor lyfta ord som värdegrund, etik och moral trots att orden upprättats i 

intervjuguiden. Vi upplevde också svårigheter med begreppen värdegrund/ kärnvärden och 

styrdokument framförallt med de respondenter som arbetat mindre än fyra år, där vi ibland fick 

förklara och tydliggöra de olika begreppen som exempelvis värdegrund, kärnvärden, 

styrdokument, för att leda in respondenterna in i resonemanget kring etiskt ledarskap.  Detta 

kan ha lett till att vi på så sätt påverkade dem i intervjusvaren. 

 

Den metod vi kunde ha använt oss av var att i vår intervjuguide enbart ställa frågor kring 

värderingar, värdeord, och kärnvärden, och endast haft termen etiskt ledarskap i bakhuvudet 

under intervjuerna med respondenterna. Vi såg här att våra intervjufrågor med etiskt ledarskap 

i fokus hämmade och gjorde det svårare för respondenterna att besvara frågorna. Då 

respondenterna hade svårighet att besvara frågor så fick vi under intervjuns gång svar på en 

tidigare fråga senare under intervjun, detta gav oss merarbete vid transkriberingen då vi valt att 

dela in intervjufrågorna i två huvudområden. Vi tror med bestämdhet att andra 

datainsamlingsmetoder hade gett annat resultat, till exempel använt andra intervjufrågor samt 

fått med kärnvärden som är ett mer vedertaget begrepp inom privat verksamhet.  

 

Det positiva med studien var att frågorna väckte ett intresse hos respondenterna, det 

visade den återkoppling vi fått. De hade upplevt studien som spännande och intressant, att det 

var första gången som de överhuvudtaget fått reflektera över etiskt ledarskap i relation till sig 

själv och sin organisation, samt att intervjun var det första tillfälle som de 10 chefer fick 

möjlighet att reflektera och resonera över etiskt ledarskap. Studien har ökat vår kunskap i ämnet 

samt väckt nyfiken hos samtliga respondenter vi intervjuat i ämnet etiskt ledarskap. Detta tolkar 

vi som att respondenterna under som efter intervjun också reflekterade och resonerade över hur 

det kom sig att de tänkte, tyckte och agerade som de gjorde då det gäller etik, moral och 

värderingar, både i relation till sig själv, kring sin yrkesroll som till organisationen. 

 

Genom att vi endast intervjuat respondenterna utan att undersöka respektive organisation 

den verkar inom så har vi svårt att validera det som sagts. Den metod vi kunde valt här var att 

genomföra en internetsökning på respektive organisation för att skapa oss en bild av 

organisationens formella arbete med värdegrund och kärnvärden, detta tror vi hade varit till 

stöd för oss vid ställda följdfrågor till respondenterna under intervjuerna. Då ingen av cheferna 

som deltagit i studien känt till termen etiskt ledarskap har vi inte haft möjlighet att besvara våra 

frågeställningar på det sätt vi tänkt. Trots problematiken som uppstod för oss valde vi att 
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fortsätta studien och redovisa resultatet utifrån den informationen vi fått in. Vi upplevde att 

trots som vi såg vårt välgrundade förarbete så missade vi radikalt riskfaktorn att respondenterna 

inte skulle ha kommit i kontakt med termen etiskt ledarskap, detta borde vi haft i beräkning då 

vi inte heller kommit i kontakt med etiskt ledarskap inom de organisationer vi verkat inom. 

 
5.2 Konklusion och diskussion  
 

Den aktuella debatten lyfter de etiska aspekterna, framförallt på chefer på strategisk nivå 

som exempelvis verkställande direktörer måste lägga ner mer tid på utomorganisatoriska 

intressenter, detta beskriver bland annat. Brown och Treviño, där de menar att chefer på lägre 

nivå har möjlighet att fokusera sitt etiska ledarskap gentemot medlemmarna inom den 

organisation som ledaren är utsedd att leda. Begreppet värderingar har hamnat som vi tidigare 

beskrivit i fokus och debatteras flitigt, och utifrån alla händelser och debatten kring värderingar, 

så anser vi att det är än viktigare att tydliggöra värderingar, moral och etik inom olika 

organisationer. Här bör organisationer tydliggöra den värdegrund eller kärnvärde den önskar 

följa så att samtliga medlemmar inom organisationen med vikt på första linjens chef, så att 

denne vet vad denne ska förhålla sig till.  Här tror vi att i dag, med ett större krav ifrån både 

organisationens intressenter och medarbetare att agera etiskt, så ställs det större krav på chefer 

att både leda etiskt, ha sunda värderingar till att tydliggöra vad som gäller inom organisationen. 

Med enbart fokus på de yttre intressenterna upplever vi att den egna organisationen inte är ”med 

på tåget” vilket gör att det etiska arbetet riskerar att endast bli en hyllvärmare då bland annat, 

chefer inte involverats i det etiska arbetet. Organisationerna bör internt arbeta med värdegrund 

och kärnvärden, där samtliga involveras samt att arbetet fortskrider kontinuerligt, då 

värderingar är individuella och förändliga samt att de formas i sociala relationer.  

 

Vårt syfte med studien har som bekant varit att skapa en ökad förståelse över hur första 

linjens chefer ser på etiskt ledarskap, och hur de ser på sin organisations etiska ledarskap. Trots 

att ingen av våra respondenter känt till termen etiskt ledarskap upplever vi att studien gett oss 

en ökad förståelse kring de etiska utmaningar som chefer ställs inför i sin vardag. En 

återkommande aspekt är att våra respondenter känner sig ensamma i sin yrkesroll och att 

speciellt de som är nya i sin yrkesroll med mindre än fyra år i yrket inte har reflekterat över sin 

roll.  

 

Vår studie visade på att de vi intervjuade hade olika grad av insikt och kunskap om de 

egna värderingarna som organisationens, här tar bland annat. Kirkhaug, upp att värderingar 
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grundläggs i tidig ålder och att dessa är till hjälp för individen att ta ställning samt det som 

påverkar handlingsmönstren, där kärnvärden är uttryck för individens mest primära 

övertygelse. Här såg vi att en del av respondenterna inte reflekterat över om där fanns skillnader 

mellan de egna och organisationens värderingar. Vi kan här se att det leder till konsekvenser 

om inte organisationen ger chefer verktyg, utbildning mm. så att de i sin tur kan implementera 

organisationens etiska värden till sina underställda, samt bli tryggare i sin yrkesroll. Författarna 

Erich Fromm, Abraham Maslow, och Carl Rogers, belyser att konsistens i självbild och 

kongruens i upplevelsen av sig själv och verkligheten är grunden för god psykologisk funktion. 

Här menar vi att ges utvecklingsmöjligheter genom till exempel kompetensutveckling till första 

linjens chefer så får organisationen en större samstämmighet då det gäller värdegrunden och 

kärnvärdena som i sin tur underlättar arbetet mot organisationens måluppfyllelse. Detta arbete 

skulle enligt vår mening minska/ minimera diskrepansen mellan organisationen och dess 

medarbetare på alla nivåer. 

 

Vi anser att det är av stor vikt att finns här finns stor utvecklingspotential att tidigt lyfta 

frågorna kring värderingar och etik, inom organisationen, bland chefer som för underställda. 

Enligt vår mening skulle detta bidra till ett tryggare ledarskap hos både gamla som nya chefer. 

Vår uppfattning är att första linjens chef är den första yrkesroll som de flesta individer som 

börjar sin chefsroll antar, att via utbildning eller redan vid introduktionen till tjänsten lyfta in 

frågan om etik och kopplingar mellan organisationens värderingar och eventuella styrdokument 

skulle med stor sannolikhet göra organisationens värderingar mer levande i vardagen. Vår 

studie visade på att det fanns bland första linjens chefer en stor efterfrågan på kunskap, detta 

belyser även författaren Rudi Kirkhaug. 

   

5.3 Slutsats 
 

Vår studie visade på svårigheter då vårt angreppssätt utgick från termen etiskt ledarskap, 

således en term som inte var känd för någon utav våra respondenter.  Samtliga respondenter 

lyfte dilemmat att inneha rollen som första linjens chef, som innebar ensamhet samt utsatthet 

och att de oftast var utelämnade i olika situationer utan verktyg eller stöd från högre ledning 

eller organisationen. Vi upplevde att det är svårt för chefer att få ett grepp om vilka värderingar 

som finns inom den organisation som chefen är verksam inom och hur det harmoniserar med 

de egna personliga värderingarna.  Här fanns behov av tydligare kommunikation, utbildning 

samt kompetensutveckling, samt behov av forum där de kunde diskutera och fortbilda sig för 

att öka den egna kunskapen som organisationen då det gällde begrepp som etik, moral och 
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värderingar. En ökad förståelse för de egna som för organisationens värderingar, normer och 

etik gagnar både medarbetaren som för organisationen då större förståelse och kunskap leder 

till en tydlighet på vad medarbetaren ska förhålla sig till och på så sätt underlätta arbetet mot 

de gemensamma målen organisationen upprättat. Organisationen bör aktivt arbeta med 

värdegrund/kärnvärden så att det skapas en transparens samt öka kunskapen och förståelse inom 

organisationen om vilka värden som ska råda. Viktigt likaså att kontinuerligt diskutera de etiska 

värdena inom organisationen och se till att det får samma om inte mer dignitet än till exempel 

budgethållning/ ekonomistyrning.  Utan grundläggande verktyg för första linjens chefer att 

hantera frågan upplever många att de famlar i blindo. Med rätt sorts verktyg, coachning och 

utbildning skulle troligtvis förutsättningarna för chefer förbättras, då framförallt för chefer som 

är nya i sin yrkesroll.  

 

Vi kan se värdet av vidare samt djupare forskning kring första linjens chefers situation 

samt vikten av att det forskas mer kring etiskt ledarskap för första linjens chefer som övriga 

chefer. En annan intressant vinkel är möjligheten att skapa en etisk ledarskapscertifiering för 

chefer, som organisationer kan marknadsföra sig med likväl som för första linjens chefer, detta 

tror vi skulle leda till en röd tråd för till exempel ledarutvecklig för chefer. Det skulle även vara 

intressant att fler studier gjordes kring första linjens chefer. 
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Följebrev 
 

Hej! 

Vi är två som studerar på Linnéuniversitetet i Växjö där vi går programmet Ledarskap och organisation 

om 180 högskolepoäng och ska nu skriva vår C-uppsats, Etiskt ledarskap. Syftet med intervjuerna är att 

vi vill skapa oss en bild av hur första linjens chefer arbetar/ arbetade utifrån ett etiskt ledarskap inom sin 

verksamhet, samt hur ett etiskt ledarskap påverkar i praktiken. Medverkan i är helt frivillig och samtliga 

svar kommer att hanteras konfidentiellt och den information som samlas in under intervjuerna kommer 

att användas i C- uppsatsen som kommer att skickas till Linnéuniversitetet. Viktigt att tillägga att 

uppsatsen kommer att följa vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Vi garanterar full anonymitet 

och en sammanställning av intervjusvar kommer endast att användas i samband med denna uppsats för 

att sedan förstöras. 

Vi är tacksamma om du vill medverka i vår undersökning/   Stort tack på förhand! 

Intervjufrågor  

1. Beskriv med egna ord vem du är och vilken befattning har/hade du?   

2. Beskriv med egna ord vad etiskt ledarskap är för dig? 

3. Hur skulle du beskriva organisations-/ företagskulturen, finns/fanns det några policys eller 

riktlinjer angående etik? och hur arbetar/ arbetade organisationen med dessa i ”vardagen”? 

4. Hur uppfattar/ uppfattade du att ditt etiska ledarskap, för och nackdelar? 

5. Anser du att du har/ hade verktyg och förutsättningar för att arbeta utifrån ett etiskt ledarskap? 

6. Vilka är/ var de huvudsakliga utmaningarna då det gäller etiskt ledarskap i er organisation i ett 

kortare perspektiv? I ett längre perspektiv? Hur tycker du att ni ska/ skulle ha bemöta/ bemött 

dem? 

7. Hur upplever/ upplevde du det etiska ledarskapet inom organisationen/ företaget? 

8. Vad kännetecknar ett bra etiskt ledarskap för dig? Personlighet, moral, värderingar, m.m.   

9. Hur implementerar/ implementerade och förankrar/förankrade du det etiska ledarskapet i din 

verksamhet? 

10. Finns/fanns det några tydliga motgångs- och framgångsfaktorer i ditt etiska ledarskap? 

11. Har du fått fram det viktigast eller finns det något övrigt du önskar tillägga?  

 

 

 

 

 


