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SAMMANFATTNING 
 

Intresset för en etisk dimension i ledarskapet har ökat kraftigt under senare tid och 

anledningarna till detta ökade intresse är många. En anledning är det faktum att ledarskapet 

påverkar intressenter såsom kunder, samarbetspartner och inte minst medarbetare: Ett etiskt 

ledarskap har följaktligen goda effekter på intressenter samt på den långsiktiga lönsamheten, 

medan ett oetiskt ledarskap missgynnar såväl intressenter som den långsiktiga lönsamheten. 

Det har dessutom funnits olika åsikter om hur etik och företagande ska förhålla sig till 

varandra. Media har även, gång på gång, avslöjat många organisationers och ledares oetiska 

aktiviteter.  

Detta ovannämnda väcker flera intressanta frågeställningar, varav en handlar om att söka 

efter en definition beträffande det etiska ledarskapet. Denna frågeställning har legat till grund 

för vår uppsats. Syftet med vår uppsats är således att undersöka hur chefer, i dagens svenska 

näringsliv, definierar en etisk ledare.  

Vi har svarat på uppsatsens syfte genom en kvalitativ undersökning. Resultatet av 

undersökningen medförde data, som analyserades, och som i sin tur genererade ett svar på vår 

frågeställning.  

En etisk ledare är således, enligt vår undersökning, någon som bland annat har en god 

självkännedom och är autentisk i sitt ledarskap. En sådan ledare besitter dessutom positiva 

moraliska värden såsom altruism, humanism, empati och ärlighet, med vilka ledaren bildar en 

relation till sina medarbetare. En sådan relation kommer därmed präglas av, bland annat, 

ömsesidig respekt, öppenhet och lojalitet. 
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1. INLEDNING 
 

I detta kapitel presenteras uppsatsens frågeställning och syfte. Men först ges en bakgrund 

och en problematisering, i syfte att kontextualisera frågeställningen och åskådliggöra varför 

frågeställningen är intressant. Kapitlet avslutas med en avgränsning.     

1.1 Bakgrund 
 

Moral, uppfattningen om rätt och orätt, kännetecknar det mänskliga släktet: Det är 

människan som fäller moraliska omdömen och det är människan som i många tider har 

studerat moralen systematiskt. Det händer ofta att man, både i officiella och inofficiella 

sammanhang, använder orden moral och etik synonymt, men det finns en skillnad mellan 

termerna vilket kan vara nyttigt att reda ut och ha i minnet. Tomas Brytting, docent i 

företagsekonomi vid Centrum för etik och ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, 

förklarar att ordet moral härstammar från latinets mores medan ordet etik härstammar från 

grekiskans ethos. Båda orden betyder egentligen sedvana. Termen moral har dock kommit att 

beteckna hur människor i praktiken lever och beter sig mot varandra; termen etik har däremot 

kommit att beteckna moralens teori, vilket innebär ett systematiskt studium av och reflektion 

över moralen.
1
 I denna uppsats används orden synonymt. 

Brytting noterar att slutet av 60- och 70-talen ‖[…] utmärktes av ett kraftfullt NEJ! på 

frågan om företagande och etik kunde förenas[…]‖.
2
 Den amerikanske nationalekonomen och 

statistikern Milton Friedman (1912-2006), som mottog ekonompriset till Alfred Nobels minne 

året 1976, hävdade att ‖the business of business is business!‖
3
, vilket är ett tydligt uttryck för 

åsikten att företagande och etik inte kan gå hand i hand. Denna åsikt har således kommit att 

förändras. ‖Under senare år har vi hört ett annat svar: JA! Etik och effektivitet går hand i 

hand‖
 4

, förklarar Brytting och påvisar därtill att omkring vart femte företag i Sverige, 

inklusive mindre företag, har en nedtecknad företagsetik.
5
  

Ett ökat intresse för företagsetik är tydligt, vilket utan tvivel aktualiserar och ökar intresset 

för ett etiskt ledarskap. Gary Yukl skriver följaktligen att intresset för ‖[…] ethical leadership 

                                                
1 Brytting, 1998, s. 26. 
2 Ibidem, s. 16. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem, s. 17. 
5 Brytting, 1997. 
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and the influence of leader values and integrity has been growing rapidly, and several 

different theories describing ethical leadership have emerged.‖
6
 Två centrala teorier 

beträffande etiskt ledarskap, som Yukl redogör för, är servant leadership och authentic 

leadership, vilka delar gemensamma, likartade och förenliga drag. Teorierna delar främst 

likartade definitioner beträffande de moraliska värden som en etisk ledare bör besitta, vilka 

bland annat omfattar: Ärlighet, altruism, vänlighet, medlidande, empati, rättvisa, tacksamhet, 

humanitet, mod och optimism. Dessa är förvisso konkreta moraliska värden, som dock 

kommer till uttryck i en ledares beteende och handligsätt gentemot sina medarbetare. Yukl 

förklarar vidare att en relation mellan en etisk ledare och medarbetare, enligt teorierna ifråga, 

karaktäriseras av följande värderingar: Hög ömsesidig respekt, tillit, samarbete, lojalitet och 

öppenhet.
7
 En noggrann redogörelse av dessa teorier ges i teoridelen. 

Att intresset för en etisk dimension i ledarskapet har ökat beror på flera orsaker. En 

utmärkande orsak är att ledare påverkar sina medarbetare, vare sig de vill det eller inte. 

Medarbetare som behandlas oetiskt påverkas och utvecklas negativt, medan medarbetare som 

behandlas etiskt påverkas och utvecklas positivt; risken är vidare stor att medarbetarna sprider 

influensen de mottagit gentemot externa intressenter och inte minst sinsemellan. En annan 

orsak är att ledarens brist på moralisk integritet påverkar organisationens mål och visioner; 

‖When the leader’s moral integrity is in doubt, then the leader’s vision, however noble, well 

crafted, and articulated, is viewed with scepticism by the followers, loses its vigour, and is 

incapable of moving them to work toward its realization‖
8
, skriver Manuel Mendonca, 

assisterande professor i management vid McGill Universitetet i Kanada, och, Rabindra N. 

Kanungo, professor emeritus vid samma fakultet. Detta påpekas även av Brytting när han 

skriver: ‖Goda relationer med […] anställda […] gynnar också affärerna.‖
9
 

1.2 Problematisering 
 

Så långt, allt väl, men detta är inte hela sanningen. Yukl förmedlar att organisationers och 

ledares möjligheter till maktmissbruk är avsevärt stora idag. Han påpekar dessutom att media, 

gång på gång, har påvisat att ledare i ledande organisationer, såsom Enron, Global Crossing, 

Siemens, Qwest, Scandia, Tyco International och WorldCom, har varit involverade i oetiska 

                                                
6 Yukl, 2006, s. 330. 
7 Ibidem. 
8 Mendonca & Kanungo, 2007, s. 3. 
9 Brytting, 1998, s. 7. 

 



 
6 

 

aktiviteter.
10

 Brytting avslöjar därtill att Cancerfonden och Svenska Missionsförbundet, en 

gång i tiden, ägde delar av tobaksindustrin respektive vapenindustrin!
11

 Ledares oetiska 

skandaler och maktmissbruk tycks ständigt komma upp på anslagstavlan, vilket förklarar 

varför Diskrimineringsombudsmannen (DO), som bland annat jobbar emot att medarbetare 

diskrimineras av sina ledare på arbetsmarknaden, har fullt upp.
12

 Detta tyder på att det 

fortfarande tycks råda en uppfattning om att etik och företagande inte går hand i hand. 

Brytting
13

 lyfter dessutom fram att det finns en åsikt som hävdar att etiken kan komma i 

konflikt med effektiviteten och lönsamheten i företagandet; bärare av denna åsikt menar inte 

att etiken är helt irrelevant, men påpekar dock att den inte får överskugga lönsamheten och 

effektiviteten. Ett exempel, som framförs av Brytting, är sjukvården: Man skulle kunna 

förbättra vården genom att släppa på sparkraven, men det vill man inte göra. Ett annat 

exempel är att en ledare skulle kunna gynna företagets lönsamhet om han/hon säger upp en 

medarbetare för att ersätta honom/henne med en annan som har mer kompetens och bättre 

förutsättningar för att klara av den befintliga arbetsuppgiften. Hur etiskt är detta egentligen? 

Katri Linne, DO, berättar i en artikel att de, under 2009, tog ‖[…] emot 31 anmälningar om 

könsdiskriminering i arbetslivet som var kopplade till graviditet. […] 69 anmälningar om 

missgynnande i samband med föräldraledighet, varav 53 kom från kvinnor.‖
14

 Hon förklarar i 

artikeln att den drivande faktorn, som låg till grund för dessa oetiska aktiviteter, berodde på 

att företagsledare prioriterade lönsamhet och valde följaktligen att göra sig av med arbetare 

som inte gynnade detta.  

Detta pekar på att en etisk dimension i ledarskapet är långt ifrån självklart i dagens 

näringsliv och inte heller tycks det finnas en samstämmig definition gällande vad som bör 

utgöra ett etiskt ledarskap.  

1.3 Frågeställning 
 

Hur definieras en etisk ledare av dagens chefer i det svenska näringslivet? 

                                                
10 Yukl, 2006, s. 329.  
11 Brytting, 1998, s. 152. Se också http://svt.se/2.41372/1.382696/ (hämtat 100316) för Cancerfondens oetiska 
aktivet.  
12 Se http://do.se/ för en mängd påtagliga exempel.  
13 Brytting, 1998, s. 17. 
14 Se http://www.do.se/sv/Press/Debattartiklar/Fack-och-arbetsgivare-maste-stoppa-diskrimineringen-av-gravida-

i-arbetslivet/ (hämtat 100420). 

 

http://svt.se/2.41372/1.382696/
http://do.se/
http://www.do.se/sv/Press/Debattartiklar/Fack-och-arbetsgivare-maste-stoppa-diskrimineringen-av-gravida-i-arbetslivet/
http://www.do.se/sv/Press/Debattartiklar/Fack-och-arbetsgivare-maste-stoppa-diskrimineringen-av-gravida-i-arbetslivet/
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1.4 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur dagens svenska chefer definierar en etisk 

ledare. Vi anser att detta är en viktig och nödvändig ansats, dels, för att det är ett försök att 

klara upp vad som bör utgöra ett etiskt ledarskap, men också för att kunna erbjuda varje 

intresserad svensk chef (vare sig denne är en gammal, ny eller blivande chef) en utarbetad 

definition som chefen kan tillägna sig och sträva att efterlikna.   

1.5 Avgränsning 
 

Undersökningen kommer att genomföras inom Stockholms region, dels för att vi är bosatta 

i Stockholm, men också för att denna region erbjuder stora möjligheter att samla in primärdata 

med tanke på de många företagen som finns belägna i området. Vi har medvetet valt att 

undersöka frågeställningen bland ledare som verkar i vinstdrivande organisationer för att vi 

antar att frågan om etik är mer kontroversiell i vinstdrivande branscher än i ideella.  
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2. METOD 
 

För att svara på uppsatsens frågeställning har uppsatsarbetet huvudsakligen delats in i tre 

avsnitt. Det första avsnittet omfattade insamling och bearbetning av relevant material, såsom 

vetenskaplig litteratur och artiklar, i syfte att skapa en grund för det fortsatta arbetet. Det 

andra avsnittet omfattade insamling av primärdata genom en kvalitativ metod, vilket med 

andra ord refererar till informationen som samlades in genom intervjuer. I det sista avsnittet 

bearbetades, tolkades och analyserades uppsatsens primärdata i ljuset av den teoretiska 

referensramen som införskaffades genom uppsatsens insamlade och bearbetade kunskapsstoff. 

Det har givetvis uppstått en del störningar under arbetets gång, men vi har lyckats tackla dessa 

flitigt genom ett gott samarbete och kontinuerlig kontakt med handledaren.  

2.1 Det första avsnittet 
 

Vi hade inledningsvis en relativt klar bild av vad vi ville undersöka, nämligen den etiska 

dimensionen i näringslivet, vilket är ett ämne som har uppmärksammats mycket av, bland 

andra, forskare och aktiva akademiker under senare tid. Detta innebar att insamlingen av 

material, från tidigare forskning samt vetenskaplig litteratur och artiklar, kunde ske smidigt, 

tidigt och i stora mängder. Efter en övergripande granskning av det insamlade materialet, fick 

vi en klarare bild av vad som kunde vara intressant och viktigt att titta närmare på, nämligen 

hur dagens ledare definierar en etisk ledare och om dessa definitioner överensstämmer, eller 

har något gemensamt, med hur ett etiskt ledarskap framställs i de normerande teorierna. 

Utifrån detta kunde den stora mängden kunskapsstoff sorteras och bearbetas, som i sin tur 

blev grunden till det fortsatta arbetet. Bortsätt från den tryckta litteraturen så har vi använt 

internet, dagstidningar samt muntliga källor. 

2.2 Det andra avsnittet 
 

Insamlingen av primärdata skedde genom intervjuer via möte. Denna metod ansågs vara 

den lämpligaste med tanke på studiens syfte och ämne. Syftet med uppsatsen är att låta ledare 

definiera vad de anser bör utgöra en etisk ledare, vilket sker enklast genom en dialog och inte 

genom ett frågeformulär. Ämnet är känsligt och därför krävs en noggrannhet samt minimering 

av missförstånd, vilket sker bäst genom intervjuer.  
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Detta avsnitt var utan tvivel det som var mest krävande på grund av många orsaker. Den 

första och främsta orsaken var svårigheten att få tag på respondenter, inte för att de inte var 

villiga utan för att de hade mycket att stå i. En annan orsak var att formulera rätt frågor så att 

respondenternas svar kunde bidra med material som kunde svara på uppsatsens frågeställning. 

Å andra sidan var detta avsnitt roligt att genomföra med tanke på att den gav uppsatsarbetet 

en möjlighet att kopplas direkt till näringslivet.  

2.2.1 Respondenterna 

 

Respondenterna söktes subjektivt: En del nåddes genom vår bekantskap med någon 

medarbetare i företagen, medan andra nåddes genom att vi slumpmässigt besökte företagen. 

Vi sökte efter respondenter som är chefer och som leder minst tio medarbetare; även 

respondenter som för tillfället inte är aktiva ledare söktes, givet att de hade haft erfarenhet av 

att vara ledare och därmed bildat sig en definition beträffande ett etiskt ledarskap. Tio 

respondenter, av sexton sökta, hade tid och var villiga att ställa upp för en intervju. Här följer 

en övergripande och schematisk tabell över respondenterna:  

 

Tabell 1 : Respondenter 

Namn Befattning Övrig information 

1. Anonym Kontorschef för en storbank.  

2. Aram El-Khoury Butikschef för Apoteket hjärtat i 

Skärholmen centrum sedan 1 april 2010. 

Har tidigare arbetat som butikschef för 

Apoteket Orren i Telefonplan och 

Apoteket Shop i Södertälje. 

3. Tomas Sandström Ställföreträdande kontorschef för 
Handelsbanken i Skärholmen centrum sedan 

september 2009. 

Har tidigare arbetat som företagschef på 
samma bank. 

4. Stefan Månsson Kontorschef för SEB i Jakobsberg centrum 

sedan oktober 2009. 

Har tidigare erfarenheter beträffande 

företagande och ledarskap. 

5. Åsa Wiigh Hotellchef för Bergendals Meetings, en 
kurs- och konferensanläggning i Sollentuna, 

sedan tre år tillbaka. 

Har tidigare arbetat på Sheraton hotell i 
Göteborg. 

6. Björn Forss Butikschef för ICA Kvantum i Skärholmen 

centrum sedan fyra år tillbaka. 

Började arbeta för ICA vid 15 år. 

7. Jibril Jallow Kontorschef för SEB i Nacka forum sedan 
2003. 

Har studerat på Södertörn Högskola. 

8. Catarina Nord 

Nilsson 

Kontorschef för Swedbank i Haninge 

centrum och Västerhaninge centrum sedan 

oktober 2009. 

Har arbetat på banken i 30 år och har haft 

två chefsjobb innan den nuvarande. 

9. Petra Lundqvist Vice butikschef för Clas Ohlson i 

Skärholmen centrum. 

Har varit arbetsledare för butiken sedan 

den öppnades 2000. 

10. Hans Lundin Kontorschef för Handelsbanken i Hallunda 

centrum sedan två år tillbaka. 

Har studerat ekonomi på akademisk nivå 

och har dessutom utbildats inom 

militären till reservofficer.   
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  Anledningen till att vi valde respondenter som verkar inom olika branscher var för att få 

en bredare förståelse av hur ledare, tillhörande olika verksamhetsområden och erfarenheter, 

definierar det etiska ledarskapet. 

2.2.2 Intervjufrågor 

 

Intervjufrågorna var fem till antalet
15

 och de var semistrukturerade, vilket innebar att 

samma frågor ställdes till alla respondenter och frågorna hade öppna svarsmöjligheter 

(bortsett från den sista frågan).  Syftet med den första frågan var att få bakgrundsinformation 

om respondenten och syftet med den sista frågan var att få en insyn om företagen 

uppmärksammade frågan om etik och etiskt ledarskap.  

Den andra, tredje och fjärde frågan var centrala och öppnade upp för en djupare diskussion 

som medförde följdfrågor, vilka, i sin tur, ledde fram till svar som genererade relevant data 

för de centrala frågorna. Den andra frågan, och dess följdfrågor, sökte svar på vilka 

personlighetsdrag en etisk ledare bör besitta; den tredje frågan, och dess följdfrågor, sökte 

däremot svar på vilka moraliska värden som en etisk ledare bör förespråka; och den fjärde, 

med dess följdfrågor, sökte svar på vilken relation en etisk ledare bör eftersträva med sina 

medarbetare.  

Vi valde att ställa dessa tre frågeställningar eftersom vi ganska tidigt kom i underfund med 

att dessa tre perspektiv av ledarskapet är centrala, även enligt de valda teorierna, och förmår 

fångar in den etiska dimensionen i ledarskapet. Notera att dessa tre perspektiv av ledarskapet 

är logiskt distinkta (personlighetsdrag är inte värderingar; värderingar är inte relationer; 

relationer är inte personlighetsdrag) samtidigt som de är sammankopplade: Det allra tydligaste 

är förmodligen det faktum att en ledares värderingar påverkar och formar ledarens relation 

med sina medarbetare.  

Vi var dessutom noggranna med att förklara vad vi menade med termer såsom 

‖personlighetsdrag‖ och ‖moraliska värden‖ för att inte riskera missförstånd. Respondenter 

kunde snabbt medge detta och svara på frågorna samt följdfrågorna. En del respondenter 

kunde självmant ge exempel på hur deras svar kunde komma till uttryck i deras arbete, medan 

andra respondenter behövde frågas om detta, vilket i varje fall eliminerade risken att svaren 

hamnade på en begreppsmässig och diffus nivå. Genom respondenternas exemplifieringar och 

konkretiseringar kunde vi alltså tydligt förstå vad de menade och därtill omformulera deras 

                                                
15 Se bilaga 1.  

 



 
11 

 

utsagor till teoretiska begrepp som omnämns i de valda teorierna. På så sätt kunde vi lättare 

analysera respondenternas svar.   

2.2.3 Dokumentering och tillförlitlighet 

 

Under intervjuerna nedtecknades det väsentligaste av det som respondenterna sa, närmare 

bestämt det som vi upplevde vara relevant för frågorna. Samtidigt spelades alla intervjuer in 

genom en diktafon, på så sätt kunde hela materialet som utgavs av intervjuerna försäkras och 

bevaras, vilket ökade tillförlitligheten. Efter varje intervju sorterades och sammanfattades 

respondenternas svar, med hjälp av det nedtecknande samt inspelade materialet.  

Mandonca och Kanungo
16

 varnar för ‖window dressing‖ när det kommer till frågor om 

etik. Detta innebär med andra ord att det finns en risk att respondenterna uttrycker åsikter som 

de i själva verket inte står för. Men frågan är om det går att upptäcka ‖window dressing‖ och 

hur man går tillväga för att göra det? Ett sätt skulle kunna vara att genomföra en fallstudie i de 

företag som respondenterna arbetar i och fråga medarbetarna hur de upplever sina ledare. På 

så sätt kan man analysera om det råder en samstämmighet mellan ledarnas definition 

beträffande en etisk ledare samt medarbetarnas beskrivning av ledarna. Även här kan 

‖window dressing‖ förekomma från medarbetares sida!, men sannolikheten för att upptäcka 

en ledares ‖window dressing‖ ökar givetvis. Medarbetares uppriktighet kan dessutom ökas 

genom att de får vara anonyma. Ett annat sätt att upptäcka respondentens ‖window dressing‖ 

är att titta närmare på hur denne agerar och yttrar sig i intervjun. Vi förmodar att en 

respondent som klarar av att exemplifiera hur det etiska ledarskapet kan komma till uttryck i 

praktiken har gjort mer än att bara utveckla begrepp inför intervjun. En sådan ledare har 

kanske tänkt igenom, studerat och tacklat frågan under sin tid som ledare (och kanske innan 

dess). Detta skäl ska inte tas utan vidare skepticism; det kan hända att ledaren råkar vara en 

engagerad och entusiastisk retoriker med levande fantasi. Ett tredje sätt att upptäcka 

respondentens ‖window dressing‖ kan vara genom att lägga märke till vad denne säger under 

intervjun: En ledare som kan erkänna sina egna brister och svaga sidor anses, förmodar vi, 

vara mer uppriktig än en ledare som varken vill eller kan erkänna sina brister och svaga sidor. 

Detta argument får dock inte bli normerande.  

Det är, som ni ser, inte helt oproblematiskt att tackla frågan om ‖window dressing‖. Vi kan 

inte göra anspråk på att våra respondenter är helt oskyldiga vad gäller ‖window dressing‖ och 

                                                
16 Mendonca & Kanungo, 2007, s. 4. 
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inte heller gör vi anspråk på att de skyldiga till det. En sak är säker: Vi förblir osäkra och 

okunniga, i objektivitetens namn, beträffande hur pass uppriktiga våra respondenter har varit 

(men vår subjektiva bedömning är att respondenterna var uppriktiga).  

2.3 Det tredje avsnittet 
 

Den här perioden var den mest intressanta. Efter en noggrann bearbetning av den stora 

mängd insamlade primärdata kunde vi svara på uppsatsens frågeställning samt jämföra svaret 

med den teoretiska referensramen. 
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3. TEORI 
 

I följande kapitel kommer vi att titta närmare på två teorier, vars ändamål är att definiera 

en etisk ledare, nämligen servant leadership och authentic leadership. Yukl
17

 förklarar att 

teorierna är normerande, vilket med andra ord innebär att de gör anspråk på vad som bör 

utgöra ett etiskt ledarskap. De fokuserar på att förbättra den sociala relationen mellan ledare 

och medarbetare; relationen som föreskrivs bygger på hög ömsesidig respekt, tillit, samarbete, 

lojalitet och öppenhet. Teorierna betonar dessutom vikten av att ledare har självkännedom, är 

autentisk och besitter moraliska värden såsom ärlighet, altruism, vänlighet, medlidande, 

empati, rättvisa, tacksamhet, humanitet, mod och optimism. 

En skillnad mellan teorierna är, enligt Yukl, att de är funtade på olika konceptioner. 

Servant leadership är grundad på idéer som härstammar, främst, från Kristendomen, men 

teorin inkluderar även värderingar som delas av andra religioner och livsåskådningar. 

Authentic leadership bygger däremot på idéer från den positiva psykologin och psykologiska 

teorier om självutveckling.   

3.1 Servant Leadership 
 

De centrala idéerna bakom servant leadership grundades av Robert K. Greenleaf (1904-

1990) och har sedan dess fortsatt att utvecklas och kungöras. Greenleaf tog, år 1964, en tidig 

pensionering för att grunda the Center of Applied Ethichs som idag heter the Robert K. 

Greenleaf Center och är en ‖[…] international non-profit organization headquartered in 

Indiana. The Center promotes the understanding and practice of servant leadership. The 

Center is governed by an international Board of Trustees. The Center holds conferences, 

publishes books and materials, sponsors speakers and seminars, and provides information and 

services for its members.‖
18

  

Frasen ‖servant leadership‖ myntades av Greenleaf i en essä – The Servant as Leader – 

som publicerades 1970. I den skriver han:  

 

                                                
17 Yukl, 2006, s. 329-354.  
18 Se http://www.greenleaf.org/aboutus/ (hämtat 100419). 
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‖The servant-leader is servant first—as Leo was portrayed. It begins with the natural 

feeling that one wants to serve, to serve first. Then conscious choice brings one to aspire 

to lead. That person is sharply different from one who is leader first, perhaps because of 

the need to assuage an unusual power drive or to acquire material possessions. For such, 

it will be a later choice to serve—after leadership is established. The leader-first and the 

servant-first are two extreme types. Between them there are shadings and blends that are 

part of the infinite variety of human nature.‖
19

 

 

En servant leader är således någon som innehar en naturlig känsla som driver honom/henne 

att vilja tjäna andra. Denna känsla föregår alla andra känslor och skapar följaktligen en 

längtan hos personen ifråga att vilja leda andra.   

Yukl förklarar att de moraliska värden som betonas i servant leadership ‖[…] are primary 

about helping people and fostering a relationship of trust and cooperation.‖ Han redogör 

vidare för sju grundläggande moraliska värden (genom vilka en relation med medarbetare 

etableras) och exemplifierar hur dessa kan komma till uttryck i en ledares beteende:
20

 

 

‖1. Integritet: Ledaren kommunicerar med sina medarbetare på ett ärligt och öppet sätt, 

är strikt med att hålla sina löften samt förpliktelser och agerar konsekvent i förhållande 

till organisationens värderingar; erkänner och accepterar ansvaret för sina misstag och 

försöker aldrig att manipulera eller vilseleda sina medarbetare. 

2. Altruism: Ledaren finner ett nöje med att hjälpa sina medarbetare, är villig att ta 

risker i syfte att skydda och främja de; ger företräde åt medarbetarnas behov, ställer 

frivilligt upp på att utföra aktiviteter utöver sina egna obligatoriska arbetsuppgifter.  

3. Humanitet: Ledaren behandlar sina medarbetare med respekt, undviker 

statussymboler och speciella arbetsförmåner; erkänner sina begränsningar och misstag, 

är försiktig när det gäller att sätta upp mål och betonar sina medarbetares delaktighet när 

en gemensam satsning har nått framgång.  

4. Empati och läkande: Ledaren hjälper sina medarbetare att bearbeta sorg och 

bedrövelse, uppmuntrar acceptansen av mångfald; agerar som en fredsmäklare, 

uppmuntrar förlåtelse och försoning efter konflikter.  

                                                
19 Greenleaf, 1977, s. 27.  
20 Yukl, 2006, s. 341. 
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5. Personlig utveckling: Ledaren uppmuntrar och förenklar utvecklingen av sina 

medarbetares självförtroende och förmågor, även om detta inte har en direkt relevans 

för nuvarande arbete; förser sina medarbetare med möjligheter till utveckling fastän det 

råder risk för misstag, förser konsultation vid behov och hjälper de att lära sig från sina 

misstag.  

6. Rättvisa: Ledaren uppmuntrar och stödjer att medarbetare behandlas lika, står emot 

orättvisa handlingar och alla försök som vill manipulera eller vilseleda medarbetare, 

liksom alla försök att undervärdera och inskränka medarbetares mänskliga rättigheter. 

7. Bemyndiga: Ledaren konsulterar sina medarbetare i fråga om beslut som kommer att 

beröra de, förser de med lämplig andel av auktoritet och självarbete; håller inte undan 

viktig information och uppmuntrar de att uttrycka sina åsikter utan att bekymra sig.‖ 

(vår översättning med små revideringar) 

3.2 Authentic Leadership 
 

Yukl noterar att teorin om authentic ledarship har uppmärksammats kraftigt under de 

senaste åren och utvecklats med hjälp av idéer från den positiva psykologin. Det är dock inte 

från denna, relativt unga vetenskap, som teorins grundidé härrör. Bruce J. Avolio och William 

L. Gardner
21

 förklarar att grundidén har sina rötter i grekisk filosofi, vilken uppmanar ledare 

att vara konsekventa i sina sägelser, handlingar och värderingar, det vill säga autentiska; eller 

såsom Shakespeare uttryckte det, i sin pjäs Hamlet, när han låter Polonius råda sin son Laertes 

med följande ord inför sonens resa till Frankrike: 

 

‖[…] Men framför allt, var ärlig mot dig själv! Av detta följer liksom natt på dag att du 

omöjligt kan bli falsk mot andra. Farväl nu, och må mina välsignelser få dessa råd att 

mogna inom dig!‖
22

 

 

Autentisk ledare har vidare god självkännedom, vilket innefattar att veta sina egna styrkor 

och svagheter samt vilka värderingar man förespråkar. Autentisk ledare förespråkar, enligt 

teorin, positiva värderingar, såsom ärlighet och altruism, med vilka de bildar en relation med 

sina medarbetare.  

                                                
21 Avolio & Gardner, 2005, s. 321.   
22 Shakespeare, 2003, s. 24.   
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Yukl skriver följaktligen att autentiska ledare besitter ‖[…] positive core values such as 

honesty, altruism, kindness, fairness, accountability, and optimism‖, samt att de ‖[…] know 

who they are and what they believe.‖
23

 Avolio och Gardner håller med Yukl när de förmedlar 

att autentiska ledare är ‖[…] deeply aware of how they think and behave and are […] 

confident, hopeful, optimistic, resilient and of high moral character.‖
24

  

Autentiska ledare söker aldrig, enligt teorin, ledarskapspositioner för att erhålla 

högaktning, status och makt, utan för att uppföra sina moraliska värden. Det är endast de 

moraliska värden som avgör hur ledare behandlar sina medarbetare och det är således genom 

dessa värden som ledare bildar en relation med sina medarbetare. En sådan relation ‖[…] 

involves valuing and striving for achieving openness and truthfulness […]‖
25

, skriver Remus 

Ilies, Frederick P. Morgeson och Jennifer D. Nahrgang och förmedlar att detta leder till ett 

ökat samarbete mellan ledare och medarbetare. 

3.3 Sammanfattning av teorierna 
 

Det har skrivits mycket om de två nämnda teorierna. De ovannämnda redogörelserna gör 

således inga anspråk på att vara uttömmande, dock tillräckliga i den meningen att de fångar in 

det centrala i teorierna. Notera att teorierna definierar en etisk ledare genom att kasta ljus på 

ledarens (a) personlighetsdrag, (b) värderingar och (c) relation med sina medarbetare. I 

följande kapitel kommer vi att kort sammanfatta vad som har sagts beträffande dessa tre 

perspektiv.   

3.3.1 Den etiska ledarens personlighetsdrag 

 

Teorierna föreskriver att en ledare bör ha god självkännedom, vilket innefattar att ledaren 

vet vem han/hon är och vilka värderingar (moraliska värden) han/hon står för. En ledare bör 

vara autentisk, vilket innebär att ledaren lever som han/hon lär. En ledare bör dessutom 

inneha en känsla som driver honom/henne att vilja tjäna och, utifrån detta, leda sina 

medarbetare.  

 

                                                
23 Yukl, 2006, s. 345. 
24 Avolio & Gardner, 2005, s. 321.  
25 Ilies & Morgeson & Nahrgang, 2005, s. 381.   
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3.3.2 Den etiska ledarens värderingar 

 

Teorierna föreskriver att en ledare bör förespråka positiva moraliska värden, såsom 

ärlighet, altruism, vänlighet, medlidande, empati, rättvisa, tacksamhet, humanitet, mod och 

optimism. Se ovan (3.1) för en vidare förståelse av hur dessa begrepp kan komma till uttryck. 

3.3.3 Den etiska ledarens relation med medarbetare 

 

Teorierna föreskriver att en ledare bör eftersträva en relation med sina medarbetare som 

bygger på hög ömsesidig respekt, tillit, samarbete, hjälpsamhet, lojalitet och öppenhet.  

3.4 Tillämpning av teorierna 
                                                                                  

Teorierna kommer att ha en viktig roll när vi granskar respondenternas svar beträffande 

vad som, enligt de, kännetecknar en etisk ledare. Syftet är således inte att förkasta eller anta 

teorierna, utan snarare att använda dessa som utgångspunkt för att kunna kategorisera 

uppsatsens primärdata. Vi kommer även att koppla respondenternas svar till teorierna.      
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4. EMPIRI 
 

I detta kapitel kommer respondenternas enskilda svar att presenteras i grova drag. Det är 

dock viktigt att klargöra att vi inte kommer att presentera allt som respondenterna sa, utan 

endast det som har relevans och stark koppling till frågorna. Vi vill även förmedla att vi 

förmodar att respondenterna har mer att säga om dessa frågor; inte sällan glömmer man att 

säga det som man i efter hand önskade att man hade sagt. Alltså, en avsaknad uppgift betyder 

definitivt inte att uppgiften saknas.   

Innan vi påbörjar redogörelsen av respondenternas svar så rekommenderar vi att läsaren 

läser igenom tabellen över respondenterna, som finns i underkapitlet 2.2.1 och som finns här 

nedan, ännu en gång:   

 

Tabell 2 : Respondenter 

Namn Befattning Övrig information 

1. Anonym Kontorschef för en storbank.  

2. Aram El-Khoury Butikschef för Apoteket hjärtat i 

Skärholmen centrum sedan 1 april 2010. 

Har tidigare arbetat som butikschef för 

Apoteket Orren i Telefonplan och 

Apoteket Shop i Södertälje. 

3. Tomas Sandström Ställföreträdande kontorschef för 

Handelsbanken i Skärholmen centrum sedan 

september 2009. 

Har tidigare arbetat som företagschef på 

samma bank. 

4. Stefan Månsson Kontorschef för SEB i Jakobsberg centrum 

sedan oktober 2009. 

Har tidigare erfarenheter beträffande 

företagande och ledarskap. 

5. Åsa Wiigh Hotellchef för Bergendals Meetings, en 

kurs- och konferensanläggning i Sollentuna, 

sedan tre år tillbaka. 

Har tidigare arbetat på Sheraton hotell i 

Göteborg. 

6. Björn Forss Butikschef för ICA Kvantum i Skärholmen 

centrum sedan fyra år tillbaka. 

Började arbeta för ICA vid 15 år. 

7. Jibril Jallow Kontorschef för SEB i Nacka forum sedan 

2003. 

Har studerat på Södertörn Högskola. 

8. Catarina Nord 

Nilsson 

Kontorschef för Swedbank i Haninge 

centrum och Västerhaninge centrum sedan 

oktober 2009. 

Har arbetat på banken i 30 år och har haft 

två chefsjobb innan den nuvarande. 

9. Petra Lundqvist Vice butikschef för Clas Ohlson i 

Skärholmen centrum. 

Har varit arbetsledare för butiken sedan 

den öppnades 2000. 

10. Hans Lundin Kontorschef för Handelsbanken i Hallunda 

centrum sedan två år tillbaka. 

Har studerat ekonomi på akademisk nivå 

och har dessutom utbildats inom 

militären till reservofficer.   
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4.1 Anonym 
 

Den första respondenten, som ville vara anonym, påpekade relevansen av att en etisk 

ledare har god självkännedom, men också av att ledaren har kännedom om medarbetarna. 

Respondenten visade även relevansen av att en etisk ledare är autentisk genom att förmedla 

att ledaren, i värsta fall, bör säga upp sig från sitt jobb om denne märker att organisationens 

ledning utvecklar ovillkorliga företagsnormer som motsäger ledarens egna värderingar.  

Respondenten betonade att det är viktigt för en etisk ledare att värna om andras rättigheter 

och inte kränka de på något sätt. För att lyckas med det senare är det viktigt att ledaren känner 

sina medarbetare (vilket har förmedlats ovan) och förstår vad som är viktigt och känsligt för 

de; på så sätt kommer ledaren att komma i underfund med vad som är viktigt och känsligt för 

medarbetare, vilket han/hon inte bör kränka. Andra värderingar som respondenten tog upp var 

den om jämlikhet, avsett kön och etnicitet, den om optimism, ärlighet, respekt och 

medlidande. Respondenten sa även att en etisk ledare bör försöka motverka konflikter som 

sker (samt skador som konflikter medför) mellan medarbetarna samt mellan medarbetarna och 

sig själv. 

Respondenten sa att det är viktigt för en etisk ledare att söka etablera en relation med 

medarbetare. Relationen får vara personlig (läs: inte arbetsorienterad), men respondenten 

påpekade samtidigt att en ledare måste hålla en viss distans för att ständigt påminna sina 

medarbetare om att han/hon är en chef som måste ta tuffa och känsliga beslut ibland. 

Relationen ska för övrigt, enligt respondenten, karaktäriseras av öppenhet: En etisk ledare bör 

exempelvis låta sina medarbetare förstå att de får tycka till om diverse frågor beträffande 

arbetet och ledaren, utan att frukta diskriminering eller obekväma följder. Andra 

karaktäristiska beträffande relationen mellan ledare och medarbetare är tydlighet, respekt och 

tillit.  

Respondenten bekräftade att bankkontoret har en nedtecknad företagsetik. Även riktlinjer 

för hur en ledare bör behandla medarbetare finns, men dessa är inte nedtecknade. 

4.2 Aram El-Khoury  
 

Det allra första som den andra respondenten påpekade var vikten av att en etisk ledare är 

autentisk, vilket kom till uttryck när han sa följande: ‖Varje bolag eller varje arbetsgivare har 

en värdegrund, ja värderingar, om de inte passar mig ska jag inte söka mig till den här 

arbetsgivaren… du ska vara ärlig mot dig själv.‖ Detta förutsätter följaktligen att ledaren har 
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en god självkännedom, vilket respondenten förmedlade, samt att ledaren är lyhörd i syfte att 

kunna förstå och lära känna sin omvärld och framförallt sina medarbetare.  

Ärlighet och omtanke, mot kund såväl som mot medarbetare, är två centrala värderingar 

som respondenten betonade. Rättvisa, att behandla alla medarbetare lika, var viktigt för 

respondenten. Han påpekade dessutom att humanitet är viktigt i det etiska ledarskapet, i den 

meningen att ledaren bör undvika statussymboler; ledaren bör istället vara närvarande och 

träda fram på ett sätt bland sina medarbetare som visar på att även han/hon är en människa 

och medarbetare, vilket han uttrycker på följande sätt: ‖Jag är självklart chef här, men jag 

kommer att ha samma arbetsuppgifter som alla andra, det vill säga, jag kommer också att 

skriva recept, jag kommer också att ge rådgivning… en närvarande chef, det vill jag verkligen 

vara.‖  

Respondenten, som nyligen blev anställd som chef, har valt att sätta sig ner med varje 

medarbetare i syfte att lära känna de mer personligt. Detta är något han självmant vill göra, 

det ingår med andra ord inte i hans arbete, vilket demonstrerar att respondenten förespråkar en 

relation med medarbetare som kan sägas vara personlig. Han är dock noga med att framhäva 

att den personliga relationen, som han söker och vill etablera, måste ha gränser. Respondenten 

nämner flera anledningar till varför en ledare bör sätta gränser i sina relationer med 

medarbetarna. En anledning är att en ledare som har många medarbetare och mycket att stå i 

har sällan tid att etablera en intim personlig relation med alla medarbetare. En annan 

anledning, som är allvarligare, är att en alldeles för personlig relation kan påverka arbetet, i 

den meningen att medarbetaren tar arbetet för givet, önskar diverse förmåner och bekvämare 

arbetstider samt arbetsuppgifter, med mera. Det är viktigt för respondenten att en etisk ledare 

uppmärksammar konflikter som uppstår mellan medarbetare och försöker lösa dessa på ett 

konstruktivt sätt. Relationen måste även utmärkas av tydlighet. Respondenten påpekar, för 

övrigt, att en ledares relation med medarbetarna bör bygga på ledarens värderingar.   

Respondenten bekräftar att Apoteket Hjärtat har en nedtecknad företagsetik samt 

detaljerade riktlinjer för hur ledare bör behandla sina medarbetare. 

4.3 Tomas Sandström 
 

Den tredje respondenten förklarar att en etisk ledare bör vara autentisk i sitt handlande och 

ständigt tänka på hur han/hon handlar.  

‖Empati… att man kan se människan i medarbetaren‖, är en värdering, som en etisk ledare 

bör hålla högt, påpekar respondenten. Respondenten framhävde relevansen av att en ledare 
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värnar om sina medarbetare och behandlar de på ett okränkbart sätt; det är viktigt att ledaren 

visar att han/hon bryr sig fullständigt om sina medarbetare och klargör att det inte bara är 

prestationer som räknas. Respondenten påpekade dessutom att det är viktigt att en etisk ledare 

vill se sina medarbetare utvecklas och att ledaren hjälper medarbetarna med detta.  

‖Vi jobbar med att ha en ganska tajt relation [med medarbetarna]‖, förklarade 

respondenten och fortsatte att förklara hur en sådan relation bör se ut. Han lyfte fram att 

relationen bör präglas av ömsesidig respekt, tydlighet, ärlighet, tillit samt öppenhet och sa att 

en ledare inte bör ‖peka med hela handen… där tror inte jag att man får en fungerande 

verksamhet.‖ Det är även viktigt att en ledare engagerar sina medarbetare och ledaren ska 

kunna erbjuda sina medarbetare enskilda samtalstillfällen som inte är direkt relaterade till 

jobbet. Respondenten kunde dessutom gärna se att relationen med medarbetarna utvecklades 

och blev personlig i den meningen att de blev mer än jobbrelaterade.  

 Respondenten bekräftade att bankkontoret har en nedtecknad företagsetik samt kortfattade 

riktlinjer beträffande hur en ledare bör behandla sina medarbetare.  

4.4 Stefan Månsson 
 

‖En etisk ledare vågar säga vad han verkligen tycker, vågar visa – inte bara i ord, utan 

också i handling – att [han] har en tydlig etiskt uppfattning och lever efter den.‖ Så påbörjar 

den fjärde respondenten sitt svar beträffande frågan om vilka personlighetsdrag en etisk ledare 

bör besitta. Han förklarar vidare att en etisk ledare bör ha god självkännedom, vilket 

innefattar att känna till sina egna brister samt styrkor. Respondenten uppfattades (upprepande 

gånger under intervjun) förespråka en ledare som verkligen älskar att tjäna sina medarbetare, 

vilket bland annat kom till uttryck när han sa att han är ‖mycket intresserad av att se 

människor växa och det är detta som driver mig i ledarskapet.‖ 

Detta sistnämnda pekar på att respondenten gärna ser att en etisk ledare är altruistisk, det 

vill säga hjälpsam och osjälvisk, som värnar om att se sina medarbetare i ständig personlig 

utveckling. ‖Jag drogar på utveckling, alltså jag kickar på utveckling… jag känner en enorm 

stimulans av det och jag kanske vill att andra ska få det‖, tillkännager respondenten. 

Respondenter betonar även relevansen av att en etisk ledare har en humanistisk värdegrund. 

Detta betyder, bland annat, att ledaren erkänner sina begränsningar: ‖Det är inte meningen att 

[en ledare] ska vara bäst på allt‖, säger respondenten och förklarar därtill att ledaren bör bry 

sig om människor; det ska, med andra ord, göra ‖ont på riktigt när [ledaren] ser människor 

lida‖. En etisk ledare ska således se människan i medarbetaren, ha respekt för alla människor 
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samt vara fri från fördomar. En sådan ledare ska följaktligen, enligt respondenten, undvika 

statussymboler och sakna ‖auktoritetskomplex‖.  

Relationen mellan en etisk ledare och medarbetare bör präglas av ett ‖högt i tak‖, det vill 

säga en öppenhet och tydlighet; medarbetare ska, med andra ord, kunna säga precis vad de 

tänker och känner utan att frukta orättvis behandling eller obehagliga påföljder. Relationen får 

gärna vara ‖nära, men inte för nära‖. Det ska således finnas en viss distans mellan ledaren och 

medarbetarna, vilken beror på en god intention hos ledaren som inte vill att medarbetarna 

upplever att ledaren handplockar en del medarbetare i syfte att upphöja de till ett a-lag, till en 

privilegierad grupp. ‖Därför tror jag att det är viktigt att [en ledare] har en viss distans så att 

[ledaren] kan fortsätta vara rättvis‖, förklarar respondenten. Respondenten ser gärna att en 

etisk ledare fungerar som en fredmäklare så fort en konflikt mellan två, eller flera, 

medarbetare uppstår. Detta ska gärna följas upp av individuella samtal med de berörda för att 

säkerställa att medarbetarna mår bra. Ledaren vill slutligen se att relationen bygger på 

ömsesidig respekt och tillit.  

Respondenten bekräftade att bankkontoret har en nedtecknad företagsetik samt kortfattade 

riktlinjer beträffande hur en ledare bör behandla sina medarbetare. 

4.5 Åsa Wiigh 
 

Den femte respondenten börjar med att förmedla att en etisk ledare bör ha en övergripande 

kännedom beträffande det arbetsområde som han/hon är aktiv inom. Det är även viktigt, enligt 

respondenten, att ledaren ‖verkligen känner de som [ledaren] ska leda‖, i den meningen att 

exempelvis känna till medarbetarens civilstånd, lite om vilken situation han/hon befinner sig i 

samt vilka intressen han/hon har. Det är även viktigt att ha kännedom om medarbetarens 

kulturella och nationella bakgrund, vilket bidrar till att ledaren enklare kan förstå 

medarbetaren; på samma vis är det viktigt att medarbetarna får chansen att lära känna ledaren. 

Hon påpekar dessutom relevansen av självkännedom, det vill säga, att veta vem man är. 

Respondenten säger avslutningsvis att det är viktigt för en ledare att stå för och ‖våga 

förmedlar [sina] värderingar‖.  

 Etiska ledare bör ‖respektera [medarbetarna] som [de] ska försöka leda, annars blir det fel 

från början‖, säger respondenten och förklarar att respekt kommer till uttryck när man 

exempelvis uppmärksammar medarbetarnas åsikter fastän man inte håller med. Respekt 

handlar således om att sätta ett okränkbart värde på varje medarbetare oavsett nationalitet eller 

etnicitet. Respondenten framhäver även relevansen av att en ledare är rättvis och hjälpsam: 
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Rättvisan kommer exempelvis till uttryck när ledaren undviker att behandla medarbetare 

godtyckligt; och hjälpsamheten kommer till uttryck när ledaren, vid hög arbetsbelastning, 

ställer upp för medarbetaren i syfte att uträtta arbetsuppgifter som medarbetaren egentligen 

ansvarar för. Respondenten säger följaktligen att det är viktigt att ledare ‖inte sätta sig på 

höga hästar‖, vilket med andra ord betyder att ledare undviker statussymboler. Ärlighet är en 

annan viktig värdering, vilket innebär att ledaren aldrig undanhåller relevant information eller 

ljuger.  

‖Jag vill absolut gärna vara vän med dem som jag ansvarar för, men jag måste också hålla 

en distans för att kunna ta de tråkiga besluten‖, såsom att avskeda eller omplacera någon. 

Relationen ska i varje fall karaktäriseras av ömsesidig öppenhet samt förtroende och ledaren 

ska erbjuda medarbetarna enskilda samtal, om de behöver prata ut, även när samtalet inte är 

arbetsrelaterad. Relationen som respondenten beskriver är, för övrigt, präglad av de 

ovannämnda värderingarna.  

Respondenten bekräftade att hotellet har en nedtecknad företagsetik, men inte några 

nedtecknade riktlinjer beträffande hur en ledare bör behandla sina medarbetare. 

4.6 Björn Forss 
 

Den sjätte respondenten påpekade att lyhördhet är en viktig egenskap som en etisk ledare 

bör besitta, vilket medför och främjar ledarens förståelse för sina medarbetare. Den etiska 

ledaren har dessutom en god självkännedom och ‖veta sina styrkor och svagheter‖, enligt 

respondenten.   

      När respondenten blev tillfrågad att redogöra för vilka värderingar som en etisk ledare bör 

besitta, så nämnde han rättvisa och ödmjukhet. Att vara rättvis innebär, enligt respondenten, 

att behandla medarbetare på samma villkor och inte göra skillnad mellan de i förhållande till 

etnicitet och bakgrund. Att vara ödmjuk innebär att ledaren känner medlidande för sina 

medarbetare samt undviker statussymboler: ‖Jag plockar varor, jag städar ute på kajen och 

hoppar in i kassan någon gång‖. En etisk ledare bör behandla sina medarbetare på ett värdigt 

sätt, det vill säga på ett sätt som inte kränker deras integritet. På så sätt erhåller ledaren äkta 

respekt, just för att ledaren respekterar sina medarbetare. Han nämner även att altruism är 

viktigt, det vill säga att verkligen vilja hjälpa medarbetarna, samt att vilja se till att de 

utvecklas som medarbetare och person.  

     Relationen, som bör råda mellan en etisk ledare och medarbetare, enligt respondenten, ska 

präglas av ömsesidigt respekt, ärlighet och förtroende. Det är även viktigt att relationen är 
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öppen, det vill säga att dialogen och informationsflödet förekommer rikligt mellan de två 

parterna. Relationen får aldrig grunda sig på rädsla, det vill säga att medarbetare fruktar 

ledaren, vilket kan hända om ledaren blir auktoritär. Respondenten tyckte inte att det 

nödvändigtvis måste existera en distans i relationen mellan en etisk ledare och medarbetare, 

så länge ledaren ser till att ingen medarbetare känner sig utanför eller mindre uppskattad.  

Respondenten bekräftade att de har en nedtecknad företagsetik samt riktlinjer beträffande 

hur en ledare bör behandla sina medarbetare. 

4.7 Jibril Jallow 
 

Den sjunde respondenten sa inledningsvis att en etisk ledare måste vara lyhörd, vilket med 

andra ord, enligt respondenten, innebär att ‖ha ett genuint intresse av att lyssna på det som 

sänds till en, oavsett ifall det är från medarbetare eller kund‖. Detta ökar, bland annat, 

ledarens förståelse av vem medarbetarna är. Respondenten ansåg dessutom att självkännedom 

är en nödvändig förutsättning, liksom att aktivt söka förståelse för vem man är genom en egen 

reflektion, men också genom att prata med andra, exempelvis sina medarbetare, och ta emot 

deras feedback. Han gjorde dessutom gällande att en etisk ledare bör vara autentisk och inte 

låta sina värderingar komma i eftersläng om organisationens värderingar strider mot ledarens 

egna.  

Respondenten gjorde gällande att ärlighet är en central värdering som en etisk ledare bör 

besitta. Han förklarade dessutom att olika medarbetare är olika i den meningen att de har olika 

bakgrunder och förutsättningar; och påpekade sedan att utgångspunkten i all hans feedback är 

att ‖hjälpa de till en bättre situation, alternativt att förstärka ett önskat beteende‖, där det 

önskade beteende delvis kunde vara deras egen utveckling. Respondenten betonar relevansen 

av att inte göra skillnad på människor eller att ha förutfattade meningar. Det är även viktigt att 

en ledare är prestigelös, det vill säga att kunna erkänna sina begränsningar, misstag och att 

inse att det finns medarbetare ‖som är bra mycket klokare än [ledaren] i vissa sammanhang‖.   

Respondenten förmedlade att en etisk ledare ‖vill ha en öppen relation med [sina] 

medarbetare där de känner att de kan säga, tycka och tänka precis vad de vill‖, samt att 

relationen präglas av tillit och ärlighet. Det är viktigt att ha en personlig relation med sina 

medarbetare, påpekar respondenten, för att detta gör relationen äkta. En sådan relation 

förutsätter dock att ledaren kommer överens med medarbetarna om ramarna för samarbetet, 

vilket mer precis innebär att ledaren klargör vilka arbetsskyldigheter medarbetaren har.   
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Respondenten bekräftade att de har en nedtecknad företagsetik samt nedtecknade riktlinjer 

för hur ledare bör behandla medarbetare.  

4.8 Catarina Nord Nilsson  
 

Den åttonde respondenten framhävde relevansen av att en etisk ledare är tydlig och 

konsekvent i sitt ledarskap, det vill säga att inte, praktiskt taget, bete sig på olika sätt i 

likartade situationer. Det är vidare viktigt, enligt respondenten, att en ledare lär känna sig själv 

genom en ständig rannsakan ‖för då har [ledaren] en chans att få se vilka brister [han/hon] har 

och kunna göra något åt det samt undvika de situationer som [ledaren] vet att [han/hon] inte 

presterar bra i… om ledaren har koll på sina brister kan [han/hon] alltid göra något åt det.‖  

En ledare bör vara humanistisk, vilket innebär att ledaren bör behandla sina medarbetare 

med respekt och undvika att upphöja sig själv. Ödmjukhet är följaktligen en viktig värdering, 

som respondenter lyfter fram, samt att ledaren har en öppen människosyn, vilket innebär att 

ledaren är fördomsfri och respekterar sina medarbetare. Ledaren ska dessutom vara 

närvarande och uppmärksam på hur medarbetarna egentligen mår, i syfte att försöka hjälpa 

och stötta de när de behövs.  

Relationen mellan en ledare och dennes medarbetare bör vara öppen, ärlig och 

välkomnande, vilket skapar ömsesidig tillit och ökar samarbetet. Ledaren ska välkomna 

medarbetarna till dialog även om det inte handlar om arbetet, det vill säga, en etisk ledare ska 

vilja hjälpa sina medarbetare när de genomgår en svår period i livet. Relationen får gärna vara 

intim och personlig, men det ska finnas en medvetenhet bland medarbetare att en ledare även 

är en chef som ibland tar beslut som måste följas.  

Respondenten bekräftade att de har en nedtecknad företagsetik samt riktlinjer beträffande 

hur en ledare bör behandla sina medarbetare. 

4.9 Petra Lundqvist 
 

Den nionde respondenten förmedlade inledningsvis, upprepande gånger, relevansen av att 

en etisk ledare har självkännedom. Hon sa exempelvis att en ledare bör ‖stanna till och 

reflektera istället för att springa 180… för annars springer [ledaren] in i väggen‖. En ledare 

måste följaktligen ‖ha en bottenplatta, en trygghet i sig själv, det handlar om att ha en 

självkänsla‖. Ledaren bör också ‖stå för [sitt] ord: säger [ledaren] att [denne] ska göra något, 

så gör [han/hon] det‖, vilket betyder att en ledare bör vara autentisk i sitt handlande.  
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Respondenten förklarade att en etisk ledare är ärlig och tydlig i sin kommunikation: ‖Det 

som inte är bra, det ska man lyfta och tala om att det här är inte okey… och se till att förändra 

det.‖ Den etiska ledaren bör dock känna empati för sina medarbetare, kunna ‖se personen 

bakom‖ och ‖tro gott om människor‖. Ledaren får absolut inte kränka en medarbetares 

personliga integritet och bör följaktligen respektera medarbetaren oavsett etnicitet. En etisk 

ledare främjar även mångfalden på arbetsplatsen, vilket, bland annat, hjälper hela 

organisationen att utvecklas. Ledaren vill inte bara se hela organisationen utvecklas, utan vill 

även se den enskilda medarbetaren utvecklas personligt, vilket innebär att ledaren är 

altruistisk. Den etiska ledaren vill alltså ‖lyfta personalen och peppa dem‖, säger 

respondenten. Den etiska ledaren är inte uppblåst och ska ‖inte tro att [han/hon] kan bäst‖, 

utan det handlar om att erkänna sina begränsningar. Humanitet och prestigelöshet är således 

två viktiga värderingar. Respondenten förklarar att hon exempelvis ‖kan slå på en diskmaskin 

och koka kaffe‖ och hon kan stå i kassan på jobbet när det behövs.  

Respondenten förklarar vidare att ‖det finns de som är ute efter makten, makten att styra 

andra människor, makten att vara mer än andra… jag tycker inte att det är grejen.‖ 

Relationen, som bör råda, enligt respondenten, ska istället karaktäriseras av de ovannämnda 

värderingarna, vilket leder till en relation bestående av ömsesidig respekt, hjälpsamhet, 

öppenhet och tillit. På så sätt skapas ett arbetslag, ett team, som arbetar gemensamt mot 

organisationens mål. Respondenten säger därtill att en etisk ledare bör sträva efter en relation 

med sina medarbetare som får de att ‖känna att dörren alltid är öppen… ringa om det är 

någonting… och så ska [ledaren] ha en lugnande effekt på dem, hjälpa dem.‖ Respondenten 

påpekar att ledaren dessutom ska hjälpa sina medarbetare i frågor som inte berör deras arbete, 

genom att bland annat vara en god lyssnare, rådgivare och stöttare. Det ska dock finnas en 

viss distans så att medarbetarna inte glömmer att ledaren även är en chef, som har en 

skyldighet att se till att arbetet fungerar och att organisationens mål uppnås. Anledningen till 

distansen är dock inte att ledaren vill sitta på höga hästar. Respondenten påpekar även att en 

etisk ledare bör undvika att favorisera vissa medarbetare.  

Respondenten bekräftade att kontoren har en nedtecknad företagsetik som delvis 

uppmärksammar hur en ledare bör behandla sina medarbetare.  

4.10 Hans Lundin 
 

Den sista respondenten förklarade inledningsvis att en etisk ledare bör vara lyhörd, det vill 

säga, ha ett genuint intresse av att lyssna på sina medarbetare i syfte att, bland annat, kunna 
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förstå vem de är. Han påpekar även att självkännedom är viktigt, sägande: ‖Därifrån jag är 

skolan och utbildad, inom det militära, så gick ledarskapsutbildningen väldigt mycket ut på att 

lära känna sig själv. En bra ledare har bra koll på hur man själv reagerar i olika situationer.‖ 

Han förmedlar även att en etisk ledare bör ‖leva som [ledaren] lär‖, vilket med andra ord 

innebär att ledaren bör vara autentisk.  

En central värdering som en ledare bör förespråka, enligt respondenten, är den att vilja 

hjälpa sina medarbetare att, dels, utvecklas i arbetet, men också personligt. Detta innebär med 

andra ord att en ledare bör förespråka altruism. Han förklarar vidare att en ledar bör ‖kunna 

känna sympati för andra… det ingår på något sätt i ledarrollen.‖ En ledare bör vidare vara 

rättvis i hur denne behandlar sina medarbetare, det vill säga att inte föredra någon framför en 

annan, samt vara respektfull. Ärlighet, förklarar respondenten, är en annan viktig värdering, 

vilket i sin tur skapar tillit, öppenhet och ett ökat samarbete.  

Relationen, mellan ledaren och medarbetarna, bör följaktligen karaktäriseras av en 

ömsesidig ärlighet, tillit och respekt, vilket är nödvändigt för ett fungerande samarbete. 

Relationen bör även vara öppen, vilket innebär att medarbetarna ska kunna säga precis vad de 

tycker och tänker om ledaren och om diverse saker beträffande arbetet. Relationen får gärna 

vara mer än arbetsorienterad, men ‖det är klart att det ska finnas en distans‖, förklarar 

respondenten, men noterar att ‖den får inte vara för stor‖. Vart gränsen går är inte lätt att peka 

på, men distansen får inte bli så pass stor att medarbetarna känner att de inte längre kan 

kommunicera med ledaren. Respondenten förmedlade även att en ledare ska kunna förstå att 

en viss medarbetare kan ha det svårt i sitt personliga liv, under en viss tid, och därför ska 

ledaren kunna anpassa arbetsuppgifter som underlättar trycket som råder i medarbetarens 

privata liv. Ett exempel, som respondenten, presenterade är följande: Om en medarbetare 

befinner sig i en period av sömnlösa nätter, på grund av ett ständigt gråtande barn hemma, och 

orkar inte med vissa arbetsuppgifter (såsom att möta kunder 8 timmar varje dag) så kan 

ledaren låta medarbetaren uträtta uppgifter som inte omfattar en daglig kontakt med andra. 

Detta sistnämnda demonstrerar således att relationen bör präglas av hjälpsamhet och lojalitet. 

Respondenten berättar även att en ledare bör fungera som en omedelbar fredsmäklare när en 

konflikt uppstår mellan två eller flera medarbetare; ledaren ska inte ta parti, utan tänka på att 

lösa konflikten för att sedan försöka hjälpa de inblandade medarbetare individuellt genom 

personliga samtal.  

Respondenten bekräftade att de har en nedtecknad företagsetisk samt nedtecknade riktlinjer 

för hur ledare bör behandla medarbetare, vilka vi fick titta på under intervjun.  
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5. ANALYS 
  

I detta kapitel kommer respondenternas svar att analyseras systematiskt efter varje fråga 

samt kopplas till teorierna.    

5.1 Vilka personlighetsdrag bör en ledare besitta för att 

klassas som etisk? 
 

Samtliga respondenter förmedlade, mer eller mindre, relevansen av att en etisk ledare har 

en god självkännedom, det vill säga att ledaren känner sina värderingar samt sina styrkor och 

svagheter, vilket är centralt enligt teorin authentic leadership. En god självkännedom kommer 

att medföra att ledaren utvecklas och, för att uttrycka det med den nionde respondentens ord, 

har ‖en trygghet i sig själv‖. En ledare kan öka sin självkännedom genom att ständigt 

rannsaka sig själv och vara öppen för feedback beträffande sitt ledarskap av, främst, sina 

medarbetare. Respondenterna påpekade dessutom relevansen av att en etisk ledare har 

kännedom om sina medarbetare. Detta innebär att ledaren bekantar sig med sina medarbetares 

nationella, kulturella, etniska och personliga bakgrunder. Genom att göra detta får ledaren en 

bredare och bättre uppfattning om vem medarbetarna är (läs: vilka värderingar, styrkor och 

svagheter de besitter) och hur ledaren ska handskas med dem. Den femte respondenten 

påpekade dessutom relevansen av att en etisk ledare har en övergripande kännedom 

beträffande det arbetsområde som denne är aktiv inom.  

Teorin authentic leadership betonar även relevansen av att etiska ledare är autentiska, det 

vill säga att de lever som de lär, i både ord och handlingar. Autenticitet i ledarskapet visade 

sig vara ett oerhört viktigt personlighetsdrag även enligt respondenterna. Den första 

respondenten sa uttryckligen att en ledare, i värsta fall, borde säga upp sig från arbetet om 

organisationens ledning utvecklar riktlinjer som motsäger ledarens värderingar. Den andra 

respondenten förmedlade att en ledare bör undvika att söka ett arbete på en organisation som 

inte delar ledarens värderingar. De resterande respondenterna konstaterade, på olika sätt, att 

autencitet i ledarskapet är centralt för en etisk ledare. Att vara en autentisk ledare innebär 

dessutom att man är ärlig mot sig själv och går därför igenom arbetslivet med ett gott 

samvete. 

Teorin servant leadership förmedlar att en etisk ledare bör inneha en känsla som driver 

denne att vilja tjäna (läs: hjälpa) sina medarbetare och sedan, utifrån detta, vilja leda dem. Ett 

tjänande ledarskap föregår således ett ledande ledarskap, enligt teorin ifråga. Detta betyder 
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med andra ord att en ledare bör eftersträva ledarskapet, inte för att först vilja leda sina 

medarbetare, utan för att först vilja tjäna de. Detta personlighetsdrag framhävdes inte tydligt 

av respondenterna; men det förmedlades dock, mer eller mindre, indirekt av respondenterna 

när de, som svar på den andra frågan (beträffande vilka värderingar en etisk ledare bör 

förespråka), förklarade att en etisk ledare bör vara altruistisk, det vill säga hjälpsam och 

uppoffrande. Den fjärde respondenten kom således nära detta personlighetsdrag, i sitt svar på 

den första frågan, när han sa att det som bör driva en etisk ledare att leda sina medarbetare är 

att vilja se och hjälpa medarbetarna att växa och utvecklas. Vi kan i varje fall konstatera att 

det råder en tydlig konsensus bland respondenterna vad gäller det att en etisk ledare bör vara 

autentisk samt inneha en god självkännedom, tillskillnad från det att en etisk ledare bör vilja 

fungera som en tjänare och sedan, utifrån detta, vilja leda sina medarbetare. Fördelen med ett 

ledarskap som, i grund och botten, vill tjäna och hjälpa medarbetare är att maktmissbruket, 

liksom andra oetiska aktiviteter gentemot medarbetare, reduceras, om inte elimineras. 

Ledarskapet väljs, under dessa förutsättningar, inte på grund av att ledaren vill sitta på höga 

hästar eller driva igenom sitt ego, utan för att verkligen hjälpa medarbetare att växa i sina 

arbetsroller och som medmänniskor.  

5.2 Vilka moraliska värden bör en ledare besitta för att 

klassas som etisk? 
 

Det visade sig att samtliga respondenter, i princip, delade likartade uppfattningar 

beträffande vilka moraliska värden (alt. värderingar) som en etisk ledare bör besitta och 

förespråka. Att prata om värderingar kan vara diffust och kan leda till massa abstrakta 

begrepp. Detta kan således förhindras om man är noggrann med att definiera sina begrepp och 

förklara hur dessa kan komma till uttryck i praktiken. Hela diskussionen, om värdering, 

underlättas dessutom om personerna ifråga har uppmärksammat frågan om etik och 

företagande, vilket våra respondenter hade gjort.  

Respondenterna påpekade att en etisk ledare bör förespråka altruism, vilket betyder att 

ledaren bör hjälpa sina medarbetare utan baktankar. Hjälpen ska inte bara syfta till att främja 

medarbetarna i deras arbete, utan även i deras privata liv. Det kan hända att en medarbetare 

går igenom en period i livet som präglas av sorg och bedrövelse. En etisk ledare ska, i sådana 

fall, fungera som en läkande ledare, vilket förutsätter att ledaren verkligen har empati och 

medlidande för sina medarbetare. Den fjärde respondenten sa uttryckligen att det ska göra 

‖ont på riktigt när [ledaren] ser människor lida‖ och den tionde respondenten sa att ledaren 
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ska ‖kunna känna sympati för andra… det ingår på något sätt i ledarrollen.‖ Respondenterna 

påpekade även att en ledare bör sträva efter att lösa konflikter som uppstår mellan 

medarbetare, det vill säga, fungera som en fredsmäklare. Ledaren ska således vara ärlig och 

tydlig i sin kommunikation med sina medarbetare, vilket påpekas av respondenterna och den 

nionde respondenten låter detta komma till uttryck när hon säger: ‖Det som inte är bra, det ska 

man lyfta och tala om att det här är inte okey… och se till att förändra det.‖ En etisk ledare får 

följaktligen inte ta parti, favorisera medarbetare eller vara fördomsfull; rättvisa är således en 

viktig värdering. Det är således viktigt att ledaren respekterar samtliga medarbetare, 

oberoende av deras olika bakgrunder, i den meningen att ledaren sätter ett intrinsikalt värde på 

varje medarbetare och värdesätter deras åsikter och röster. Detta innebär dessutom att ledaren 

inte får kränka sina medarbetares personliga integritet, utan bör främja deras rättigheter. En 

annan viktig värdering, som respondenterna framhävde, var den om prestigelöshet. En etisk 

ledare ska alltså erkänna sina begränsningar samt undvika statussymboler: Den nionde 

respondenten sa uttryckligen att ledaren ska ‖inte tro att [han/hon] kan bäst‖ och den sjunde 

respondenten uttryckte samma tanke genom att säga att ledaren ska göra gällande att det finns 

medarbetare ‖som är bra mycket klokare än [ledaren] i vissa sammanhang‖. Ledaren ska 

undvika statussymboler genom att bland annat ‖inte sätta sig på höga hästar‖, sa den femte 

respondenten och den fjärde respondenten sa att ledaren ska undvika ‖auktoritetskomplex‖. 

Ledaren ska, kort och gott, göra gällande att han/hon är lika mycket människa som 

medarbetare.  

Dessa nämnda värderingar ges tillkänna i teorin servant leadership liksom authentic 

leadership, och är således primära i en etisk värdegrund. Brytting
26

 förklarar att många av de 

ovannämnda värderingarna tycks vara gemensamma för människor tillhörande olika tidsrum. 

Han skriver följaktligen att värderingar ‖som ömsesidig omsorg, förbud mot eller i varje fall 

restrektioner för våldsutövning, sannfärdighet, och en rudimentär uppfattning av rättvisa tycks 

vara gemensamma för hela mänskligheten […]‖.  

De ovannämnda värderingarna ges tillkänna i teorin servant leadership liksom authentic 

leadership, och bör således förespråkas av en etisk ledare. Många, om inte alla, av de nämnda 

värderingarna finns nedtecknade (implicit, om inte explicit) i FN:s deklaration om de 

mänskliga rättigheterna.
27

 Denna deklaration, bestående av 30 förordningar och accepterad av 

nästan alla världens länder, gör gällande att det existerar värderingar som är universella, det 

                                                
26 Brytting, 1998, s. 184-188. 
27 Se http://www.fn.se/PageFiles/7177/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf (hämtat 100512). 
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vill säga, bindande för hela mänskligheten. En sådan universell värdegrund brukar kallas för 

‖en global etik‖. Andra försök att utveckla en global etik har gjorts: ‖Ett av de mest 

intressanta utgör Council for a Parlament of the Worlds Religions’ tvååriga arbete, i vilket 

mer än 200 religionsföreträdare och teologer från olika trosinriktningar deltog.‖
28

, skriver 

Brytting. Arbetet gav upphov till en deklaration
29

 beträffande en universell moralisk 

värdegrund som, bland annat, i princip innefattar de ovannämnda värderingarna.   

5.3 Vilken relation med medarbetarna bör en ledare 

eftersträva för att klassas som etisk?    
 

Den teoretiska referensramen gjorde gällande att relationen, mellan en etisk ledare och 

dennes medarbetare, kommer att präglas av ledarens värderingar. Detta kunde vi tydligt känna 

igen i respondenternas svar.  

Relationen bör således vara öppen, det vill säga att det förekommer en god dialog och ett 

rikligt informationsflöde mellan ledaren och dennes medarbetare; och medarbetarna ska 

följaktligen kunna tycka till om diverse frågor beträffande arbetet och ledaren, utan att frukta 

obekväma konsekvenser. Det är även viktigt att ledaren etablerar en relation som välkomnar 

medarbetarna till samtal och dialog beträffande arbetet, men också personliga kriser och 

bedrövelser. Tydlighet är vidare viktigt, det vill säga att ledaren och medarbetaren synliggör 

sina intentionella tankemönster, vilka uttrycks i handlingar: Varken ledaren eller 

medarbetaren ska behöva gissa sig fram till vad den andre menade med sin handlig. 

Relationen bör vara ärlig och respektfull. Ledaren och dennes medarbetare bör aldrig ljuga för 

varandra, utan bör se till att alltid ge varandra sann feedback, även om den är negativ. Stefan 

Månsson påpekade dock relevansen av respekten när han förklarade att en etisk ledare bör ‖ta 

positiv kritik inför alla [men] negativ kritik mellan fyra ögon och med den det berör‖. 

Relationen bör således vara sådan att ledaren och dennes medarbetare vårdar varandras 

personliga integritet, oavsett etnicitet, nationalitet eller kön. Det är vidare viktigt att relationen 

är pålitlig: Det ska råda ett ömsesidigt förtroende mellan ledaren och dennes medarbetare, 

vilket främjar samarbetet. Det är, förmodar vi, uppenbart att relationen ifråga kännetecknas av 

de redan nämnda värderingarna.  

En viktig frågeställning beträffande relationen är den om distansen: Hur pass personlig 

(läs: icke arbetsrelaterad) får relationen mellan ledaren och dennes medarbetare vara? 

                                                
28 Brytting, 1998, s. 184. 
29 Se http://www.weltethos.org/pdf_decl/Decl_english.pdf (hämtat 100512). 
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Samtliga respondenter påpekade att relationen får vara personlig, men de betonade samtidigt 

att det bör finnas en gräns, en distans. Jibril Jallow menade att en personlig relation medför att 

relationen blir äkta, men påpekade därtill, i likhet med andra respondenter, att den personliga 

relationen inte får ställa medarbetarens skyldigheter och arbetsansvar i skuggan. Andra 

respondenter menade att ledaren även är en chef, det vill säga, innehar en befattning som 

ibland kan tvinga honom/henne att ta obekväma beslut som nedskärning av arbetskraft eller 

lönesänkningar; om relationen är alldeles för personlig så kan den påverka chefskapet samt 

medarbetarens attityd gentemot ledaren. Aram El-Khoury påpekade dessutom att en ledare, 

som har många medarbetare, har sällan tid att etablera en alldeles för personlig relation med 

alla sina medarbetare. Stefan Månsson förmedlade följaktligen att distansering är viktig för att 

inte skapa en in- och outgroup.      

 Dessa ovannämnda beskrivningar beträffande vilken relationen som bör eftersträvas 

stämmer bra överens med den teoretiska referensramen.  

5.4 Har ni en nedtecknad företagsetik samt nedtecknade 

riktlinjer för hur en ledare bör behandla medarbetare? 
 

Samtliga respondenter bekräftade att organisationerna, i vilka de arbetar, har en utarbetad 

och nedtecknad företagsetik. Åtta av samtliga respondenter bekräftade att deras organisationer 

har nedtecknade riktlinjer beträffande hur en ledare bör behandla sina medarbetare, varav tre 

förmedlade att de var kortfattade. En respondent sa att de har riktlinjer, dock inte 

nedtecknade, och en respondent sa att de inte har några nedtecknade riktlinjer för hur en 

ledare bör behandla sina medarbetare. Detta visar på att samtliga organisationer har 

uppmärksammat frågan om etik och företagande. Alla organisationer har dock inte 

nedtecknade riktlinjer beträffande ledarskapet gentemot medarbetare, men ledarna har i varje 

fall, enligt oss, en tydlig etisk uppfattning. Vi föreslår därmed att dessa som saknar riktlinjer 

för det etiska ledarskapet utarbetar en, så att både medarbetare och kommande ledare kan ta 

det av och sikta mot det etiska ledarskapet.  
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6. SLUTSATS 
 

I detta kapitel kommer vi att svara kortfattat på uppsatsens frågeställning samt föra en 

slutdiskussion gällande svaret på frågeställningen.   

6.1 Hur definieras en etisk ledare av dagens chefer i det 

svenska näringslivet? 
 

Uppsatsens empiri gjorde gällande att en etisk ledare bör ha god självkännedom, god 

kännedom om sina medarbetare samt en övergripande kännedom beträffande arbetsområdet 

som ledaren är aktiv inom. En etisk ledare bör dessutom vara autentisk i sitt ledarskap, vilket 

innebär att ledaren är konsekvent, i ledarskapet, i förhållande till sina egna värderingar.  

Empirin visade dessutom, dock med svag ton, att en etisk ledare vill tjäna (läs: hjälpa) sina 

medarbetare och sedan, utifrån detta, vilja leda dem.  

En etisk ledare bör följaktligen besitta positiva moraliska värden såsom altruism, 

humanism, prestigelöshet, empati, ärlighet, tydlighet, rättvisa, respekt, med mera. Se gärna 

ovan (5.2) för en noggrann skildring samt analys av värderingarna som en etisk ledare bör 

besitta. 

Empirin visade slutligen att en etisk ledare bör eftersträva en relation med sina 

medarbetare som, i princip, präglas av ledarens positiva värderingar: En sådan relation 

kommer således att kännetecknas av respekt, tillit, samarbete, hjälpsamhet, lojalitet och 

öppenhet. Empirin visade även på att relationen mellan ledaren och dennes medarbetare får 

vara personlig, men samtidigt bör det finnas en distans. De huvudsakliga orsakerna med 

distansen var följaktligen av goda avsikter, såsom att inte skapa en in- och outgroup bland 

medarbetarna. Se gärna ovan (5.3) för en närmare utvärdering av relationen ifråga.   

6.2 Slutdiskussion  
 

Syftet med denna uppsats har varit att söka efter en definition gällande det etiska 

ledarskapet bland chefer som är aktiva i det svenska näringslivet. Vi bör, först och främst, 

klargöra att vår definition inte gör anspråk på att företräda alla chefer i det svenska 

näringslivet och knappast alla världens chefer. Det råder, förmodar vi, andra definitioner 

beträffande det etiska ledarskapet. Vi kan dock inte uttala oss om, och i vilken utsträckning, 
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dessa definitioner skiljer sig från- eller överensstämmer med varandra. Detta med tanke på att 

vi varken har några insamlade primärdata eller tittat på sekundärdata beträffande den frågan.  

Vi anser emellertid att (delar av) vår definition ska kunna fungera som ett rättsnöre för alla 

Sveriges chefer och gärna för alla världens chefer, dels, med tanke på att de centrala dragen i 

definitionen överensstämmer med konventioner (FN:s deklaration om de mänskliga 

rättigheterna och Council for a Parlament of the Worlds Religions’, se 5.2) som i princip 

accepteras av alla världens nationer, inklusive Sverige. Vi är samtidigt medvetna om att vår 

definition, som förvisso låter himmelsk, kan vara svår att påträffa i det svenska näringslivet 

såsom i övriga delar av världen. Att definiera en etisk ledare är mycket enklare än att hitta en 

etisk ledare; att yttra sig om ett etiskt ledarskap är mycket enklare än att vara en etisk ledare. 

Faktum är att verkligheten har avslöjat chefers oetiska ledarskap, upprepande gånger, vilket 

förmedlades och exemplifierades i uppsatsens inledning.  

Vi vill slutligen rekommendera, för vidare forskning, att studier görs beträffande realiteten 

av vår utarbetade definition av det etiska ledarskapet. Kanske blir det någon av oss som tar sig 

an den uppgiften i framtiden, vem vet.     
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BILAGA 1: INTERVJUFRÅGOR 
 

1. Vill du berätta om dig själv och om ditt arbete?  

2. Vilka personlighetsdrag bör en ledare besitta för att klassas som etisk? 

3. Vilka moraliska värden bör en ledare besitta för att klassas som etisk? 

4. Vilken relation med medarbetarna bör en ledare eftersträva för att klassas som etisk? 

5. Har ni en nedtecknad företagsetik samt nedtecknade riktlinjer för hur en ledare bör 

behandla medarbetare?   

 

 

 


