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Abstract  

 

The purpose of this study was to explain and analyze how ethical leadership is 

related to employee’s turnover intention in a low-income service industry, as 

well as how connectedness, as a contingency moderate this relation.  

 

This study used a positivistic research philosophy and a deductive approach 

where the data was collected using an internet-based survey delivered to a 

ground handling organization operating at a German airport.  

 

The result indicated that ethical leadership has a negative correlation with 

turnover intention, however, connectedness seemed to have no moderating 

affect but a direct negative correlation with turnover intention itself.  
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Sammanfattning 

 
Syftet med studien var att för förklara och analysera hur etiskt ledarskap är 

relaterat till anställdas intentioner att lämna en organisation i en lågavlönad 

servicesektor, samt hur samhörighet som en tredje, situationsanpassad variabel 

betingar den relationen.  

 

För studien användes en positivistisk forskningsfilosofi och en deduktiv ansats. 

En kvantitativ metod valdes där datainsamlingen skedde via en internetbaserad 

enkätundersökning riktad till medarbetare på ett marktjänsteföretag på en tysk 

flygplats som fullständigt besvarades av 75 respondenter.   

 

Resultatet av studien indikerar att etiskt ledarskap har en negativ korrelation med 

anställdas intentioner att lämna däremot betingar inte samhörighet den relationen 

utan samhörighet visade sig istället ha en direkt negativ korrelation med anställdas 

intentioner att lämna.  

 

Ämnesord: 

Anställdas intentioner att lämna, etiskt ledarskap, samhörighet 
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Förord 

Jag vill börja med att tacka alla respondenter som tog sig tid att svara på enkäten 

samt XYZ’s (anonymiserat) ledning som möjliggjorde undersökningen genom 

att ha en positiv inställning och tillät enkäten att distribueras bland deras 

anställda.  

 

Stort tack även till Viola Schmitz och Manuela Schmidt som korrekturläst den 

tyska översättningen för enkäten, utan er hade inte samma kvalitet på enkäten 

varit möjlig.  
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1. Inledning  

I detta kapitlet ges först en bakgrund till studiens ämne för att sedan presentera 

problematiseringen. Bakgrunden och problematiseringen leder till studiens syfte 

och dess frågeställning. Till sist presenteras de avgränsningar som gjorts och 

studiens disposition.  

 

1.1. Bakgrund 

Att bibehålla kompetens i företaget är bara en del av varför det idag är av intresse 

att behålla anställda i en organisation. Hög personalomsättning bland annat leder 

till höga kostnader för rekrytering och upplärning, samt att även risken att 

kundnöjdheten äventyras (Ellingson, Dachner, & Tews, 2016).  

 

Hög personalomsättning har varit ett problem under lång tid för ledningar, där 

ledningen inte kan förutse, utan bara chansat, huruvida en anställd kommer att 

säga upp sig eller inte (Lee & Mitchell, 1994). Dessutom är vi i ett skifte där 

generation Y (även kallad millenium-generationen) är de som stiger in på 

arbetsmarknaden (Duh, 2016). Generation Y (personer födda 1980-2000) (Duh, 

2016) är vanligen mindre lojal till sin arbetsgivare och har mindre svårigheter 

med att byta arbetsplats om de inte känner sig nöjd med den nuvarande 

situationen då dem generellt är mer flexibla idag än tidigare generationer 

(Hubschmid, 2012). Generation Y fordrar att organisationerna ska vara autentiska 

och fullfölja löften, annars kommer de att lämna företaget (Hubschmid, 2012).  

 

Organisationer som anställer lågavlönade och / eller lågutbildad servicekraft 

riskerar väldigt hög personalomsättning, Ellingson et al., (2016) menar att denna 

enkelt kan överstiga 50 och även 100%. De anställda som besitter dessa jobb 

behöver ofta, enligt Ellingson et al., (2016), ingen högre utbildning eller 

specialiserade färdigheter.  
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Ett par karakteristiska drag för dessa arbeten är att det är monotont, utsatt för 

överbelastning, lönen är ofta av minimilön-karaktär, begränsad upplärning och 

vidareutveckling, ofta kämpar de anställda med autonomi samt möjligheter till 

befordran är begränsat (Ellingson et al., 2016).   

 

Marktjänsteföretag representerar ofta den ovan nämnda industrin då dem tar hand 

om marktjänster på en flygplats. Det handlar främst om passage-service 

(incheckning, boarding, biljetthantering), bagage-service och att göra flygplanen 

startfärdiga. De flesta arbetsuppgifterna kräver ingen speciell tidigare kompetens 

och kan vara, och är ett ingångsjobb för de flesta anställda. Däremot är arbetet på 

flygplats extra känsligt och ständigt utbyte av ny personal ökar risken för 

nybörjarmisstag som kan äventyra säkerheten och leda till höga straffavgifter 

(Airports United, 2017). Airports United (2017) hänvisar till ett PM från en 

flygplats i USA som visar att graden av säkerhets- och trygghetsöverträdelser 

från oerfaren personal var dubbelt så hög som från erfaren och att det ofta 

förekommer att en adekvat upplärning dras in för att spara kostnader (ibid.). 

Marktjänsteföretagen finns då de erbjuder de tjänster som flygplatser, eller 

flygbolag, behöver för att kunna operera till ett lägre pris än vad det kostar 

flygbolagen själva att utföra tjänsterna. Marktjänsteföretagen opererar med 

mindre marginaler (Meersman, Pauwels, Struyf, Van de Voorde, & Vanelslander, 

2011) och ytterligare nedgång i löner och sämre arbetsavtal1 har lett till högre 

personalomsättning (Airports United, 2017). T.ex. så är lönen i Tyskland 30% 

lägre för de som är anställda via marktjänsteföretag än för de direkt anställda av 

flygbolagen (ibid.) 

 

Branschen står inför problemet att antal passagerare ökar men de anställda 

minskar (för att erbjuda flygbolagen lägre priser), detta ökar enligt Airport 

United (2017) belastningen, både fysiskt och psykiskt, på de anställda vilket 

Elingson et al., (2016) menar kan riskera att leda till uppsägningar.  

 

 

                                                
1 T.ex. att fulltidsanställda avskedas och ersätts med deltidsanställda via 
dotterbolag (Airports United, 2017) 
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Det gäller att identifiera vad anställda värdesätter som gör att dem med större 

sannolikhet väljer att stanna i organisationen, och en bra lön är inte allt (Kovach, 

1987; Health Care Registration, 2012), utan även t.ex. säkerhet, personlig 

tillfredsställelse, erkännande och avancemangsmöjligheter (Health Care 

Registration, 2012). 

Vad finns det då för drivkrafter eller motivationsfaktorer som kan övertyga de 

anställda att stanna? Kan organisationens organisationsstruktur påverka de 

anställdas intentioner att lämna? Aspekter som strategier och struktur men 

framförallt ledarskapsaspekter har visat sig ha en påverkan på anställdas 

motivation att stanna i organisationen (Kim, & Zhao, 2017; Demirtas & 

Akdogan, 2015; Wang & Yang, 2016). Vidare forskning har även visat att 

kontextuella contingencies (vidare situationsanpassade variabler eller 

situationsvariabel), så som kontrollsystem kan vara en viktig faktor att betrakta 

vid undersökandet av under vilka omständigheter personalomsättning inträffar 

(Kleine & Weißenberger, 2004). 

 

1.2. Problematisering 

Turnover intention (vidare anställdas intentioner att lämna organisationen) har, 

och fortfarande är ett aktivt område för teoretisering och empirisk forskning där 

äldre teorier testas på nytt och modifieras, nya teorier introduceras och aktuell 

forskning tillför förser med bättre svar på frågan varför personal slutar (Harman, 

Lee, Mitchell, Felps, & Owens, 2007). Traditionella teorier (b.la. attitydteori) 

kring anställdas intentioner att lämna organisationen har sitt ursprung från 

inställningen till sitt jobb och alternativa möjligheter (andra jobb) (Mitchell, 

Holtom, Wee, Sablyskyi, & Erez, 2001). En annan teori som nämns är Image 

(bild) theory (Babaloa & Stouten, 2016), där beslutsfattarens (den anställde) 

beslut formas av tre överväganden (bilder). Vad gäller teoretiseringen kring 

sambandet mellan ledarskap och anställdas intentioner att lämna organisationen 

bygger många tidigare forskningsstudier på Social Exchange Theory där 

utgångspunkten är relationen mellan organisationen och de anställda (Birtch, 

Chiang, & Van Esch, 2015).  
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Utöver ovan nämnda teorier kan även organisatoriska faktorer påverka anställdas 

intentioner att lämna organisationen (Mitchell et al., 2001) vilket nämns senare i 

problematiseringen.   

 

Individuella attitydsuppfattningar kombinerat med organisatorisk motivation 

påverkar som ovan beskrivet alla anställdas intentioner att lämna organisationen. 

Andra faktorer som visat sig ha inflytande på anställdas intentioner att lämna 

organisationen är stress, arbetstillfredsställelse och organisatorisk rättvisa, vilka 

alla är kontrollerbara (Pang, Kucukusta, & Chan, 2015). Med kontrollerbara 

menas att faktorerna kan påverkas av organisationen, om strukturen tillåter det. 

Tidigare forskning hävdar att lämpligt kontrollsystem tillsammans med rätt typ 

av ledarskap stärker och möjliggör dessa faktorer (t.ex. Kleine & Weißenberger, 

2014). Ledarskapet är därför en viktig faktor, givet individens mottaglighet till 

ledarskap (Brown, Trevino, & Harrison, 2005). Speciellt viktig är ledarskapet i 

serviceindustrin där lönen vanligtvis är låg och de anställda behöver finna 

motivation någon annanstans. Två väldigt vanligt förekommande ledarskapsstilar 

är transformellt och transaktionellt ledarskap (Bass & Riggio, 2006). 

Transformella ledare karakteriseras av att agera förebilder som följare kan 

efterlikna (Brown et al., 2005) och transaktionella ledare som strukturella där 

övervakning och straff och belöningssystem är karakteristiska drag (Bass & 

Riggio, 2006).  

 

Etiskt ledarskap har däremot på senare tid bland forskningen dykt upp som en 

viktig faktor att ta hänsyn till då det etiska ledarskapet fokuserar mycket på 

relationen kring de anställda för att skapa en säker och behaglig arbetsmiljö 

(Mendonca & Kanungo, 2007). Etiskt ledarskap är i litteraturen främst nära 

relaterat till det transformella ledarskapet då det handlar om att agera förebild och 

ha en god relation till följarna, Brown et al., 2005 påpekar dock att det etiska 

ledarskapet har vissa karakteristiska drag från transaktionellt ledarskap då etiska 

ledare sätter standards, straff och belöningssystem för upprätthållandet av de 

etiska riktlinjerna och uppföljningssamtal.  
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Forskare hävdar att ledarskapet självt inte behöver vara den enda faktorn för att 

minska anställdas intentioner att lämna organisationen utan man behöver även 

beakta de olika strukturella, organisatoriska aspekterna, som t.ex. kontrollsystem 

som nämndes tidigare (Mihalache et al., 2014 ; Kleine & Weißenberger, 2014). 

Studier om hur en tredje faktor påverkar en relation är taget från contingency 

theory (vidare situationsanpassad teori) och Donaldson (2001) som beskriver den 

situationsanpassad teorin enligt följande; effekten av en variabel på en annan är 

beroende av en tredje. T.ex. effekten X har på Y varierar om W 

(situationsvariabeln) är låg.  

 

En sådan variabel är ’connectedness’ (vidare samhörighet) som hänvisar till 

relationstätheten hos de sociala nätverken inom organisationen som involverar 

direkt kontakt bland organisationsmedlemmar oavsett hierarkiska eller 

funktionella positioner och skapar ett förtroendeförhållande och öppnar upp för 

öppen delning av information inom organisationen (Weingart, Bennett, & Brett, 

1993). Samhörighet är en informell kontrollvariabel vilket enligt Kleine och 

Wießenberger (2014) har en betingade effekt på ledarskap än vad formella 

kontrollsystem har.  

 

Som tidigare nämnts har tidigare forskning visat på att ett etiskt ledarskap kan ha 

en negativ relation till anställdas intentioner att lämna organisationen då 

ledarskapsstilen har ett inflytande på de kontrollerbara attitydsfaktorerna. 

Dessutom indikerar forskning på att organisationsstrukturen har inflytande på 

ledarskapets effektivitet (t.ex. Mihalache et al., 2014).  

 

Även om det redan forskats mycket kring anställdas intentioner att lämna en 

organisation så menar Wang och Yang (2016) att det är relativt outforskat om 

anställdas välmående och inställning till organisationen kan ha en påverkan på 

anställdas intentioner att lämna organisationen, men att det på senare tid börjat få 

mer uppmärksamhet. Det gäller speciellt hur etiskt ledarskap påverkar intentioner 

att stanna eller lämna en organisation.  

 

 

 



 6 

Dock har forskning främst inriktat sig mot mer kunskapskrävande branscher där 

det blivit allt mer viktigt att bibehålla kompetens. Därför är det relevant att 

sträcka den teoretiska forskningen till den lågavlönade serviceindustrin. Praktisk 

relevans har studien då den ger en indikation för den lågavlönade serviceindustrin 

om och hur etiskt ledarskap korrelerar med anställdas intentioner att stanna.  

 

1.2. Syfte 

Syftet med denna studie är att förklara och analysera hur etiskt ledarskap är 

relaterat till anställdas intentioner att lämna en organisation i en lågavlönad 

service-sektor (ett marktjänsteföretag på en tysk flygplats) samt den 

situationsanpassade variabelns roll i den relationen. För att uppfylla syftet har 

följande frågeställning utformats. 

1.3. Frågeställning 

Hur påverkar etiskt ledarskap anställdas intentioner på att lämna en 

organisation?  

Hur betingas den relationen av situationsaspekten samhörighet? 

1.4. Avgränsningar 

För denna studie har bara en situationsvariabel använts. Dessutom, då detta är en 

fallstudie, bör frågeställningen endast ses till det studerade företaget och endast 

ge en indikation på hur det kan vara på andra arbetsplatser. 
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1.5. Disposition 

Kapitel 1 – Inledning  

 

I detta kapitlet ges först en bakgrund till studiens ämne för att sedan presentera 

problematiseringen. Bakgrunden och problematiseringen leder till studiens syfte 

och dess frågeställning. Till sist presenteras de avgränsningar som gjorts och 

studiens disposition.  

 

Kapitel 2 – Teori 

Teoriavsnittet inleds först med en kort introduktion till Social Exchange Theory 

som den teoretiska länken mellan anställdas intentioner att lämna organisationen 

och etiskt ledarskap och till Situationsanpassad teori för att motivera för studiens 

andra syfte, hur en tredje variabel påverkar två andra.  Detta följs upp av en 

presentation till studiens tre huvudvariabler; anställdas intentioner att lämna 

organisationen, etiskt ledarskap och samhörighet (situationsaspekt). I slutet av 

avsnitten etiskt ledarskap och samhörighet presenteras studiens två hypoteser och 

slutligen den teoretiska modellen.  

 

Kapitel 3 – Metod 

I detta kapitel presenteras först de forskningsmetoder som använts och varför de 

valts, följt av studiens tillvägagångssätt för insamling och analys av data.  

 

 

Kapitel 4 – Analys 

I detta kapitel presenteras studiens resultat. Först ges en kort bakgrund till den 

undersökta organisationen följt av enkätundersökningens respondenter, det vill 

säga beskrivande statistik. Därefter analyseras den insamlade datan från 

enkätundersökningen och sedan testas resultatet mot hypoteserna med hjälp av 

regressionsanalys.  
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Kapitel 5 – Slutsats  

I kapitel 5 görs en sammanfattning av studien följt av en diskussion kring 

resultatet. Vidare presenteras de bidrag och implikationer studien har och slutligen 

etiska implikationer och förslag till vidare forskning. 
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2. Teori  

Teoriavsnittet inleds med en kort introduktion till Social Exchange Theory som 

den teoretiska länken mellan anställdas intentioner att lämna organisationen och 

etiskt ledarskap och till Situationsanpassad teori för att motivera för studiens 

andra syfte, hur en tredje variabel påverkar två andra.  Detta följs upp av en 

presentation till studiens tre huvudvariabler; anställdas intentioner att lämna 

organisationen, etiskt ledarskap och samhörighet (situationsaspekt). I slutet av 

avsnitten etiskt ledarskap och samhörighet presenteras studiens två hypoteser 

och slutligen den teoretiska modellen.  

2.1. Social Exchange Theory 

 

Social Exchange Theory (SET) används av många forskare när anställdas 

intentioner att lämna organisationen och ledarskap studeras (Lee & Jeong, 2017). 

Det centrala med denna teorin är normen för ömsesidighet mellan arbetsgivare 

och anställda, varigenom dessa två engagerar sig i interaktioner som är beroende 

av den andra partens handlingar och skapar förpliktelser (ibid.). Stöttande 

ledarskap, är en viktig faktor i SET eftersom när anställda uppfattar stöd från 

organisationer känner de att de har en skyldighet att hjälpa organisationen och 

ökar därmed arbetsprestandan samt den organisatoriska motivationen (Kurtessis, 

et al., 2017) vilket leder till lägre intentioner att lämna organisationen ( (Garland, 

Hogan, Kelley, Kim, & Lambert, 2013).  

2.2. Situationsanpassad teori 

Kärnan med situationsanpassad teori enligt bland annat Morgan (1986) och 

Donaldson (2001) är att det inte finns ett absolut rätt sätt att organisera (universal 

teori) och styra en organisation utan att organisatorisk effektivitet är ett resultat 

från passande karakteristiska drag, t.ex. strategi eller kultur (även kallade 

situationsvariabler) (Mcadam, Miller, & Mcsorley, 2016).  
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Donaldson (2001) menar att effekten en variabel har på en annan variabel beror 

på en tredje variabel. Från detta perspektiv försöker organisationer förbättra sin 

prestation genom att förbättra passformen och anpassningen till deras definierade 

uppsättning av situationsvariabler och därmed också de externa förhållandena. 

Denna process, att söka rätt passform, betraktas vanligen som en dynamisk och 

pågående process (Mcadam et al., 2016).  

 

En situationsvariabel som visat sig ha samband med ett effektivare ledarskap är 

kontrollsystem (Kleine och Weißenberger, 2014). Kontroll är en kritisk funktion i 

organisationer då misslyckad kontroll kan leda till finansiella förluster, försämrat 

rykte och även en organisations slut (Merchant & Stede, 2007). Dock behöver 

inte mer kontroll leda till bättre kontroll utan kan ostället kväva t.ex. 

initiativtagande, kreativitet och innovation (ibid.).  

 

Kleine och Weißenberger (2014) menar att MSC och ledarskapsstil tillsammans 

har en mycket starkare effekt på organisatorisk motivation än enbart 

ledarskapsstilen själv. De skiljer även på formella och informella system där val 

av system påverkar graden av den organisatoriska motivationen. Informella 

system har ett starkare inflytande än det formella vad gäller relationen motivation 

och ledarskap (Kleine & Weißenberger, 2014) då informella system, eller 

informell kontroll relaterar till informella kulturer och system som influerar 

medlemmar och är i huvudsak baserad på mekanismer som inducerar 

självreglering (Kallunki, Laitinen, & Silvola, 2011). 

2.3. Anställdas intentioner att lämna en organisation 

Forskning kring anställdas intentioner att lämna en organisation har blivit viktigt 

för ledningar (Wong, Wong, & Wong, 2015). Huruvida en anställd funderar på 

att vara kvar i organisationen eller inte är viktigt för ledningen då hög 

personalomsättning leder till höga kostnader (Wang & Yang, 2016) och risk för 

att minskad kundnöjdhet (Ellingson et al. 2016).  Rogers (1997) menar att 

personalomsättningar bidrar till åtta direkta kostnader och åtta indirekta 

kostnader.  
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De direkta kostnaderna är marknadsföringskostnader, anställningskostnader, 

bearbetningskostnader, upplärning och träningskostnader, övertidskostnader, 

förlorad produktion på grund av långsammare arbete och förlorad produktion på 

grund av ökade olyckor samt verkställande tid som går åt till möten angående 

personalomsättning. Indirekta kostnader är förlorade kunder, sämre 

service/produkt, låg moral bland anställda, ryktet om hög personalomsättning, 

stress, teambuilding-ansträngningar, ineffektivitet på grund av okunnighet av 

system och förfaranden samt främjandet och underhållandet av företagskulturen.  

 

Anställdas intentioner att lämna en organisation betyder inte automatiskt att den 

som överväger att sluta verkligen gör det, men forskning använder ofta anställdas 

intentioner att lämna organisationen som en förutsägelse för verklig 

personalomsättning (Tett & Meyer, 1993 ; Wong & Wong, 2017). Med 

”anställdas intentioner att lämna organisationen”, avses i vilken utsträckning 

anställda avser att lämna sin arbetsgivare (Wong et al. 2015), alltså som Tett och 

Meyer (1993) utrycker det: ”en medveten och avsiktlig vilja att lämna 

organisationen” (s. 262).  

 

Det finns idag en omfattande litteratur kring anställdas intentioner att lämna 

organisationen (Pang, Kucukusta, & Chan, 2015) och det mesta handlar om vad 

det finns för bakomliggande faktorer och Pang et al. (2015) har delat upp dessa i 

kontrollerbara- och icke-kontrollerbara faktorer. Till de kontrollerbara faktorerna 

hör låg arbetstillfredsställelse, låg organisatorisk motivation, organisatorisk 

rättvisa, hög stress och den interna arbetsmarknaden. Till de icke-kontrollerbara 

faktorerna hör den externa arbetsmarknaden, jobbhoppning och negativa 

subjektiva former.  

 

Låg Arbetstillfredsställelse  

 

Arbetstillfredsställelse definieras i litteraturen som ett behagligt eller positivt 

känslomässigt tillstånd resulterat från värderingar från ens jobb eller 

arbetslivserfarenheter (Pang et al. 2015). Det är ett resultat från ett brett sortiment 

av faktorer som påverkar kvaliteten på arbetslivet (Winterton, 2004).  
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Arbetstillfredsställelse kan analyseras utifrån motivationsteorier, som kan delas 

upp i innehållsteori (content) och processteori där innehållsteorin adresserar vad 

individer förväntas behöva från arbetet (t.ex. Maslows behovstrappa och 

Herzbergs tvåfaktorsteori). Processteorier berör kognitivt beteende snarare än 

instinktivt, som innehållsteorierna berör, t.ex. Vrooms förväntingsteori och 

Adams rättviseteori. (Winterton, 2004).  

 

Organisationernas utmaning är att behålla de villkor som bidrar till hög 

arbetstillfredsställelse; ersättning, arbetsvillkor och organisationen. Ersättning ses 

generellt som första steget i Maslows trappa och som en hygienfaktor i 

Mintzbergs teori men ersättningen är ändå en viktig faktor och det är viktig att 

behålla en tillräcklig ersättningsnivå. Enligt Adams rättviseteori är det mest 

viktiga att den anställda blir rättvis ersatt i förhållande till kollegorna (Winterton, 

2004) vilket visat sig ha en påverkan på anställdas intentioner att lämna 

organisationen. Detta presenteras närmare senare i detta kapitel.   

 

Organisatorisk motivation 

 

Det finns förslagsvis tre former av organisatorisk motivation: (1) affektiv – den 

individuella emotionella fästningen till organisationen, det vill säga, den 

anställde stannar i organisationen därför att hen vill det. (2) Normativ 

motivation– känslan av skyldighet att förbli medlem i organisationen. (3) 

Kontinuerlig motivation – avsikt att förbli hos organisationen på grund av 

övervägandet av konsekvenserna för att lämna, de stannar för att de måste 

(Meyer & Allen, 1991). Av dessa tre är affektiv motivation den mest studerade 

och också den som har en konsekvent relation till organisatoriska utfall såsom 

prestation, närvaro och bevarande (Winterton, 2004).  

 

Tidigare forskning antyder att anställda förstärker den organisatoriska 

motivationen om organisationen möter de förväntningar de anställda har 

angående deras individuella behov (Newman, Thanacoody, & Hui, 2011) vilket 

resulterar i ökad service-kvalitet och prestation från de anställda.  
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Ledarskapet spelar i den faktorn en viktig roll och effektivt ledarskap är 

essentiellt för organisatorisk framgång och har ett signifikant inflytande på 

anställdas organisatoriska motivation (Chiang & Lin, 2016). I serviceyrket 

interagerar de anställda med kunderna och när problem uppstår kliver ofta 

ledaren in och löser problemet. Chiang och Lin (2016) menar att ledarens 

beteende påverkar de anställdas förtroende för ledarskapet och visar ledarskapet 

stöd för de anställda stärker det den anställdes organisatoriska motivation.  

 

Organisatorisk rättvisa 

 

Organisatorisk rättvisa är en nyckelfaktor i området organisationsbeteende då 

tidigare teoretiska och empiriska studier visat att anställdas uppfattade rättvisa 

från organisationen påverkar attityden och beteendet (Choi, Moon, Nae, & Ko, 

2013).  

Det finns tre typer av organisatorisk rättvisa; (1) distributiv, som adresserar 

rättvisan i ledningsbeslut relaterat till lönfördelning, resultat vid tvistlösningar 

och befordringar (Dailey & Kirk, 1992), (2) processuell, som fokuserar på 

rättvisan av de förfaranden som används för att bestämma dessa beslut (Folger & 

Konovsky, 1989) och (3) interaktionell rättvisa som hänvisar till den 

interpersonella behandlingen från andra, speciellt från organisatoriska 

auktoriteter. 

 

Organisatorisk rättvisa är viktigt då anställda som upplever rättvisa mer troligt 

kommer att stödja ledarna. Dessutom förhindrar det risken till ett förstörande 

beteende (Greenberg & Colquitt, 2013) och anställdas intentioner att lämna 

organisationen, där det senare verkar som ett proaktivt steg för att möta orättvisan 

(Choi et al., 2013). Rättvisa uppfyller även många anställdas individuella behov, 

såsom behoven av självkänsla och tillhörighet, vilket även resulterar i att 

anställda känner att de kan uppfylla de etiska och moraliska skyldigheterna 

(Greenberg & Colquitt, 2013). Vidare är det för ledningen viktigt att vara 

konsekvent rättvis eftersom de anställda värdesätter att bli riktigt behandlade i 

relation till övriga kollegor. Om så inte är fallet är risken stor att den anställde 

avslutar sin anställning (Winterton, 2004).  
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Hög stress 

 

Serviceindustrin karakteriseras vanligen av långa/sena arbetsskift, lågavlönade 

jobb, svårigheter till befordringar och hård arbetsbelastning, vilket lett till att hög 

stress blivit ett problem, i form av tidspress, rollkonflikt, kompetensförmåga, 

rädsla för det okända och organisationsstrukturen (Pang et al. 2015). Stress har 

visat sig ha en signifikant negativ relation till arbetsprestation – vilket indirekt 

påverkar anställdas intentioner att lämna organisationen (Chen, Wu, & Huan, 

2011).  

 

Interna arbetsmarknaden 

 

Den interna arbetsmarknaden består främst av vidareutbildning/utveckling, 

säkerhet och befordringsmöjligheter (Jago & Deery, 2004) vilka alla är 

signifikant relaterade till anställdas intentioner att lämna organisationen. Finns 

det starka barriärer i dessa komponenter är risken för anställdas intentioner att 

lämna organisationen hög. (Pang et al. 2015).  

 

Icke-kontrollerbara faktorer inkluderar jobbhoppning, externa arbetsmarknaden 

och negativa subjektiva former (Pang et al. (2015). Jobhoppning definieras som 

en attityd eller beteende varigenom anställda flyttar från ett jobb till ett annat, 

oberoende av bättre alternativ eller andra uppenbara rationella motiv (Khatri, 

Fern, & Budhwar, 2001). Detta är ett problem som på senare tid blivit allt mer 

aktuellt på grund av radikala förändringar av attityd och värderingar bland de nya 

generationerna i samhället, såsom krav på jobb-liv-balans (work-life balance) och 

livskvalitet (Kowske, 2010). Rogers (1997) hävdade att arbetstagare som inte 

frekvent bytte jobb skulle betraktas som konstiga och att det sociala inflytandet 

skulle få arbetstagare att byta jobb oavsett de personliga åsikterna. Ledare måste 

enligt Rogers (1997) förstå arbetsmarknadstrenderna för att någorlunda kunna 

hantera/kontrollera oförutsedd personalomsättning. Externa arbetsmarknaden 

syftar till att anställda är mer benägna att lämna organisationen ifall de uppfattar 

att det finns fler alternativ på arbetsmarknaden (Winterton, 2004).  
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Negativa subjektiva former hänvisar till de uppfattade påtryckningar på en person 

för att uppvisa ett visst beteende och personens motivation att följa 

påtryckningarna. Beteendeintentioner har visat sig korrelera med subjektiva 

normer (Lam, Baum, & Pine, 2003).  

 

Traditionell teori kring anställdas intentioner att lämna organisationen har främst 

haft fokus på den attityddrivna processen där organisatorisk motivation och 

arbetstillfredsställelse visat sig fått störst utrymme, eftersom de processerna 

också visat sig ha negativa korrelationer med anställdas intentioner att lämna 

organisationen (Tett & Meyer, 1993 ; Mitchell et al. 2001 och Wong & Wong, 

2017). Utöver arbetstillfredsställelsens negativa relation till anställdas intentioner 

att lämna organisationen är det även en viktig faktor för servicekvalitet och 

kundnöjdhet (Tsai & Wu, 2010), vilket ligger i organisationers intresse att 

bibehålla.  

 

Dessa ovan nämnda kontrollerbara faktorerna kan, som beskrivits, påverka de 

anställdas intentioner att lämna organisationen och är därför relevant för studier 

kring detta. Det forskare däremot på senare tid menar har ett ännu större 

inflytande är ledarskapet (Lee et al. 2017), givet individens mottaglighet till 

ledarskap (Brown et al., 2005). Det är alltså ledarskapet som är den egentliga 

bakomliggande faktorn till anställdas intentioner att lämna organisationen då 

ledarskapet kan kontrollera och froda de faktorer som har en påverkan på 

anställdas intentioner att lämna organisationen. Det gäller till exempel faktorerna 

arbetstillsfredsställelse, organisatorisk motivation och rättvisa (Lee et al. 2017). 

För att tydliggöra, dessa kontrollerbara faktorer är releventa då ledarskapet kan 

kontrollerar och bringa fram dessa.  

 

 

 
 
 
 
 



 16 

2.4. Etiskt ledarskap 

En organisation består inte endast av en samling slumpmässigt hopsatta individer 

som alla har en gemensam avsikt och syfte - utan organisationer har en struktur 

där medlemmar intar eller tilldelas olika uppgifter, roller och statusnivå för att 

effektivt (efficient) och effektivt (effective) uppnå detta syfte (Mendonca & 

Kanungo, 2007). Organisationsstruktur antyder att det finns ledare och följare där 

ledaren förväntas ge direktiv, utge kontroll och verkställa funktioner som är 

nödvändiga för att uppnå organisationens mål (Gabriela & Dorinel, 2017). I 

framgångsrika organisationer krävs mer än de rutinmässiga 

ledarskapsaktiviteterna enligt ovan. Äkta ledarskap involverar även att vägleda 

(flytta) följarna mot realiserande av organisationens vision (Mendonca & 

Kanungo, 2007).  

 

Majoriteten av alla företag och organisationer existerar för att skapa resultat, och 

då ofta främst finansiellt resultat åt sina aktieägare. Det kan då argumenteras för 

att etik och moral bör exkluderas från dessa organisationer då det kan komma att 

flytta fokus från det primära målet (Mendonca & Kanungo, 2007). Intresset från 

akademiker för etiskt ledarskap har däremot istället ökat kraftigt de senaste åren 

(Lawton & Páez, 2015), dels på grund utav en mängd stora etiska skandaler 

(Brown & Trevino, 2006) men även på grund av ökad betydelse för företagens 

sociala ansvar och hur de påverkar andra intressenter än aktieägarna, så som 

konsumenter och anställda (Mendonca & Kanungo, 2007) samt hur det påverkar 

följarnas beteende (Lee, Choi, Youn, & Chun, 2017). Demirtas och Akdogan 

(2015) hävdar att om organisationer vill ha hållbar tillväxt, strategisk 

överlägsenhet och en företagsimage i dagens ständiga förändrade förhållanden 

måste de etablera en kultur som stödjer och uppmuntrar det etiska beteendet. Vid 

etablerandet av de etiska arbetsförhållandena är ledarnas roll den viktigaste 

faktorn då de influerar de övriga inom organsationen (ibid.).   
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Etiskt ledarskap definieras i litteraturen (t.ex. Lee et al. 2017 ;  Walumba et al. 

2011; Demirtas och Akdogan, 2015) efter Brown et al., (2005); ”demonstrationen 

av normativt lämpligt beteende genom personliga handlingar och interpersonella 

relationer och främjandet av sådana beteenden till följare genom tvåriktad 

kommunikation, förstärkning och beslutsfattande” (s. 120).  

De karaktäristiska dragen för en etisk ledare är enligt Babalola och Stouten 

(2016) ärlighet, rättvisa och trovärdighet och får de anställda att uppfatta ledaren 

som genuin och uppriktig. Ledarskapet är relaterat till att påverka (positivt) 

anställdas attityder och beteenden, inkluderat arbetstillfredsställelse, 

organisatorisk motivation, och arbetsprestation (Lee et al. 2017 & Jenkins 1993). 

Enligt Demirtas och Akdogan (2015) agerar ledare förebilder i organisationen 

och kan, framförallt genom etiskt ledarskap, influera uppfattningar av ett etiskt 

klimat. Vidare menar de att majoriteten av företagsetiksforskare har fokuserat på 

etiskt ledarskap och det etiska klimatet som ett kritiskt korrelat till 

organisatoriska utfall. Exempelvis så hävdar Wang och Yang (2016) att etiskt 

ledarskap uppmuntrar anställda att kommunicera mera och framförallt framföra 

kritik och idéer till sina överordnade.  

 

Som tidigare beskrivits så karakteriseras anställdas intentioner att lämna 

organisationen av bakomliggande faktorer, t.ex. arbetstillfredsställelse, stress, 

rättvisa och motivation. Dessa faktorer är alla kontrollerbara och kan då påverka 

anställdas intentioner på att stanna. Etiskt ledarskap är relaterat till att just 

påverka och froda dessa faktorer positivt (Lee et al. 2017 & Jenkins 1993). 

Ledarens roll spelar en viktig roll för de anställdas beteende då det är ledaren 

som influerar de anställda (Demirtas & Akdogan 2015), och därför bör etiskt 

ledarskap vara en viktig organisatorisk faktor för att motverka hög grad av 

anställdas intentioner att lämna organisationen.  

 

Hypotes 1 (H1): Ökad närvaro av etiskt ledarskap i organisationen kommer att 

ha en negativ korrelation med anställdas intentioner att lämna organisationen.  
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Samhörighet 

2.5. Samhörighet 

Samhörighet är en typ av kontrollsystem, och då ett informellt sådant. Mihalache 

et al., (2014) menar att samhörighet är en viktig informell aspekt av 

organisationsstrukturen vilket hänvisar till relationstätheten i de sociala nätverken 

inom organisationen. Det involverar direkt kontakt bland 

organisationsmedlemmar oavsett hierarkiska eller funktionella positioner och 

skapar ett förtroendeförhållande samtidigt som det öppnar upp för öppen delning 

av information inom organisationen (Weingart et al. 1993). Samhörighet medför 

möjligheter för ledningen att identifiera behov i delar av organisationen och på så 

sätt omfördela kunskap och resurser inom organisationen. Eftersom anställda 

lägre i hierarkin spelar en viktig roll i att möjliggöra alternativ för att utöka 

företagets kompetenser behöver dessa anställda övervinna de selektiva 

processerna i en organisation. Mihalache et al. (2014) menar att samhörighet 

tillåter en informell interaktion som kan kringgå den formella urvalsprocessen 

och kan på så vis nå högsta ledningen.  

 

Mihalache et al. (2014) hävdar att organisationsstruktur är en viktig situations-

variabel för ett effektivt ledarskap och Kleine och Weißenberger (2014) menar att 

ledarskapet tillsammans med ett informellt kontrollsystem har en mycket starkare 

effekt på den organisatoriska motivationen. Samhörighet är en informell aspekt 

av strukturen i en organisation och kan således ha en påverkan på ledarskapets 

effektivitet.  

 

Hypotes 2 (H2): Samhörighet stärker den negativa korrelationen mellan etiskt 

ledarskap och anställdas intentioner att lämna organisationen ytterligare. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Uppsatsens teoretiska modell  

Etiskt ledarskap Turnover Intention 
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3. Metod 

I detta kapitel presenteras först de forskningsmetoder som använts och varför de 

valts följt av studiens tillvägagångssätt för insamling och analys av data.  

3.1. Forskningssyfte 

Syftet med denna studie var att förklara relationen mellan två variabler (i denna 

studie etiskt ledarskap och anställdas intentioner att lämna organisationen) och 

hur den relationen betingas av en tredje (samhörighet). Frågeställningarna är (1) 

Hur påverkar etiskt ledarskap anställdas intentioner på att lämna en 

organisation? Och (2) Hur betingas den relationen av situationsvariabeln 

samhörighet? 

 

Saunders, Lewis och Thronhill (2009) benämner denna typ av forskningssyfte 

som förklarande. Förklarande forskningssyfte innebär att ett problem eller en 

situation studeras för att förklara relationen mellan variabler. Vidare menar 

Creswell och Plano Clark (2011) att ett förklarande forskningssyfte generellt 

handlar om att använda kvalitativa strängar för att förklara initiala kvantitativa 

resultat, t.ex. när forskare behöver kvalitativa data för att förklara kvantitativa 

signifikanta (eller icke signifikanta) resultat. Forskningen består alltså av två 

faser, en kvantitativ och en kvalitativ. 

 

Denna typ av forskning lämpar sig när forskaren vill uppskatta trender och 

relationer med kvantitativa data men också förklara mekanismen eller orsakerna 

till forskningsresultatet. Dessutom lämpar det sig när forskningsproblemet är mer 

kvantitativt än kvalitativt orienterat och där man känner till de viktiga variablerna 

samt även har möjlighet att återkoppla till respondenterna med kvalitativa frågor 

(Creswell & Plano Clark, 2011).  

 

Denna studie är ur den aspekten första fasen där kvantitativa data samlas in för 

att förklara relationen som beskrevs ovan. 

 



 20 

3.2. Forskningsfilosofi 

Forskningsfilosofin innehåller viktiga antaganden om hur forskaren ser på 

världen och dessa antaganden stödjer forskningsstrategin och metoderna som 

väljs som del av strategin (Sanders et al., 2009). T.ex. så kommer antagligen ett 

forskningsresultat från en forskare som är bekymrad över fakta till en 

tillverkningsprocess vara annorlunda än ett resultat från en forskare som är 

bekymrad över anställdas känslor och attityder gentemot deras ledare, i samma 

tillverkningsprocess. Forskarnas strategi, metod och syn på vad som är viktigt 

och användbart kommer således sannolikt att skilja sig åt.  

 

En form av filosofi är positivism där forskaren använder existerande teorier för 

att utveckla hypoteser som kommer testas och antingen bekräftas eller motbevisa 

(Saunders et al., 2009). En viktig komponent i positivism är att forskningen är, så 

mycket som möjligt, objektivt (Bryman & Bell, 2015). 

 

Denna studie har utgått från teorier kring Social Exchange Theory, etiskt 

ledarskap, situationsanpassad teori och anställdas intentioner att lämna 

organisationen för att sedan sammanställa två hypoteser; (H1): Ökad närvaro av 

etiskt ledarskap i organisationen kommer att ha en negativ korrelation med 

anställdas intentioner att lämna organisationen och (H2): Samhörighet stärker 

den negativa korrelationen mellan etiskt ledarskap och anställdas intentioner att 

lämna organisationen ytterligare. Syftet är att testa dessa två hypoteser. Då 

forskaren inte kan påverka resultatet av den primära datainsamlingen är 

forskningen principiellt objektiv. Denna studie har följaktligen tillämpat en 

positivistisk forskningsfilosofi.  
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3.3. Forskningsansats 

Deduktiv forskningsansats innebär att forskaren utifrån teori formar hypoteser 

som måste granskas empiriskt (Bryman & Bell, 2015). Karaktäristiska drag för 

deduktion är bland annat (1) att forskaren försöker att förklara orsakssambanden 

mellan variabler. För att säkerställa att hypoteserna inte orsakas av andra faktorer 

behövs i deduktiv forskning (2) kontrollvariabler.  

Precis som positivism bör deduktiv forskning vara (3) objektiv vilket är relativt 

enkelt gjort vid en enkätundersökning, av samma anledning som tidigare 

beskrivits. Dock är det svårt att uppnå total objektivitet då risken finns för att 

forskaren lägger in subjektiva meningar i utformandet av enkätfrågorna. Ett 

fjärde karaktäristiskt drag är (4) generalisering, vilket kräver ett tillräckligt stort 

urval, vid enkätundersökning innebär det tillräckligt många svar i förhållande till 

urvalet (Saunders et al., 2009).  

 

Denna uppsats har således en deduktiv forskningsansats. Som beskrivits i 

introduktionen finns det i idag väsentlig forskning kring etiskt ledarskap och 

anställdas intentioner att lämna en organisation, hur de kombinerar varandra är 

däremot relativt outforskat och framför allt i marktjänsteföretag.  Hypoteserna 

har testats med hjälp av enkätundersökningar där forskaren inte närvarat för att 

undvika ett påverkande och på så sett, så långt som möjligt, upprätthålla 

objektivitet i insamlingen. Utöver detta menar Robson (2002) att deduktion 

lämpas sig bäst till en positivistisk forskningsfilosofi.  

 

Anledningen till att en induktiv ansats inte valdes grundades i det fall en induktiv 

ansats valt hade studien utgått från insamlade data, för att sedan utforma eller 

tillämpa teori. I denna studie var utgångspunkten istället från första början att 

testa förhållandet mellan etiskt ledarskap och anställdas intentioner att lämna. 

Dessutom förespråkar en induktiv ansats ett mindre antal undersökningsobjekt 

vilket denna studie inte hade för avsikt att göra utan denna studie försökte samla 

in data från så stor det av populationen som möjligt för att testa studiens 

hypoteser (Saunders, 2009).  
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3.4. Forskningsmetod 

En följd av studiens forskningsfilosofi och ansats innebär att denna studies 

forskningsmetod är av kvantitativ karaktär då en kvantitativ metod innebär 

huvudsakligen att hypoteser utformas och testas utifrån teorier (Bryman & Bell, 

2015) vilket denna studie har gjort.  

Centralt för kvantitativ forskning är mått och kvantifiering samt att transformera 

data till siffror, vilket tillåter forskaren att utforska, presentera, beskriva och 

undersöka förhållanden och trender i data. Annats om kvantitativ forskning 

kännetecknas av är vikten av reliabilitet och validitet (beskrivs och argumenteras 

för senare), statistisk analys av data, generalisering, objektivitet och 

standardisering (Robson, 2002).  

 

Bryman och Bell (2015) lyfter fram kritik eller risker mot kvantitativ metod, 

bland annat för att mätprocessen har en artificiell och falsk känsla av precision 

och noggrannhet, t.ex. genom att de utformade måtten och begreppen i 

mätprocessen snarare är antaganden än verkliga. Ytterligare argument för att 

mätprocessen är bristande är att respondenter interpreterar frågorna olika. 

Dessutom kritiseras kvantitativ forskning för deras beroende av mätinstrument, 

t.ex. enkätundersökningar. Här ifrågasätts hur man vet eller fastställer att 

respondenterna har den erforderliga kunskapen som krävs. Vidare kritik är att 

analysen av förhållanden mellan variabler skapar en statistisk bild av det sociala 

livet som är oberoende av människors liv. Alltså att studier som syftar till att ta 

fram förhållanden mellan variabler utelämnar tolkningsprocessen eller 

definitionen som förekommer i mänskliga grupper. Det betyder att vi inte vet hur 

det som verkar vara ett förhållande mellan två eller flera variabler verkligen har 

producerats av de personer som det gäller.  

 

Motsatsen och en alternativ metod till kvantitativ är kvalitativ metod. Kvalitativ 

metod kännetecknas huvudsakligen av ord istället för siffror (Saunders, 2009 och 

Bryman & Bell 2015). Vanlig datainsamlingsmetod för kvalitativ forskning är 

intervjuer, vilket logiskt ger en mer detaljerad och djupgående information än 

vad enkäter ger.  
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Dessutom ges oftast möjligheter till följdfrågor. Kvalitativ metod kom i denna 

studie inte i fråga då studien avsett att undersöka förhållandet mellan variabler 

vilket kännetecknas av ett behov av kvantitativa data. Som nämnts tidigare skulle 

kvalitativa intervjuer kunna göras vid ett senare tillfälle om denna studie skulle 

utvidgas till att gå in på djupet och förklara den kvantifiering som gjorts.  

 

3.5. Teoretiskt perspektiv 

Denna studie har utgått från Social Exchange Theory (SET) och 

situationsanpassad teori för att uppfylla studiens syfte. SET används för att 

förklara relationen mellan etiskt ledarskap och anställdas intentioner på att lämna 

en organisation. Grundidén med SET är att förklara socialt utbyte och stabilitet 

mellan två parter i form av utbyten (i denna studie organisationen och de 

anställda) (Lee & Jeong, 2017). Studiens första hypotes är kopplat till SET 

eftersom författaren utgått från att etiskt ledarskap har en negativ korrelation med 

anställdas intentioner på att lämna – alltså att organisatorisk stabilitet uppstår från 

bland annat ett etiskt ledarskap i den meningen att ledningen uttrycker 

uppskattning och värdesättning för de anställda, som i sin tur bidrar med bättre 

arbetsprestationer och organisatorisk motivation och därmed stannar längre i 

företaget (Kurtessis, et al., 2017).   

 

Situationsanpassad teori används för att testa studiens andra hypotes då 

situationsteoretiker hävdar att det inte finns ett universellt bästa sätt att 

organisera, utan det är interna och externa faktorer som påverkar vad som passar 

bäst i den nuvarande situationen, alltså att en relation mellan två variabler kan 

påverkas av en tredje (Morgan, 1986 och Donaldson, 2001). Därutöver menar 

Mihalache et al. (2014) och Kleine och Weißenberger (2014) att 

situationsanpassade variabler är viktiga för organisationen, i form av till exempel 

större organisatorisk motivation. I denna studie har författaren testat om, och hur, 

samhörighet påverkar relationen från studiens första hypotes.  



 24 

3.6. Datainsamlingsmetod 

 

Datainsamlingen för denna studie skedde via en internetbaserad 

enkätundersökning. En enkätundersökning är en form av primärdata vilket 

innebär att författaren hämtar in ny, icke tidigare existerande data. En 

enkätundersökning kännetecknar sig främst av en effektiv datainsamling då 

samma frågor ställs till flera personer, vilket gör det enkelt att påbörja den 

kvantitativa analysen (Saunders et al.,2015).  

Dock påpekar de problematiken med att ställa rätt frågor, att frågorna verkligen 

bringar de data som krävs för att besvara forskningsfrågorna. Att använda 

enkätundersökning som datainsamlingsmetod grundade sig i att det lämpar sig vid 

förklarande forskningssyfte som innebär att analysera och förklara sambandet 

mellan variabler, vilket denna studie gjorde.  

 

Enligt Saunders et al. (2009) spelar även uppbyggnaden av enkätundersökningen 

en stor roll när det kommer till svarsfrekvensen, reliabiliteten och validiteten av 

den data som samlas in. Faktorer som noggrann design av individuella frågor, 

klar och behaglig design av enkäten, tydlig förklaring för syftet med enkäten, 

pilotprovning och noggrann planerad och utförd administration kan maximera 

svarsfrekvensen, reliabiliteten och validiteten. Detta argumenteras mer för i 

avsnitt 3.6.1.  

 

Vidare är enkätundersökning i förhållande till t.ex. kvalitativa intervjuer mer 

objektiv vilket en deduktiv forskning eftersträvar (Saunders et al., 2009). 

Sekundärdata (analysering av tidigare insamlade data) har i denna studie inte 

använts för att testa hypoteserna eftersom denna studie specificerat sig på en 

organisation där ingen tidigare studie gjorts.  

 

Då denna, som tidigare påpekats, kan ses som fas 1 av det förklarande 

forskningssyftet har endast kvantitativa data samlats in. Kvalitativa intervjuer 

hade kunnat göras för att få mer djupgående förståelse, men det har medvetet 

valts bort för att istället fokusera på kvantitativa data.  



 25 

Kvalitativa intervjuer i form av följdfrågor skulle kunna vara en möjlighet i en 

vidare fas 2 studie för att fa djupare förståelse av den kvantitativa datan.   

 

3.6.1 Internetenkät 
 

Enkätundersökningen sammanställdes via den avgiftsbaserade enkätplattformen 

SurveyMoneky. SurveyMonkey är användarvänlig, både för respondenter och 

skapare. För respondenter då en enkel design erbjuds som gör frågorna enkla att 

svara på och för skapare genom att data (svaren) enkelt kan överföras till Excel 

för att därifrån slutligen föras över till statistikprogrammet SPSS.  

 

Enkäten sammanställdes på två språk, tyska och engelska (originalspråket) (se 

bilaga 1 och 2). På engelska för att ge respondenterna med annat modersmål än 

tyska möjlighet att välja det språk de känner sig tryggast med. I den tyska 

enkäten översattes frågorna från engelska och eftersom författaren inte har tyska 

som modersmål lät författaren två personer med tyska som modersmål att läsa 

enkäten innan den öppnades upp för respondenter.  

 

Enkäten bestod av 35st frågor där de första 11 frågorna var kontrollfrågor, 

exempel på frågor var kön, födelseår och utbildning. Fråga 12 – 20 var frågor 

kring etiskt ledarskap och är tagna från Brown et al., (2005) vilka utgjorde 

studiens oberoende variabler, som till exempel i vilken grad de anställda kan lita 

på sin ledare, om ledaren har de anställdas intresse i ögat och om ledaren träffar 

rättvisa beslut. De modererande variablerna utgjordes från frågorna 21-24, dvs. 

samhörighet och togs från Mihalache et al., (2014). Exempel på dessa frågor är 

om möjlighet till small-talk finns och lättillgängligheten mellan kollegor över de 

hierarkiska nivåerna. Fråga 25-28 handlade om anställdas intentioner att lämna 

organisationen och är därmed de beroende variablerna, frågorna kring anställdas 

intentioner att lämna togs från Kelloway (1999) och handlade om de anställdas 

funderingar på att lämna organisationen. Fråga 29-34 utgör frågor kring en annan 

situationsanpassad variabel än samhörighet, centralisering.  
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Dessa frågor togs med för att gardera sig om det skulle visa sig att samhörighet 

inte betingar relationen mellan etiskt ledarskap och anställdas intentioner att 

lämna organisationen. Även dessa frågor är tagna från Brown et al, (2014).  

 

Bortsett från kontrollfrågorna har en sjugradig Likertskala använts. I denna enkät 

frågades respondenten hur mycket denne håller med/inte håller med vissa 

påståenden. För denna enkät angavs endast två värden, det lägsta och det högsta, 

detta för att undvika kategorisering vilket kan problematisera användandet av 

Likertskala i regressionsanalys (se bilaga 1 och 2 för utformningen av frågor och 

svarsalternativ).  

 

Skalan behöver inte vara sjugradig och inte heller ojämnt antal, vid jämna antal 

svarsalternativ ’tvingas’ respondenten att ta ställning vilket är positivt då svaret 

blir ett ställningstagande, däremot kan det vid känsliga frågor skrämma 

respondenten och vid en ojämn skala kan den mittersta agera som ”jag vet 

ej/ingen uppfattning/neutral” (Saunders et al., 2009). Likertskalan är således en 

ordinalskala vilket innebär att det går att rangordna svaren, 2 är högre än 1 men 

lägre än 3. Det går dock inte att ange skillnader dem emellan och en tvåa för en 

respondent kanske en annan respondent tolkas som en trea (Field, 2013).  

 

Enkäten skickades i första steget ut av stationsledaren (ansvarig för 

terminalverksamheten) via mail till medarbetarna verksamma i terminalen. 

Därefter delades länken till enkäten tillsammans med introduktionstexten och på 

företagets egna Facebook-grupp. På grund av dataskydd kunde inte författaren 

själv skicka via mail. Länkarna (en för den tyska och en för den engelska) till 

enkäten delades även på företagets egna Facebook-sida. Tillsammans med 

länkarna presenterades författaren, vad han studerade, var han studerade och 

ämnet som studerades, däremot inte exakt vad som var syftet med studien för att 

undvika att undvika att påverka respondenterna. De anställdas arbetsvillkor var 

termen som användes.  
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Totalt var enkäten öppen för respondenterna i 18 dagar. Påminnelse gjordes på 

Facebook-sidan samt via lappar i uppehållsrummen en vecka innan enkäten 

stängdes. Eftersom enkätundersökningen skett anonymt har inte författaren 

närvarat vid svarandet av enkäterna, detta kan naturligtvis ledat till att 

respondenter misstolkat eller inte förstått vissa frågor och därför inte svarat eller 

angett felaktigt svar. För att undvika detta angavs mailadresser till både 

författaren och författarens handledare för att ge respondenter möjlighet att 

kontakta någon av dessa för eventuella klargöranden och såvida inte 

mailadresserna innehåller namn på personen i fråga förblev respondenten 

fortfarande anonym.  

 

Risk vid internetenkäter är att respondenter kan svara på enkäten flera gånger, 

detta försökte förhindras genom att endast tillåta ett genomförande per IP-adress, 

ett verktyg som SurveyMonkey erbjöd. Naturligtvis kan en respondent 

fortfarande söka upp andra datorer eller liknande för att svara flera gånger. 

3.7. Urvalsram 

Valet att inrikta sig på marktjänsteföretaget vid den tyska flygplatsen var ett 

strategiskt val då författaren ville studera ett serviceföretag med i huvudsak lågt 

utbildad personal då personalkategorin inom den industrin visat sig ha en hög 

nivå av intentioner för att lämna sin organisationen.  

 

Då studien undersökt om ett etiskt ledarskap har en negativ korrelation med 

anställdas intention att lämna organisationen var ett naturligt steg att rikta in sig 

på de anställda som utför den huvudsakliga kärnverksamheten och som har en 

ledare över sig som har ansvar för en större grupp anställda. Enkäten var dock 

tillgänglig för alla på företaget men en kontrollfråga var vilken position denne 

hade och skulle en högt uppsatt ha besvarat enkäten kunde dennes svar uteslutas.  

 

Innan enkätundersökningen skickades ut kontaktades ledningen för att få ett 

godkännande att genomföra enkätundersökningen.  
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Ett möte hölls även med ledningen för att presentera studiens syfte mer detaljerat 

och de erhöll ett utkast av enkätundersökningen så de fick möjlighet att lämna 

synpunkter, vilket de inte gjorde. Dessutom bestämdes även val av 

spridningskanal, där det fastställdes att författaren själv inte kunde sprida enkäten 

via mail pga. dataskydd.  

 

Utgångspunkten för studien var att försöka nå hela populationen i urvalet vilket 

var ca. 730 anställda (denna siffra ändrar sig ständigt), där antal anställda 

verksamma i terminalen utgör ca. 90 medarbetare. Facebookgruppen hade under 

enkätundersöknings löptid 290 medlemmar vilka främst består av medarbetare på 

fältet (ca 25 medlemmar från terminalen och resterande är medarbetare på fältet) 

vilket gav en realistisk population på ca 355 personer.  

 

3.7.1 Bortfall 
 

För att få en hög svarsfrekvens vid internetenkäter är det viktigt att de tänkta 

respondenterna är motiverade att svara, eftersom annars är risken att de inte tar 

sig tid att svara. Tidigare nämndes att en bra design och introduktionstext 

påverkar människor att svara, dock menar Saunders (2009) att designen inte 

behöver ha samma effekt som den har för den som sammanställt den och de som 

besvarar. Vidare menar Saunders (2009) att man bör undvika att skicka med 

bifogade filer då de kan tolkas som virus eller dylikt och därför bör 

introduktionstexten och länken till undersökningen vara direkt i meddelandet. 

Vid email-undersökningar rekommenderas även att skicka ett förberedelse-mail 

för att förbereda mottagaren. 

 

Andra faktorer som kan öka en hög svarsfrekvens är monetära incitament och 

längden på undersökningen där få frågor normalt innebär en högre svarsfrekvens 

(Saunders, 2009). Dessutom menar han att en trolig svarsfrekvens för 

internetundersökningar som delas via organisationens intranät är betydligt höre 

än för enkäter delade på internet, som har en trolig svarsfrekvens på 11% eller 

lägre.  
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För att undvika att respondenter slutar svara mitt i enkäten kan ett pilottest göras 

för att se till att respondenterna inte har några problem att förstå och svara på 

frågorna. Detta bör diskuteras med en grupp experter relaterade till enkätens 

frågor. Från pilottestet bör man försöka få fram hur lång tid den tog att besvara, 

instruktionernas klarhet, frågornas klarhet, svarssvårigheter, attraktiv 

design/layout och övriga kommentarer. Ett pilottest är dock tidskrävande och 

eventuellt finansiellt krävande om experter skall besökas (Saunders, 2009). Av 

denna anledning genomfördes ingen pilotstudie utan enkäten kontrollerades 

endast språkligt. En bortfallsanalys presenteras i kapitel 4 där både det interna 

och externa bortfallet presenteras.  

 

3.8. Operationalisering 

Operationalisering handlar om att omvandla de teoretiska begreppen till 

gripbara/mätbara variabler som möjliggör en undersökning av dessa begrepp. 

Med hjälp av enkätundersökningen har begreppen etiskt ledarskap, anställdas 

intentioner att lämna och samhörighet omvandlats till påståenden som gjort 

mätningen av variablerna möjlig.  

 

3.8.1. Oberoende variabel 
Etiskt ledarskap är idag bland forskning etablerat och större delen av forskarna 

har använt sig av Brown et als. (2005) 10-objektsmätning för att mäta etiskt 

ledarskap (Walumba et al., 2011 ; Tang et al., 2015 ; Lee at al., 2017 ; Demirtas 

& Akdogan, 2015). Därför, för att säkerställa att frågorna verkligen bringar den 

data som krävs för studien, har samma mätinstrument används för denna studie.  

 

Frågorna som ställdes var således enligt nedan och besvarades utifrån en 

sjugradig likertskala: 

 

Min manager… 

• … lyssnar på vad anställda har att säga 

• … bestraffar/disciplinerar anställda som bryter de etiska normerna 

• … för sitt personliga liv på ett etiskt sätt 
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• … har de anställdas bästa intresse i åtanke 

• … fattar rättvisa och balanserade beslut 

• … diskuterar affärsetik eller värderingar med de anställda 

• … sätter ett exempel på hur man gör saker på rätt sätt gällande etik 

• … definierar framgång, inte bara från resultat, utan också hur de erhållits 

• … ställer sig frågan ”vad är rätt sak att göra?” vid beslutsfattanden 

 

3.8.2. Beroende variabel 
Anställdas intentioner att lämna har undersökts utifrån Kelloways (1999) fyra 

påståenden: 

 

• Jag tänker på om jag ska lämna denna organisation 

• Jag planerar att leta efter ett nytt jobb 

• Jag har för avsikt att höra mig om efter nya jobbmöjligheter 

• Jag planerar inte att vara i denna organisationen mycket längre 

 

 

3.8.3. Modererande variabel 
Frågorna som utgjorde variabeln ’samhörighet’ togs från Mihalache et al. (2014):  

 

• I vår organisation finns det rikligt med medmöjligheter för småprat i 

korridorerna 

 

• Anställda från olika avdelningar känner sig bekväma med att kontakta 

varandra när behovet uppstår 

 

• Personer här är tillgängliga för varandra  

 

• I denna organisation är det enkelt att praktiskt taget enkelt att prata med 

varandra, oavsett rank eller position. 
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3.8.4. Kontrollvariabel 
 

De kontrollfrågor som ställdes var: 

• Flygplats 

• Arbetsplats 

• Kön 

• Ålder 

• Modersmål 

• Anställningstid totalt i organisationen  

• Anställningstid på aktuell position i organisationen 

• Jobbtitel 

• Utbildning 

• Arbetsnöjdhet 

• Livsnöjdhet 

 

Vilken flygplats respondenterna arbetar på frågades efter för att kunna se om det 

skiljer sig från flygplatserna emellan.  

 

Med arbetsplats menas om respondenten jobbar inne i terminalen eller ute på 

fältet. Detta frågades eftersom de på fältet har andra ledare än de i terminalen, 

vilket kan visa på skillnader i resultatet.  

 

Demografiska variabler som kön, ålder, anställningstid och utbildning 

efterfrågades då de har argumenterats för att korrelera med anställdas intentioner 

att stanna (Babalola & Stouten, 2014). Sibiya, Buitendach, Kanengoni och Bobat 

(2014) hävdar att många studier visat att äldre anställda som varit anställda en 

längre tid i organisationen är mindre benägna att lämna organisationen i 

jämförelse med yngre, mindre integrerade anställda då äldre kan ha mer 

svårigheter att anpassa sig till en ny arbetsmiljö. Vidare har studier visat att högre 

utbildade är mer benägna att lämna organisationen då de tenderar att vara mer 

missnöjda med deras jobb och karriär (ibid.).  

Modersmål, arbetsnöjdhet och livsnöjdhet frågades för att se om dessa variabler 

påverkar anställdas intentioner att stanna.  
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3.9. Reliabilitet och Validitet 

Ett sätt att försäkra sig om att mätningsfel är så lågt som möjligt är att bestämma 

egenskaper hos måttet som ger oss förtroende att måttet gör sitt jobb korrekt. Två 

egenskaper är reliabilitet och validitet (Field, 2013). 

 

3.9.1 Reliabilitet 
 

Reliabilitet handlar om till vilken utsträckning forskarens insamlade data ger 

konsekventa resultat. Saunders et al. (2009) menar att det kan bedömas genom att 

ställa sig följande tre frågor: (1) kommer mätningarna ge samma resultat vid 

andra tillfällen? (2) kommer liknande observationer nås av andra observatörer? 

Och (3) finns det insyn i hur rådata tolkades?  

 

Bryman och Bell (2015) och Pallant (2010) lyfter även fram intern reliabilitet. 

Intern reliabilitet uppmärksammar att indikationerna som gör upp en skala är 

konsekventa, det vill säga om frågorna som mäter en variabel korrelerar med 

varandra så de går att slå ihop. Hög reliabilitet innebär ett värde så nära 1 som 

möjligt (på en 0 – 1 skala) och bör inte understiga 0,7. För att mäta den interna 

reliabiliteten används vanligen Cronbach’s alpha. 

 

Denna studie har testat reliabiliteten med hjälp av Cronbach’s alpha eftersom 

frågor relaterade till vardera variabler (etiskt ledarskap, samhörighet, anställdas 

intentioner att lämna en organisation) bestått av flera frågor som sedan 

sammanställts, då de uppnådde tillräcklig hög reliabilitet (rapporteras i kapitel 4 

och i bilaga 3) För att testa reliabiliteten genom att besvara Saunders et als. 

(2009) frågor krävs en longitudinell studie vilket inte är genomförbart för denna 

studie, dock kan det argumenteras för att en respondent som t.ex. anser att det 

inte råder något etiskt ledarskap i organisationen fortfarande kommer tycka det 

en månad senare om inget radikalt har förändrats (Field, 2013). 
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3.9.2 Validitet 
 

Validitet innebär att ett mätinstrument verkligen mäter vad det är tänkt att mäta 

(Pallant, 2010 och Field, 2013). Både Field (2013) och Pallant (2010) lyfter fram 

två typer av validitet; innehålls- och kriterievaliditet. Innehållsvaliditet avser den 

tillräcklighet som ett mått eller skala har samplats från den avsedda 

innehållsdomänen, dvs. att måttet mäter det som är avsett att mätas. 

Kriterievaliditet behandlar förhållandet mellan skalresultat och vissa specifika 

mätbara kriterier (Pallant, 2010). Field (2013) definierar kriterievaliditet som 

bevis att resultat från ett mätinstrument korresponderar med externa mått som är 

konceptuellt relaterade till den mätta konstruktionen, vilket i denna studie inte 

var möjligt.  

 

I denna studie har måtten tagits från tidigare forskare som det i litteraturen flitigt 

refererats till. Detta för att säkerställa att vad som avsågs att mätas verkligen 

mättes.  

 

3.10. Generaliserbarhet 

 

Viktigt att påpeka är att resultatet från denna studie endast bör ses till 

organisationen som studien är gjord hos. Bryman och Bell (2015) betonar att 

förhållandena och förutsättningarna hos en annan organisation kan se helt 

annorlunda ut och därför ska man vara försiktig med att göra generaliseringar om 

endast en eller ett flertal mindre organisationer studeras (Saunders et al., 2009). 

Denna studie ämnar alltså endast försöka generalisera det etiska ledarskapets 

relation till anställdas intentioner att lämna företaget och hur relationen betingas 

av graden av samhörighet i marktjänsteföretaget på den tyska flygplatsen.  

 

Även om en generalisering inte kan göras för hela så kan denna studie ändå ge en 

indikation på hur det är i andra liknande organisationer, men syftet från första 

början med studien var att titta på en specifik organisation.   
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3.11. Analysmetoder 

Den insamlade datan har bearbetats i SPSS, vilket är ett datorprogram för 

statistiska analyser. Som nämnt tidigare samlades data in via en 

enkätundersökning skapat via Surveymonkey. Surveymonkey har ett verktyg 

som exporterar resultatet från alla respondenter till ett Excel-dokument. Den 

mesta datamängden var redan färdig för att transferera till SPSS. Vissa variabler 

behövdes dock kodas om för att passa i SPSS, det vill säga koda om text till 

siffor t.ex. kön där männen kodades i Excel till en etta fick männen i SPSS värdet 

1. Från det fullständiga Excel-dokumentet exporterades sedan all insamlad data 

till SPSS.  

 

Innan analysen påbörjades kontrollerades frågorna relaterade till vardera variabel 

(beroende, oberoende och modererande) för reliabiliteten. Detta gjordes med 

Cronabach’s alpha, vilket är ett statistiskt mått som mäter just denna interna 

’konsistens’ (Pallant, 2010). Utfallen från dessa kontroller finns i Bilaga 3.  

 

Efter att ha testat för att skalvariablerna har tillräckligt hög reliabilitet 

aggregerades variablerna, de som mätte etiskt ledarskap aggregerades till en 

variabel osv. Därefter gjordes den beskrivande statistiken. Nästa steg var att 

kontrollera om den beroende variabeln var normalfördelad eller ej, detta gjordes i 

SPSS med hjälp av Kolmogorov-Smirnov-testet. Efter att normalfördelning eller 

icke-normalfördelning fastställdes kunde lämplig bivariat korreleationsanalys 

göras.  

 

Efter att ha tittat på hur enskilda variabler korrelerar med varandra gjordes en 

linjär multipel regressionsanalys för att testa studiens första hypotes och slutligen 

ytterligare en linjär multipel regressionsanalys tillsammans med den 

modererande variabeln. 
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3.13. Etiska beaktanden 

Då denna studie inneburit att anställda tar ställning till deras överordnade har 

vikten av anonymitet varit tung. Det var en anledning till att enkäten var 

internetbaserad där författaren även valde att aktivera anonymitetsfiltret (d.v.s. 

stänga av funktionen att spåra IP-adresser). Dessutom behövdes inga 

kontaktuppgifter lämnas. Enkäten innehöll däremot frågor som kön, födelseår 

och hur länge den anställde jobbat i organisationen vilket teoretiskt med 

uteslutningsmetoder skulle kunna göra det möjligt att identifiera respondenter. 

Dock klargjordes vid utskickandet av enkäten att ingen information delas vidare 

till tredje part och att om studiens presenteras att den presenteras i aggregerande 

form.  
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4. Analys 

I detta kapitel presenteras studiens resultat. Först ges en kort bakgrund till den 

undersökta organisationen följt av enkätundersökningens respondenter, det vill 

säga beskrivande statistik. Därefter analyseras den insamlade datan från 

enkätundersökningen och slutligen testas resultatet mot hypoteserna med hjälp 

av regressionsanalys.  

 

4.1. Organisationen 

Den undersökta organisationen är XYZ (anonymiserat) och en av deras stationer i 

Tyskland. Organisationen har idag ca 730 anställda fördelat på två huvudsakliga 

verksamhetsområden, passagerarservice och flygplansfärdigställande. De 

erbjuder således flygplatser och flygbolag marktjänster. Den största 

verksamheten är flygplansfärdigställandet där majoriteten av de anställda arbetar 

(ca 640st). Fördelningen kvinnor och män nämns inte precist av anonymitetsskäl, 

dock är majoriteten av de anställda män då den största verksamheten är relativt 

fysiskt krävande. Företagets faktiska personalomsättning delar inte företaget med 

sig men de har visat intresse för frågor kring personalomsättning vilket indikerar 

på att det finns vissa problem relaterat till detta, vilket är vanligt förekommande i 

lågavlönade servicesektorer (Ellingson et al., 2016).  

4.2. Beskrivande statistik  

I enkäten ställdes frågor angående respondenternas arbetsplats (flygplats och 

plats på flygplatsen), kön, födelseår (som sedan omvandlades till ålder), 

modersmål, jobbtitel, utbildning, arbets- och livsnöjdhet samt anställningstid. 

Dessa kommer att presenteras nedan följt av den beskrivande statistiken för 

undersökningens huvudvariabler: anställdas intentioner att lämna organisationen, 

etiskt ledarskap och samhörighet.  
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4.2.1 Respondenter 
 

Första frågan i enkäten frågade efter vilken flygplats respondenten arbetade på 

(då ledningen för bägge flygplatserna är densamma) men eftersom författaren 

själv inte kunde skicka några mail blev det problematiskt att nå de medarbetare 

som jobbade på flygplatsen i norra Tyskland. Då de inte heller ingår i Facebook-

gruppen blev det ännu mer problematiskt. Resultatet blev att ingen medarbetare 

från den norra flygplatsen besvarade enkäten, antagligen på grund utav att de inte 

hade någon kännedom. Vid ett möte med ledningen på den västra flygplatsen 

sades dock att de ville skicka enkäten även till den norra. Om det gjordes har inte 

kunnat fastställas.  

 

Därför har den norra flygplatsen uteslutits helt från studien vilket gör att den 

västra flygplatsen är studiens enda undersökningsplats.  

 

Nästa fråga behandlade var på flygplatsen respondenterna arbetade, i terminalen 

eller på fältet, detta eftersom de på fältet har andra överordnade än de i 

terminalen. Fördelningen går att se nedan i tabell 4.1.  

 

 

Tabell 4.1 - arbetsplats 
 

  

 

 

 

Av dessa 95 respondenter var 75% män och 25% kvinnor, detta kan främst 

förklaras då arbetet på fältet huvudsakligen är väldigt fysiskt krävande och 

domineras således av män. Antalet anställda på fältet är också betydligt flera än i 

terminalen (640 respektive 90).  

 

 

 

  Antal Andel 

Fält 61 64% 

Terminal 34 36% 

Totalt  95 100% 
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Ålder kan, som tidigare beskrivits, ha en påverkan på anställdas intentioner att 

lämna en organisation. Därför var det för studien intressant att titta på åldern hos 

respondenterna. I tabell 4.2 har åldrarna grupperats i tidsspann, dels för 

översiktlighet och dels för att bibehålla en hög anonymitet gentemot 

respondenterna. Från tabellen kan det konstateras att majoriteten hade en ålder 

mellan 25–44 år vilka utgjorde 81% av alla respondenter. Medelåldern för 

respondenterna var 35 år.  

 

Tabell 4.2 - ålder 

Ålder Antal Andel 
<25 4 4% 
25–34 48 50,5% 
35–44 29 30,5% 
45–54 11 12% 
55–64 3 3% 
Totalt 95 100% 

 

 

För att utläsa om tyska som modersmål hade en påverkan på anställdas 

intentioner att lämna frågades även efter modersmål där tyska representerade en 

grupp och de som svarat annat representerade en annan grupp som tabell 4.3 

illustrerar.  

 

Tabell 4.3 - modersmål 

Modersmål Antal Andel 
Tyska 65 68% 
Annat 30 32% 
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Tabell 4.4 och 4.5 visar antal år de varit anställda och antal år de varit på 

nuvarande position. 

 

Tabell 4.4 – antal år i organisationen 

 

 

 

Tabell 4.5 – antal år på aktuell position 

 

 

Som det går att utläsa från tabell 4.4 är det relativt jämnfördelat mellan de 

anställda mindre än ett år upp till de anställda upp till nio år. Medelvärdet är 

därför också 5,4 respektive 5 för medianen. Det betyder också att över hälften av 

respondenterna varit i organisationen i mindre än sex år.  

 

 

Standardavvikelsen anger hur mycket värdena avviker från medelvärdet, lågt 

värde innebär således att alla de olika värdena är samlade kring medelvärdet 

(Field, 2013). I detta fall är standardavvikelsen 2,96 vilket inte är högt men inte 

riktigt nära medelvärdet heller. En anledning kan vara att det är många nya i 

organisationen.  

 

 

År Antal Andel Min Max Median Medelvärde Standardavvikelse 
      0 15 5 5,4 3,33 

0–2 23 25%     		     
3–5 29 31%     		     
7–9 29 31%     		     
>9 12 13%     		     

Totalt 93 100%     		     

År Antal Andel Min Max Median Medelvärde Standardavvikelse 
      0 12 4 3,86 2,96 

0–2 34 37%     		     
3–5 37 42%     		     
7–9 15 16%     		     
>9 5 5%     		     

Totalt 91 100%     		     
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Tabell 4.6 – position i organisationen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tabell 4.6 illustreras hur respondenternas jobbpositioner är fördelade. Check in, 

lost & found samt biljettservice är paketerat i ett då de har samma teamleader och 

är i samma hierarkiska position och även ibland flyttas runt. De representerar 

alltså, tillsammans med teamleader i terminalen, terminalmedarbetarna. Annan 

befattning är t.ex. upplärare, managers, de som jobbar i operations samt 

medarbetarrådet. Ingen position representerade en position som är ej relevant för 

studien och därför togs alla med i korrelationsmatrisen och regressionsanalysen 

som båda presenteras senare. Varför detta efterfrågades var för att se om de olika 

positionerna har intentioner att lämna eller om de anser att ledarskapet är mer 

etiskt än vad andra befattningar tycker.   

 

Det kontrollerades även för utbildning där det frågades för vilken högsta 

utbildning respondenterna hade. Alternativen kodades sedan om till 1 och 0, där 

1 representerade de högutbildade. Bachelor och master samt de som i ’annan’ 

angav diplom och doktor kodades således till 1 för högutbildad. Antal 

högutbildade uppgick till 10st, ca 11% av respondenterna.  

 

Tabell 4.7 - Utbildning 
 

  Antal Andel 
Högutbildade  10 10,80% 

Utbildade  83 89,20% 
Totalt 93 100% 

Position Antal Andel 
Check in / lost & found 
/ biljettservice 25 28% 

Bagagelastare 18 19% 
Ramp Agent 23 24% 
Teamleader terminalen 3 3% 
Teamleader fältet 7 7% 
Supervisor fältet 4 4% 
Annan 14 15% 

Totalt 94 100% 
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Till sist frågades efter arbetsnöjdhet och livsnöjdhet som visade sig vara relativt 

högt. Resultatet presenteras i tabell 4.8. Här är standardavvikelsen relativt låg 

genom att avvikelsen ligger kring 1 för bägge variablerna. På frågan kring hur 

pass tillfredsställa de är med sin livssituation var minsta värdet även 3, ingen 

svarade alltså 1 eller 2 på den frågan vilket förklarar det låga värdet. Om det som 

Winterton (2004) och Pang et al. (2015) hävdar, att låg arbetstillfredsställelse 

korrelerarar positivt med anställdas intentioner att stanna betyder detta resultat att 

arbets- och livsnöjdhet kommer ha en negativ korrelation. Ju högre på dessa 

skalor, desto lägre intentioner på att lämna kommer anställda ha.    

 

Tabell 4.8 – arbets- och livsnöjdhet 

  Antal Min Max Median Medelvärde Standardav. 
Arbetsnöjdhet 93 1 7 4 4,48 1,41 
Livsnöjdhet 93 3 7 6 5,57 1,09 

 

 

4.2.1.1 Bortfallsanalys 

 

Enkäten besvarades av 95 personer varav 75 fullständigt genomförde den. Denna 

studie hade som avsikt att försöka få med den totala populationen (ca 730 

personer) då ett selektivt val gjordes att studera det studerade företaget.  

På grund av sekretesskydd kunde inte mail skickas ut till medarbetarna. Däremot 

skickade ledningen i terminalen ut ett mail till sina medarbetare (ca 90st). 

Enkäten delades därför primärt på företagets Facebook-sida som under studiens 

löptid hade 290 medlemmar, varav ca 25st bestod av de 90 personer som fått ett 

mail skickade till sig vilket ger att antal på 355 aktivt nådda. I tabell 4.9 

illustreras hur många som aktivt nåddes samt antalet som besvarade och fullförde 

enkäten i siffror och procent.  
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Tabell 4.9 – Bortfallsanalys 

 

		 Antal	 Andel	 		 		 		
Total population 730 100%   		
Aktivt nådda 355 49%   		
Besvarade 95 13% 27% av de nådda   		
Fullförde 75 10% 21% av de nådda 79% av de som besvarade 		
 

 

Av de 90 anställda i terminalen besvarade 34 stycken enkäten vilket utgör ca 

38% av den totala populationen som representerar de som jobbar i terminalen. 61 

medarbetare på fältet besvarade enkäten vilket utgör ca 10% av de anställda på 

fältet. 

 

Eftersom enkäten främst delades via internet är en svarsfrekvens på 13% i linje 

med vad Saunders (2009) påpekade, att frekvensen vanligen ligger runt 11%, om 

inte lägre.  

 

I mailet som ledningen skickade till terminalmedarbetarna bifogades författarens 

introduktionsbrev innehållande länken till enkäten. Eftersom mailet kom från 

ledningen utgår författaren från att mottagare inte avskräcktes av att 

introduktionsbrevet var i en bifogad fil som Saunders (2009) påpekade. Däremot 

uppstår ett extra moment där ytterligare arbetsmoment fordrades för att öppna 

enkäten samt att den bifogade filen kan ha kringgått vissa och därmed inte svarat.  

 

Saunders (2009) rekommenderade även ett förberedande mail vilket varken 

gjordes per e-mail eller på Facebook, detta hade naturligtvis varit en möjlighet att 

nå högre svarsfrekvens.  

 

Vidare erbjöds inga monetära incitament för besvarande av enkäten vilket enligt 

Saunders (2009) har en troligt hög påverkan på svarsfrekvensen, å andra sidan 

hade det krävts att enkäten inte längre varit anonym (såvida respondenten inte 

ville ta del av eventuell belöning).  
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Dock nämndes i introduktionstexten till enkäten att enkäten vill undersöka de 

anställdas arbetsförhållande, vilket bör ses som en grund för anställda att 

motiveras för att svara men eftersom det först framkom efter öppnandet av 

bifogade filen fanns risken att det inte tydligt framkom.  

 

Ett pilottest hade kunnat göras för att minska risken för att oklarheter med 

enkätens design, layout, upplägg och frågor, av tidsbrist och begränsad 

tillgänglighet till experter gjordes inte detta. Dock gjorde Surveymonkey ett 

estimat på hur lång tid undersökningen skulle ta, vilket uppgick till fem minuter. 

Den egentliga genomsnittliga tiden för att besvara enkäten uppgick till sex 

minuter. Dessutom lät författaren två tysktalande personer gå igenom enkäten för 

att säkerställa att alla frågor var korrekta och förståeliga, dessutom diskuterades 

formuleringar med författarens handledare.  

 

Varför det interna bortfallet uppgick till 20 respondenter kan ha en förklaring i att 

enkäten delades upp i sidor, t.ex. så bestod första sidan av kontrollvariablerna. 

Efter en frekvensanalys i SPSS saknades det som högst 2 svar på 

kontrollvariablerna. Nästföljande sida behandlade etiskt ledarskap och där 

saknades svar från 13 och för följande sidor 19 (samhörighet) respektive 20 

(anställdas intentioner att lämna).  

 

Slutligen kan det tilläggas att sex ytterligare svar inkom efter att enkätens löptid 

löpt ut och är därför inte inkluderade i studien.  

 

4.2.2 Beroende variabel 
 

Eftersom det ställdes flera frågor relaterat till en variabel (etiskt ledarskap, 

samhörighet och anställdas intentioner att lämna) i enkäten aggregerades dessa 

för att underlätta analysen. För att analysen ska ha en hög reliabilitet testades 

aggregeringen för reliabilitet för att säkerställa att frågorna mätte samma sak, det 

vill säga, att de korrelerar med varandra. Detta gjordes med Cronbach’s alpha 

vilket är ett statistiskt mått som finns tillgängligt i SPSS.  
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Vanligt för Cronbach’s alpha test är att ju fler frågor som har aggregerats desto 

närmare 1 hamnar resultatet, alltså är det normalt att test med ett fåtal 

sammanslagningar utvisar ett lägre värde (Pallant, 2010).  

 

För att mäta anställdas intentioner att lämna ställdes i enkäten fyra frågor (tagna 

från Kelloway, 1999) som i SPSS aggregerades till en variabel. Resultatet av 

Cronbach-testet visade en hög reliabilitet då Alpha-värdet var ,890. 

 

Resultatet av aggregeringen gav ett medelvärde på relativt låga 3,16 (tabell 4.10). 

Med en standardavvikelse på 1,77. Alltså i spannet kring medelvärdet. 

 

 

Tabell 4.10 – anställdas intentioner att lämna organisationen 
 

  Antal Min Max Median Medelvärde Standardav. 
Anställdas 

intentioner att lämna 
		     		     

75 1 7 3 3,16 1,77 
 

 

4.2.3 Oberoende variabel 
 

Den beroende variabeln i denna studie är som nämnt etiskt ledarskap. För att 

mäta etiskt ledarskap användes Brown et als. (2005) 10-frågor. Dessa tio frågor 

slogs, precis som med den beroende variabeln, ihop i en skala och kontrollerades 

med Cronbach’s alpha för att säkerställa reliabiliteten. Resultatet av Cronbach´s 

alpha för etiskt ledarskap var ,939, vilket tyder på väldigt stark korrelation mellan 

frågorna och reliabiliteten för etiskt ledarskap bör alltså vara hög. Tabell 4.11 

visar det genomsnittliga resultatet av alla 10 frågor relaterade till etiskt ledarskap 

och alla 82 respondenter som besvarat alla frågor. Medelvärdet ligger knappt 

under 4 och medianen på 4 vilket får ses som relativt högt. Standardavvikelsen 

ligger på 1,39.   
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Tabell 4.11 – etiskt ledarskap 
 

 

 

4.2.4 Modererande variabel 
 

Modererande variabeln i denna studie var ’samhörighet’. Samhörighet visade 

tillräcklig hög reliabilitet i Cronbach’s alpha testet, (,696). Att det var så knappt 

beror sannolikt på att skalan endast bestod av fyra frågor vilket kan leda till lågt 

resultat på Cronbach-testet (Pallant, 2010).  

 

Efter en blick på tabell 4.12 kan det fastställas att de anställda anser att 

samhörigheten i organisationen är relativt hög då medelvärdet och median ligger 

på 4,5.  

 

Tabell 4.12 – samhörighet 
 

  Antal Min Max Median Medelvärde Standardav. 
Samhörighet 76 1 7 4,5 4,49 1,32 

 

 

4.3. Korrelationsmatris 

Nedan presenteras statistiskt signifikanta korrelationer utefter studiens 

huvudvariabler.  

 

4.3.1 Anställdas intentioner att lämna en organisation 

 

En bivariat korrelationsanalys gjordes för att se hur separata variabler korrelerade 

med varandra (se tabell 4.13 nedan). Den analysen visar således inte hur variabler 

påverkar andra utan endast korrelationen mellan två variabler (Pallant, 2010).  

  Antal Min Max Median Medelvärde Standardav. 
Etiskt ledarskap 82 1 7 4 3,95 1,39 
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För att utföra rätt korrelationsanalys gjordes först ett test för att undersöka om 

stickprovet som samlats in är normalfördelat. Detta gjordes i SPSS med hjälp av 

Kolmogorov-Smirnov-testet. Testet påvisade ett icke normalfördelat stickprov 

för anställdas intentioner att lämna organisationen (bilaga 4) vilket betyder att ett 

Spearman-rho-test lämpar sig (Pallant, 2010). Pallant (2010) understryker dock 

att även fast Spearman-testet görs så är icke-normalfördelade bivariata 

korrelationstest inte alltid stabila. 

 

För att härleda korrelationen mellan två variabler gjordes alltså ett Spearmans 

Rho-test (eftersom variablerna inte var normalfördelade). För att en korrelation 

ska vara statistisk signifikant bör signifikansnivån vara maximalt 10%.  

 

Från testet kunde det utläsas att ålder, anställningstid, utbildning och arbets- och 

livsnöjdhet var för sig har en signifikant korrelation med anställdas intentioner att 

lämna organisationen. Där äldre, långtidsanställda, högutbildade, medarbetare 

som är nöjda med sitt arbete och liv har lägre intentioner att lämna organisationen 

(ju närmare 1 i analysen desto starkare korrelation). Dessutom visar 

korrelationsmatrisen att ju högre etiskt ledarskap desto mindre intentioner på att 

lämna organisationen, detsamma gäller samhörighet. 

 
 

4.3.2 Etiskt ledarskap 

 

Från Spearman-testet kan det utläsas en statistisk signifikans mellan 

medarbetarna i terminalen (CI.LF.TA i tabell 4.13) och etiskt ledarskap. De 

uppfattar ett mer etiskt ledarskap än vad ramp-agenter gör (som jobbar ute på 

fältet) där uppfattningen är det motsatta (och också signifikant). Det går även att 

konstatera att det fanns signifikanta korrelationer för etiskt ledarskap och kön, 

anställningstid och utbildning där männen, de som arbetat längre och 

lågutbildade uppfattar ett mindre etiskt ledarskap än kvinnor, nyare medarbetare 

och högutbildade. En möjlig anledning till detta är att det inte fanns några 

högutbildade bland rampagenterna där majoriteten också även är män.  
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Studiens oberoende och modererande variabler, etiskt ledarskap och samhörighet 

korrelerar positivt med varandra, exempelvis anser de anställda att när det råder 

en hög samhörighet i organisationen så anser de även att det etiska ledarskapet är 

högt.  

 

4.3.3 Samhörighet 

Efter Spearman-testet går det även här att se statistiskt signifikanta skillnader 

mellan de anställda i terminalen och de på fältet, och främst ramp-agenterna. De 

anställda i terminalen har en positiv korrelation med samhörighet medan ramp-

agenterna har en negativ korrelation. Som en följd av detta och som precis vid 

etiskt ledarskap tenderar männen ha en negativ korrelation med samhörighet. 

 

Tabell 4.13 – Korrelationsmatris 
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4.4. Regressionsanalys 

Först presenteras resultatet av ett antal regressionsanalyser med etiskt ledarskap 

som oberoende variabel för att sedan väga in den modererande variabeln 

samhörighet. De första regressionsanalyserna testar studiens första hypotes: Ökad 

närvaro av etiskt ledarskap i organisationen kommer att ha en negativ 

korrelation med anställdas intentioner att lämna organisationen medan de andra 

analyserna i 4.2.2 testar studiens andra hypotes: Samhörighet stärker den 

negativa korrelationen mellan etiskt ledarskap och anställdas intentioner att 

lämna organisationen ytterligare. 

 

4.4.1 Regressionsanalys med svar från likertskala som beroende variabel 

 

En likertskala är i grunden en ordinalskala vilket betyder att värdena på skalan 

kan rangordnas men det går inte att fastställa avstånd och skillnader mellan dem. 

Därför är forskningen splittrad vad gäller användandet av linjära 

regressionsanalyser med denna typ av data eftersom intervallet mellan dem är 

ovisst och ojämn vilket gör medelvärden och korrelationer ogiltiga vilket 

resulterat i att ena halvan anser det inte lämpar sig medan den andra menar att det 

dock lämpar sig i vissa situationer (Grace-Martin, 2017). Vidare är mycket 

forskning som använt sig av enkätundersökningar, med likertskala som mätmetod, 

väl publicerat i större vetenskapliga artiklar (Broberg, Umans, Gerlofstig, 2013 ; 

Smith & Umans, 2015 ; Umans, Broberg, Schmidt, Nilsson & Olsson, 2016 ; 

Umans, 2013 ; Broberg, Umans, Skog & Theodorsson, i press) där likertskalan 

ansets vara icke-ordinal och slutligen kan påvisa indikationer på samband.  

 

Vidare menar Grace-Martin (2017) att regressionsanalys går att använda när (1) 

skalan består av åtminstone 5 svarsalternativ, helst 7. (2) När skalan endast har två 

värden i enkäten så respondenten uppfattar stegen i regressionen som jämna. (3) 

När medvetande finns, och försiktiga tolkningar görs när signifikansen är lägre än 

5%, då de fortfarande innehåller viss avvikelse då variablerna inte är 

kontinuerliga. (4) När icke-parametriska test görs (t.ex. Spearman Rho). 
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Mot denna bakgrund har i denna studie regressionsanalyser gjorts, då dessa fyra 

punkter uppfylls men medvetenheten kring att det råder diskussion huruvida det 

lämpar sig eller ej. 

 

4.4.2 Analys med etiskt ledarskap som oberoende variabel 
 

Multipel regressionsanalys lämpar sig när man vill försöka förutsäga ett utfall 

(Field, 2013). Vid multipel regressionsanalys testas flera uppsättningar av 

oberoende variabler mot en beroende för att hitta den bästa uppsättningen som 

kan förutsäga den beroende (Pallant, 2010). För att inte dessa uppsättningar av 

oberoende variabler korrelerar för mycket med varandra testas det vid 

regressionsanalysen även för multikollinearitet mellan de oberoende variablerna, 

detta görs genom att titta på VIF-värdena i analysen (VIF står för ’Variance 

Inflation Factor’). Skulle vissa oberoende variabler korrelera för mycket med 

varandra, det vill säga få ett värde över 4, bör en av variablerna tas bort i 

analysen (ibid.).  

 

Viktigt vid uppsättningen av regressionsmodellen är även att man bör beakta 

provstorleken. Pallant (2010) menar att för en provstorlek på 10 kan man 

använda en oberoende variabel, 2 för en storlek på 20 osv. Då den beroende 

variabeln (anställdas intentioner att lämna organisationen) i denna studie hade en 

storlek på 75, kan etiskt ledarskap som oberoende variabel kombineras med 

ytterligare sex kontrollvariabler, möjligen sju. I tabell 4.14 presenteras 

regressionsanalyserna.  

 

Först kontrollerades att modellen överhuvudtaget var signifikant genom ett 

ANOVA-test, vilket den var (se F-värdet i tabell 4.14). Därefter kontrollerades 

multikollineariteten för kontrollvariablerna – ingen överskrider 4 (kontrolleras i 

VIF-spalten i tabellen) vilket Pallant (2010) anger som en förutsättning för att 

analysen är stabil, dock har variablerna ’Arbetsplats’ och ’Kön’ aningen höga 

VIF-värden vilken indikerar att de korrelerar med varandra, vilket går att förklara 

att de flesta männen arbetar på fältet och de flesta kvinnorna inne i terminalen, 

faktum kvarstår dock att ingen variabel har ett VIF-värde över 4.  
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Nästa steg var att utvärdera varje oberoende variabel, detta genom att titta på de 

standardiserade betavärdena. Detta görs för att härleda vilka variabler som bidrog 

till förutsägelsen av den beroende variabeln. Varför man tittar på standardiserade 

istället för icke-standardiserade betavärden är för att man vill jämföra de olika 

variablerna och standardiserad i detta fall betyder att variablerna har blivit 

konverterade till samma skala, vilket gör dem jämförbara.  

 

I tabellen nedan i den första modellen kan konstateras att variabeln för etiskt 

ledarskap har det högsta värdet (-,335) vilket gör den till den som starkast bidrar 

till starkaste unika bidraget till att förklara den beroende variabeln. Även 

arbetsnöjdhet visade ett högt värde (-,249). Därefter kontrolleras att variabeln 

bidrar till ett statistisk signifikant unikt bidrag, detta görs genom att kolla på 

symbolerna bakom värdena,’***’ betyder p <,001 alltså att risken för att 

resultatet från stickprovet är felaktigt är mindre än 0,1%, ’**’ att p <,01 (1%) och 

’*’ att p < ,05 (5%) samt ’☨’ p < ,1 (10%). Här kan konstateras att både etiskt 

ledarskap och arbetsnöjdhet bidrar signifikant då värdena är under 10% vilket är 

accepterat i företagsekonomi. Schmidt (2012) belyser vikten att rapportera en 

mer liberal signifikans (5-10%) explorativa studier. Då denna studie till viss del 

kan ses som en sådan, eftersom erkända mätinstrument används, men i en helt ny 

kontext, kan en högre signifikans accepteras. Betydligt störst bidrag bidrar 

variabeln etiskt ledarskap med vilket betyder att etiskt ledarskap har en negativ 

korrelation med anställdas intentioner att lämna organisationen. Som påpekat i 

den förklarande statistiken visade det sig i regressionsanalysen att arbetsnöjdhet 

har en negativ korrelation. Alltså är resultatet i enlighet med Wintertons (2004) 

och Pang et als. (2015) slutsats kring arbetstillfredsställelse.  

 

Intressant för analysen är även att veta hur mycket variation i den beroende 

variabeln förklaras av de oberoende variablerna. Detta görs genom att titta på 

’Adj R’. Det betyder att denna modell, med dessa variabler förklarar 28,5%, 

vilket ses som relativt högt (Pallant, 2010).  Det går även att se att framförallt 

kontrollvariabeln ’Kön’ inte har någon påverkan alls (,634 signifikans). Detta 

även fast korrelationsmatrisen utvisade en signifikant korrelation mellan kön och 

etiskt ledarskap.  
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Därför testades en ny modell där variabeln ’Kön’ byttes ut mot arbetspositionen 

CI.LF.TA vilket representerar de som jobbar med check-in, lost&found och 

biljetthantering – alltså de som jobbar i terminalen och inte är någon teamleader. 

Av att titta i tabellen och gör samma tester som för förra tabellen går det först att 

konstatera att modellen är relevant (signifikant ANOVA-värdet). Vidare går det 

att utläsa att den nya variabeln och arbetsposition nästan överstiger VIF-värdet på 

4, dock är de fortfarande under vilket betyder att de kan användas. Dessa två har 

även de högsta standardiserade betavärdet ,450 respektive -,410. Bägge är även 

statistiskt signifikanta, vilket även arbetsnöjdhet är. Även för denna modell har 

etiskt ledarskap ett högt beta-värde (-,360) och är fortfarande den mest statistiskt 

signifikanta variabeln. Denna modell förklarar även betydligt mer för anställdas 

intentioner att lämna organisationen (34,2%). Detta betyder följaktligen att 

anställda inne i terminalen har högre intentioner att lämna organisationen än de 

anställda på fältet.  

 

I korrelationsmatrisen konstaterades dock att anställda i terminalen korrelerade 

positivt med etiskt ledarskap, det vill säga, de ansåg att det va högre grad av 

etiskt ledarskap än vad övriga arbetsbefattningar gjorde och etiskt ledarskap i sin 

tur hade en negativ korrelation med anställdas intentioner att lämna 

organisationen. Alltså bekräftas det som Pallant (2010) påpekade, att icke-

normalfördelade bivariata korrelationsmatriser inte alltid behöver vara tillräckligt 

stabila och säkra, dessutom att dem bara tittar på sambandet mellan två variabler.  

 

I en tredje analys byttes variabeln ’Högutbildad’ ut mot den egentliga 

modererande variabeln ’Samhörighet’ för att använda den som kontrollvariabel. 

Likt de andra visade är VIF-värdena tillräckligt låga resultat (dock nära 

betydande korrelation mellan ’Arbetsplats’ och ’Check 

in/Lost&Found/Ticketing’) och kan därför användas tillsammans med modellen 

som är signifikant. Fortsatt är variablerna arbetsplats och befattning de som 

enskilt bidrar starkast till den beroende variabeln. Det som skiljer sig från 

regressionsanalys två är att arbetsplats nu också är den mest statistiskt 

signifikanta (,020) vilket inte var fallet i den tidigare analysen. Dock är etiskt 

ledarskap fortfarande signifikant (,025).  
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I denna analys är alla variabler statistiskt signifikanta förutom variabeln ’Ålder’. 

Dessutom förklarar denna modell något mer än tidigare då denna modells Adj R-

värde är ,360, det vill säga 36%. Då studien utgått från att organisatorisk 

motivation och stöd samt stress kontrolleras av ledarskapet, och i detta fall etiskt 

ledarskap, kan det återkopplas till vad t.ex. Chen et al. (2011) och Winterton 

(2004) menade, att hög stress, rättvisa och organisatorisk motivation korrelerar 

positivt med anställdas intentioner att lämna eftersom resultatet nu visade en 

negativ korrelation eftersom det etiska ledarskapet återspeglar låg stress, och stort 

stöd och motivation.  

 

Det testades även för andra kontrollvariabler i regressionsanalysen såsom ’språk’ 

och andra befattningar så som ’ramp agent’ etc. För dessa variabler visades ingen 

statistiskt signifikans men ändå ett högt Adj. R värde. 

 

I den tredje analysen kan det konstateras att den modererande variabeln har en 

statistiskt signifikant direkt påverkan på anställdas intentioner att lämna. I 

nästföljande analyser testas för ifall samhörighet har en modererande effekt på 

relationen mellan etiskt ledarskap och anställdas intentioner att lämna. 

 

Tabell 4.14 – regressionsanalyser 
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4.5 Modererande regressionsanalys 

För att genomföra en regressionsanalys med en modererande variabel behöver 

den oberoende och modererande variabeln standardiseras. Detta för att kunna 

göra en jämförelse då standardiseringen innebär att varje variabel får ett värde 

mellan 0 och 1 där 0 är medelvärdet och 1 är standardavvikelsen (Field 2013). 

Sedan multipliceras dessa två så kallade Z-värdena ihop till en variabel som 

används på samma sätt som i en normal regressionsanalys. Detta görs för att 

undvika multikollinearitet vilket hade uppstått om de inte hade standardiserats 

då de hade mätt samma sak, eftersom de från grunden är samma variabler. 

Viktigt är även att använda samma kontrollvariabler som användes i de första 

regressionsanalyserna.  

 

Tabell 4.15 – regressionsanalys med modererande variabel 
 

 

 

 

 

 



 54 

Efter en titt på tabell 4.14 kan det konstateras att modellerna är signifikanta och 

kan förklara från 30 till 35% av den beroende variabeln (Adj-R värdet) och inget 

av VIF-värdena överskrider gränsen på 4. Vidare, genom att titta på variabeln 

’Modererande Etiskt Led x Samh.’ finns det ingen symbol bakom Std.B-värdena 

vilket betyder att det inte finns något signifikant samband mellan den 

modererande variabeln och anställdas intentioner att lämna. Samhörighet har 

alltså ingen modererande effekt på etiskt ledarskap och anställdas intentioner att 

lämna. Dock har, precis som i tidigare regressionsanalyser, samhörighet en 

direkt effekt på anställdas intentioner att lämna.  

5. Slutsats 

I detta kapitel görs en sammanfattning av studien följt av en diskussion kring 

resultatet. Vidare presenteras de bidrag och implikationer studien har och 

slutligen etiska implikationer och förslag till vidare forskning. 

5.1 Sammanfattning 

Denna sammanfattning förser en mer detaljerad sammanfattning än den 

presenterad i början av studien. 

 

Denna studie utgick från Social Exchange Theory (SET) och situationsanpassad 

teori för att testa två hypoteser: (1) Ökad närvaro av etiskt ledarskap i 

organisationen kommer att ha en negativ korrelation med anställdas intentioner 

att lämna organisationen och (2) samhörighet stärker den negativa korrelationen 

mellan etiskt ledarskap och anställdas intentioner att lämna organisationen 

ytterligare. 

 

Som följd blev studiens syfte att förklara hur etiskt ledarskap är relaterat till 

anställdas intentioner att lämna en organisation i en lågavlönad service-sektor 

(ett marktjänsteföretag på en tysk flygplats) samt den situationsanpassade 

variabelns roll i den relationen.  
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Följande frågeställningar ställdes för att uppfylla syftet med studien: 

(1) Hur påverkar etiskt ledarskap anställdas intentioner på att lämna en 

organisation?  

(2) Hur betingas den relationen av situationsaspekten samhörighet? 

 

Vidare användes teorier kring etiskt ledarskap, samhörighet och anställdas 

intentioner att lämna för att försöka se en koppling dem emellan samt som 

underlag för analysen.  

 

I första kapitlet presenterades studiens ämne och problemet som 

personalomsättning ofta innebär, främst höga kostnader och minskad kvalitet 

och service (Rogers, 1997 & Ellingston et al, 2016). Bakgrunden till studiens 

syfte och första hypotes var att tidigare studier har visat att etiskt ledarskap är en 

faktor som kan påverka de anställdas inställning till organisationen och då 

påverka deras intentioner att lämna en organisation som ofta visat sig ha en stark 

korrelation med verklig personalomsättning (Tett & Meyer, 1993 ; Wong & 

Wong, 2017). Den andra hypotesen byggde på Kleine och Weißenberger (2014) 

och Mihalache et als. (2014) uppfattningar att organisationsstrukturen har en 

modererande effekt på ledarskap och att samhörighet är en situationsvariabel 

som kan stärka ledarskapets effekt.  

 

För att upfylla syftet gjordes en deduktiv, kvantitativ studie då denna metod bäst 

lämpar sig för att testa hypoteser och relationer mellan variabler (Pallant, 2019 ; 

Field, 2013). Datainsamlingengjordes via en internetbaserad enkätundersökning 

som genomfördes av 95 personer och besvarades fullständigt av 75 (se 

bortfallsanalysen för relationen till den totala populationen). För att säkerställa 

reliabilitet ställdes etablerade enkätfrågor till vardera variabel. Resultatet från 

enkätundersökningen analyserades i ett statistikprogram där beskrivande statistik 

gjordes, korrelationstest, reliabilitettest, normalfördeningstest och för att testa 

hypoteserna; regressionsanalyser. 
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5.2 Diskussion kring studiens resultat  

I korrelationstestet kunde det utläsas att etiskt ledarskap och anställdas 

intentioner att lämna hade en statistiskt signifiaknt negativ korrelation. Detta 

indikerar att ju mer anställda anser att ledningen utövar ett etiskt ledarskap desto 

lägre intentioner att lämna organisationen har de.  

Dock visade normalfördelningstestet att den beroende variabeln (anställdas 

intentioner att lämna) inte var normalfördelad vilket bland annat betyder att 

enbart ett korrelationstest inte räcker för att förkasta eller inte förkasta hypotsen. 

Regressionsanalyserna som gjordes kunde dock bekräfta den negativa 

korrelationen mellan etiskt ledarskap och de anställdas intentioner att lämna då 

även den visade en statistiskt signifikant negativ korrelation. Såldes kunde inte 

studeins första hypotes förkastas. Resultatet är såldes i enlighet med vad tidigare 

forskning visat (t.ex. Wang och Yang, 2016 ; Demirtas & Akdogan, 2015 ; Lee 

et al. 2017 ; Babalola & Stouten, 2016) att etiskt ledarskap har egenskaper som 

påverkar anställdas inställning och motivation till företaget och således deras 

intentioner att inte lämna organisationen.  

 

Andra intressanta observationer från regressionsanalyserna var att arbetsplatsen 

och befattning hade en signifikant korrelation med anställdas intentioner att 

lämna. Framför allt att de som jobbar inne i terminalen är mer benägna att lämna 

än de ute på fältet. I korrelationsmatrisen kunde det utläsas att ingen befattning 

korrelerade med anställdas intentioner att lämna, däremot med etiskt ledarskap, 

där anställda i terminalen upplevde ett mer etiskt ledarskap än de ute på fältet. 

Däremot i regressionsanalysen, där flera variabler kombinerat ställs mot en 

beroende variabel visade det sig att anställda i terminalen har en signifikant 

korrelation med anställdas intentioner att lämna.  

 

För att testa studiens andra hypotes gjordes regressionsanalyser med den 

utarbetate modererande variabeln för samhörighet. Dessa analyser visade ingen 

signifikant effekt utan endast en direkt effekt.  
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Detta betyder att studiens andra hypotes kan förkastas. Samhörighet som 

situationsvariabel i relationen etiskt ledarskap och anställdas intentioner att 

lämna är modell som författaren inte tidigare sett i forskning, dock efter att ha 

läst Kleine och Weißenberger (2014) och Mihalache et al. (2014) som 

argumenterar för att struktur har en modererande effekt uppkom ideén att testa 

denna modell då de menade att samhörighet och informella kontrollsystem ger 

ledarskapet en starkare effekt. Det var således intressant att studera om 

samhörighet gav en starkare effekt på det etiska ledarskapet och dess förhållande 

till anställdas intentioner att lämna. Detta, som sagt, fick förkastas då 

samhörighet endast hade en direkt effekt. 

 

Således korrigeras studeins teoretiska modell till nedan illustrereade: 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Uppsatsens korrigerade teoretiska modell  

 

 

Anledningen till att etiskt ledarskap respektive samhörighet har en negativ 

korrelataion med anställdas intentioner att stanna kan grunda sig i det Lee et al. 

2017 och Jenkins 1993 skriver, att etiskt ledarskap påverkar (positivt) anställdas 

attityd och beteende, bland annat arbetstillfredsställelse, organisatorisk 

motivation och arbetsprestation vilket t.ex. Winterton (2004) och Pang et al. 

(2015) hävdar i sig har en korrelation med anställdas intentioner att lämna, hög 

motivation etc. har en negativ korrelation. En annan så kallad kontrollerbar 

faktor som tenderar att få anställda att fundera på en eventuell 

organisationsväxel är organisatorisk orättvisa (t.ex. Choi et al., 2013 och 

Winterton, 2004). Även denna faktor kan kontrolleras av ett etiskt ledarskap, då 

det enligt Babolola och Stouten (2016) försvarar de anställda och behandlar dem 

rättvist.  

 

Etiskt ledarskap 

Turnover Intention 

Samhörighet 
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Vad gäller samhörighet, som visade sig ha en direkt korrelation istället för 

modererande kan eventuell förklaras i att samhörighet i en organisation 

möjliggörs av ett etiskt ledarskap. Då samhörighet karaktäriseras av att anställda 

lägre ner i hierarkin värdesätts genom att kommunikationen över hierarkiska 

nivåer möjliggörs och uppmuntras vilket skapar ett förtroendeförhållande 

anställda och ledare emellan (Weingart et al., 1993 & Mihalache et al., 2014). 

Etiskt ledarskap har enligt Wang och Yang (2016) liknande egenskaper då de 

menar att ledarskapet uppmuntrar till mer kommunikation och framförande av 

kritik och idéer till högre hierarkiska nivåer.  

 

5.3 Studiens bidrag och implikationer 

Denna studies teoretiska bidrag är att den bidragit ytterligare till den befintliga 

forskningen kring etiskt ledarskap och anställdas intentioner att lämna, då denna 

relation fortfarande är relativt outforskad och då främst i den lågavlönade 

sektorn och i detta fall marktjänsteföretag. Det ska dock understrykas att 

resultatet endast bör ses som en indikation eftersom endast ett företag på en 

flygplats undersöktes och även på företagsnivå bör resultatet ses med 

försiktighet då endast ca 10% av företagets totala population undersöktes.  

Utifrån studiens resultat kan den även läggas till i raden av studier som 

undersökt och kommit fram till att etiskt ledarskap är en alternativ lösning till att 

förhindra risken för höga intentioner bland de anställda att lämna en 

organisation.  

 

Det praktiska bidraget är att ledningen vid rekrytering av ledningspersonal kan 

lägga vikt på etiska värderingar och att även dessa värderingar samt moraliska 

ståndpunkter tydligt kommuniceras i organisationen så att det skapas ett 

företagsklimat som återspeglar dessa. Vidare möjligheter för organisationen är 

ledarskapsutbildningar som fokuserar på etiskt ledarskap.  
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5.4 Etiska implikationer  

Som Lawton & Páez (2015) påpekade har etiskt ledarskap blivit allt mer aktuellt 

för forskning då företagen lägger vikt på det sociala ansvaret (Mendonca & 

Kanungo, 2007) samt den stora mängd etiska skandaler som avslöjats (Brown & 

Trevino, 2006). Det är alltså inte längre bara ord utan både människor och 

företag är medvetna om vikten av etik och då framförallt etiskt ledarskap då de 

agerar förebilder och kan få med sig hela organisationen (Baboloa & Stouten, 

2016). Det är således viktigt, som nämndes i studiens bidrag, att organisationer 

generellt etablerar strukturer som möjliggör utbildning och förespråkar etiska 

värderingar och att dessa värderingar sprids över organisationsgränser.  

5.5 Vidare forskning 

Detta är, som nämndes i metodkapitlet, bland annat en förklarande studie vilket 

innebär två faser, en kvantitativ följt av en kvalitativ. Denna studie är således fas 

1 då denna endast var kvantitativ. Vidare forskning skulle följaktligen kunna 

vara en fas 2 studie där resultaten från den kvantitativa data i denna studie 

djupare förklaras genom en kvalitativ studie.  

 

Vidare forskning skulle även kunna vara en större kvantitativ forskning där inte 

bara ett företag undersöks utan om studiens ursprungliga teoretiska modell är 

applicerbar på branschen i stort, alternativt att branscher och industrier används 

som situationsvariabel för att se i vilken bransch eventuell relation mellan etiskt 

ledarskap och anställdas intentioner att stanna har störst effekt. Förslag på 

teoretisk modell:  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Förslag till teoretisk modell för vidare forskning  
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