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Etikpolicyn kan även fungera som en attraktiv image för att 
locka till sig nya kunder och duktiga medarbetare. Huruvida 
en etikpolicy eller värdegrund kommer att få någon effekt 
och praktisk funktion för medarbetare och ledare beror 
delvis på hur man planerat, formulerat, implementerat och 
upprätthåller den. Med dessa utgångspunkter har vi 
undersökt hur det förhåller sig i en organisation som aktivt 
arbetar med ett sådant policydokument.  

Syftet med denna studie var att analysera och förklara en 
etikpolicys funktion i relation till medarbetares och ledares 
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skrivbordsprodukt. Man har dock, från organisationens sida, 
delaktiggjort personalen i ett senare skede vilket påverkat 
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etikpolicyn omfattar.  
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Förord 

 

”Människan växer inte i tystnad, 

utan i ord, arbete och handling-reflektion.” 

 
(Freire, 1972 s. 90) 

 
 

 

Nu är uppsatsen äntligen färdig och vi lämnar den 

bakom oss med blandade känslor. 

Vi känner en lättnad, glädje och stolthet över 

att vi tagit oss genom dessa veckor utan 

några större motgångar. 

Samtidigt kan vi känna lite vemod och sorg över att skiljas från 

varandra och från vårt största studieprojekt hittills i livet. 

Vi vill passa på att rikta ett stort tack till vår handledare Viveka, 

för uppmuntrande, konstruktiva och engagerade kommentarer 

samt för finurligt igångsättande av tankeprocesser. 

Sist men inte minst vill vi rikta ett tack 

till våra respondenter, 

utan Er vore denna uppsats omöjlig. 

 

Maria & Pia, Malmö & Helsingborg, Januari-2004 
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1 Inledning 
Det senaste året har vi genom media blivit varse olika typer av s.k. ”affärer” som 
försiggått i näringslivet och i det politiska livet. Det som framkommer är att ledande 
personer brister i moralisk trovärdighet. Hur kan ledare med gott samvete låta företaget 
de arbetar åt, t.ex. bekosta lyxrenoveringar av lägenheter för eget eller 
familjemedlemmars bruk? Vad får dessa ledares omoraliska beteende för konsekvenser 
för de anställda och folk i allmänhet? Samtidigt ser vi en förskjutning av värderingar i 
samhället idag. Man identifierar sig idag allt mer med sitt arbete och vill se en möjlighet 
till en personlig utveckling där. Detta gör att man kanske också vill kunna stå för den 
etik som ligger till grund för de värderingar som råder på arbetsplatsen, så att man kan 
vara stolt över organisationen man arbetar för. Kan det vara så att morgondagens 
anställda kommer att kräva en bra personalpolicy där även de etiska värderingarna 
uppmärksammas av arbetsgivaren? För att dessa värderingar hos de anställda i så fall 
skall kunna tillgodoses tror vi att detta bl.a. kräver ledare som har en genomtänkt etik 
och därför kan vara moraliska förebilder.  

 

Under ett samtal vi hade med en konsult, som bl.a. arbetar med utveckling av ledare i 
värderingsfrågor, framkom olika orsaker och synpunkter till varför en organisation vill 
ha en etikpolicy. Konsulten menade att många organisationer använder sin etiska policy 
som ett slags ”window-dressing”, en vacker fasad att visa upp för sina nuvarande och 
presumtiva kunder. Andra nyttjar därutöver den för att säkerställa att ”rätt” personal 
söker sig till organisationen, som en slags utgallringsmetod vid rekrytering av ny 
personal. I anställningsintervjun visas då etikpolicyn upp för att försäkra sig om att den 
nyanställde ställer upp på organisationens värderingar. Det har på senare tid, trots eller 
tack vare alla skandaler, kommit att bli ett ökat intresse för värderingar. Vårt eget 
intresse, för den etiska dimensionen i dagens organisationer, kan sägas tog ny fart efter 
detta samtal och med nyfikenhet och vetgirighet tog vi oss sedermera an denna uppsats. 

1.1 Problemområde 
Vi ställde oss frågande till om en etikpolicy bara kan användas för att locka till sig ”rätt” 
personal eller om den kan påverka de som redan är anställda i en organisation. Med 
detta perspektiv kan en etisk policy bli ett styrinstrument som syftar till attityd- och 
beteendepåverkan av organisationens medlemmar. Kan en etikpolicy verkligen påverka 
individerna och hur går det i så fall till? Vad krävs, utöver policydokumentet, för att 
detta ska fungera och hur pass mycket arbete fordras för att förverkliga de vackra orden 
som oftast är lätta att formulera? Vi vill veta hur och om en etikpolicy fungerar i 
praktiken och huruvida den kan utgöra en möjlighet eller ett hinder för lärande inom en 
organisation.  
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1.2 Studiens fortsatta disposition 
Vi fortsätter i detta kapitel med att presentera syftet med uppsatsen, den pedagogiska 
relevansen samt att vi förklarar en del begrepp som flitigt används genom arbetet. I 
kapitel två genomför vi en litteraturgenomgång av relevant forskning på området. I det 
tredje kapitlet presenterar och diskuterar vi den valda metoden. Kapitel fyra består av 
resultatet från vår empiriska undersökning och slutligen i kapitel fem analyserar vi, samt 
för en diskussion kring, vårt resultat. 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att analysera och förklara en etikpolicys funktion i relation till    
ledares och medarbetares praktiska verksamhet.  

1.4 Pedagogisk relevans 
Johannesson (i Lindberg & Berge, 1988) talar om pedagogikens syfte och forskarens 
uppgift inom området. Han menar att pedagogikens främsta syfte är att undersöka, 
analysera och utvärdera de betingelser och de processer som syftar till förändringar av 
beteenden hos individen. 

 
 ”Studiet av beteendeförändringar blir i hög grad studier av individens interaktion med 
andra människor och deras miljö under mer eller mindre systematisk och målmedveten 
strävan att uppnå eftersträvade och uppställda mål. Denna interaktion innebär dels 
individens reaktion och modifikation av sitt beteende inför det tryck och den press som 
miljön utövar, dels också individens inverkan på och omstrukturering av sin miljö”. (Ibid. 
s.172).  

 

Det är dessa interaktionsprocesser och deras produkter som är i centrum för den 
pedagogiska forskningens intresse. Vi anser att detta sammanfaller med vår studie som 
syftar till att analysera en etikpolicys påverkan på ledare och medarbetare, samt vilken 
förändring av beteenden detta kan leda till, både för individen och den miljö h-n vistas i. 

1.5 Begreppsförklaringar 
Vi kommer i följande avsnitt redogöra för de definitioner och begrepp vi kommer att 
använda oss av i uppsatsen. 

1.5.1 Etik och moral 
Etik och moral är ett begreppspar som ofta använd synonymt. Ibland används orden var 
för sig med olika betydelser, ibland med samma betydelse. Begreppen etik och moral är 
intimt förknippade med varandra men i akademiska sammanhang och inom nutida 
moralfilosofi brukar man skilja begreppen åt (Trollestad, 1994; Collste, 1996). Det finns 
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lite olika tolkningar av begreppens betydelser hos de forskare vi studerat, men vi har 
valt att ta fram de likheter som återkommer hos de flesta.  

 

Moral kommer från latinets ”moralis”, vilket betyder ”som rör sederna”. Moral kan vara 
en persons normer och värderingar som formar och bestämmer dennes handlande, dvs. 
personens uppfattning och känsla om vad som är gott och ont rätt eller fel, styr det 
praktiska handlandet (Trollestad, 1994). Man kan också förklara moralen som 
handlingar, beteenden och bedömningar vare sig de är medvetna eller inte (De Geer, 
1999; Koskinen, 1999).  

 

Etik kommer från två grekiska ord, det första är ”ethos” som betyder sed, sedvänja, 
sedelära. Detta kan sägas beteckna principer för hur man beter sig i sociala sammanhang 
(Koskinen, 1999). Det andra ordet är ”ethikos”, vilket handlar om den karaktär, 
tänkesätt eller sinnelag som ligger bakom vårt faktiska handlande. Det svenska ordet 
”etik” täcker in båda betydelserna och betecknar vår medvetandegjorda moral eller 
reflektion över moralen (Hansson, 1999; Collste, 1996). 

 
”Den moral vi har visar sig i vad vi gör eller underlåter att göra, medan etik är resultatet 
av vår strävan att systematiskt medvetandegöra, analysera, kritiskt granska och 
systematisera de normer och värderingar som kan användas för att försvara eller kritisera 
människors handlande. Etik får därmed beteckna moralens teori. Medan alla människor 
har en moral, oavsett om dessa reflekterar över det eller inte, har inte alla en etik”. 
(Hermerén, 1989, s.37). 

 

Vi kommer i vårt bruk av begreppen moral och etik inte att göra denna åtskillnad p.g.a. 
att författarna i originaltexterna inte gjort det och vi kräver inte heller att våra 
respondenter i någon högre grad skall göra någon medveten skillnad.   

1.5.2 Etikpolicy 
När vi skriver om etikpolicys, etiska riktlinjer, värdegrunder, etikkoder eller etiska 
policydokument avser vi en genomtänkt och skriftligt dokumenterad policy med etiska 
ställningstaganden som är gemensamma för en hel organisation. Wood & Rimmer 
(2003) använder denna definition: 

 
“Ethical codes are statements of the norms and beliefs of an organization…they are the      
ways that the senior people in the organization want others to think. This is not 
censorship. Instead, the intent is to encourage ways of thinking and pattern of attitudes 
that will lead towards the wanted behavior”.  

1.5.3 Värderingar, normer och attityder 
En definition av värderingar är en uppfattning om vad som är rätt och fel. 
Trosföreställningar (beliefs) är den tänkande delen av värderingar. När vi tar in tankar 
från omgivningen (kognition) evaluerar vi dom mot våra värderingar och formar en 
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trosföreställning om de är positiva eller negativa. Människor uttrycker sina värderingar 
och trosföreställningar genom sina attityder, ord och handlingar. Vilket enkelt kan 
förklaras som: Värdering + trosföreställning  Attityd  Beteende (Tosi & Mero, 
2003).  

 

Normer kan vara regler för ett förväntat och accepterat beteende som delas av 
medlemmarna i en social grupp (Passer & Smith 2001). När en norm har fokus på 
beteendet/handlingen, fungerar värderingen som det som utgör basen för att acceptera 
eller avvisa en speciell norm. En norm är då en uppfattning om huruvida en handling är 
rätt eller orätt, och som sådan tar den sitt berättigande utifrån en föreställning om vad 
som är värdefullt (Trollestad, 2000).  

 

Med utgångspunkt i ovanstående menar vi att en värdering är en uppfattning om vad 
som har värde, vad som är gott och värdefullt eller dess motsats. Värderingar 
”programmeras in” tidigt i livet men är inget vi medvetet tänker på. Attityder menar vi 
är vårt känslomässiga förhållande till något och dessa styrs av våra värderingar och 
påverkar vårt beteende. Normer är enligt oss osynliga regler för förväntat och accepterat 
beteende som finns i en specifik grupp. 

1.6 Avgränsningar 
Vi är medvetna om att en etikpolicys effekt och funktion påverkas av många faktorer. 
För att denna undersökning skulle bli genomförbar har vi fått välja ut några av dem.  I 
vår studie har vi således valt att fokusera på hur man har utformar, formulerar, 
implementerar och aktivt arbetar med sin etiska policy.  
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2 Etiken i teorin 

2.1 Litteratursökning  
Det är viktigt att gå igenom existerande litteratur inom valt forskningsområde då man 
vill veta vilka kunskaper som redan finns, samt om man vill ha reda på vad som gjorts 
tidigare på området. Finns det t.ex. några frågor som inte är besvarade? En bra 
litteraturgenomgång kan även stärka vår trovärdighet, då vi visar våra samlade 
kunskaper inom det område vi utforskar (Bryman, 2002). När vi började vår 
forskningsprocess hade vi en tanke om att fokusera på etik i relation till ledarskap. 
Studien har efterhand kommit att fokusera på etikpolicyns funktion i den praktiska 
verksamheten. Genom att börja med att läsa en doktorsavhandling som behandlade etik 
och ledarskap fick vi tips om relevanta referenser i litteraturförteckningen. För att 
ytterligare bredda vår ingång inom vårt intresseområde valde vi att rådfråga en 
utbildningskonsult som arbetar med utbildning och utveckling av ledare och 
organisationer i bl.a. etik och värdefrågor. Denna intervju gav oss ytterligare kunskap 
om vilken typ av ämnen som rör sig inom detta utbildningsområde. 

 

Vi inledde vårt sökande efter litteratur i olika databaser, bl.a. Libris, Malin och Lovisa 
inom forskningsområdena etik och moral. Vi sökte även vetenskapliga artiklar i den 
svenska databasen ArtikelSök och i ERIC samt i ELIN. Efter att ha satt oss in lite mer i 
litteraturen sökte vi på nytt i tidigare nämnda databaser för att komplettera med fler 
teorier. Sökord var bland annat: etik, moral, moralisk trovärdighet, värderingar, 
ledarskap, kommunikation, dialog, etikpolicy och värdegrund. Vi har dessutom gjort 
Booleska sökningar på vissa begrepp för att precisera oss, t.ex. påverkan ”and”, ”or” 
förändring av attityder och värderingar. Referenslistor och återkommande namn i den 
litteratur vi läst, gav oss också en viss fingervisning om ytterligare värdefulla källor.  

2.2 Källkritik 
Viktigt är också att ha ett kritiskt förhållningssätt till den litteratur man väljer. Vi har 
under vår litteraturgenomgång efter hand valt bort vissa källor som inte varit relevanta 
för vårt syfte. En kritisk granskning har utförts för att bedöma om valda källor är 
vetenskapligt orienterade. Vi har nästan uteslutande använt oss av primära källor. I de 
undantagsfall det varit svårt att få tillång till primärkällan har vi använt oss av 
sekundärlitteratur. Vi skriver i vårt teorikapitel om Kohlbergs moralutveckling och det 
är en författare där vi inte lyckats få tag på primärkällan. Vi har dock kontrollerat i fyra 
sekundärkällor; Nylén, Yukl, och Passer & Smith samt Connock & Johns där samtliga 
har samma tolkning av Kohlbergs teori. Efterhand som vi bearbetat litteraturen, har det 
blivit klart för oss att det finns mycket forskning och kunskap om hur etiska policys 
eller dokument skall utformas och formuleras, men inte så mycket om hur en etikpolicy 
fungerar i praktiken. Vi har därför valt att med en teoretisk utgångspunkt, empiriskt 
undersöka hur en sådan policy fungerat i en konkret situation – inte hur den var tänkt att 
fungera (Bryman, 2002). För att kunna förhålla oss kritiska till litteraturen har vi tagit 
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hjälp av några kriterier som kan vara bra att använda vid urvalet och fastställandet av 
det vetenskapliga värdet i litteraturen (Bell, 2000). Vem är upphovsman? Vilket syfte 
och avsikter har författaren med materialet? Är källan forskningsbaserad? Är författaren 
en auktoritet inom sitt forskningsområde? Har författaren citerats av andra forskare eller 
har man sett författarens namn i andra bibliografiska källor? Vad är innehållet i 
referenslistan? Är materialet byggt på författarens egen forskning eller på andras 
forskning? Har materialet och resonemanget stöd av empiriskt material? Är analysen väl 
genomtänkt? Verkar undersökningen varit bra planerad?     

2.3 Ökat intresse för etikfrågor inom arbetslivet 
Intresset för frågor om etik, moral och värderingar har ökat i arbetslivet. Detta 
påstående stödjer flera författare men vad detta ökade intresse beror på är de däremot 
inte lika överens om. 

2.3.1 På flera plan 
Man kan dock säga att etiken och värderingsfrågorna finns på flera plan. Internt syns de 
vid t.ex. utformandet av gemensamma värderingar och etikpolicys. Externt dvs. hur 
företagen arbetar med sin image och hur de uppfattas av sina kunder, ägare och 
intressenter. På individnivå syns företagets värderingar vid t.ex. anställningar, befordran 
eller avsked. När man talar om organisationsnivån kan frågor om rätt och fel bli 
högaktuella vid en organisationsförändring (Connock & Johns, 1997). På ett mer 
övergripande plan kan bland annat företagens sociala ansvar och regler hur 
styrelsemedlemmar utses ses som ett nationellt intresse (VanSandt & Neck, 2003; Boo 
& Koh, 2001). Företag har också blivit mer och mer medvetna om vikten av att ha ett 
miljöetiskt perspektiv. Genom att förbättra miljön för anställda och kringboende kan 
företagen medverka till att skapa en bättre värld (Hermerén, 1989). 

2.3.2 Ökad demokratisering 
Den ökade demokratiseringen med krav på insyn i kombination med den snabba 
informationsspridningen har gjort att utövare av offentlig och privat makt måste räkna 
med att när som helst få sina gärningar dissekerade, belysta och moraliskt värderade 
(Tuleja, 1988). En stor del av den affärsetik som tillämpas idag är av taktiskt slag, 
företagen önskar ha ett rykte om att ha hög etik för att detta verkar lockande på 
kunderna (Connock & Johns, 1997). En tydlig etisk profil kan även generera nytt 
riskvilligt kapital som möjliggör investeringar och forskning (Koskinen, 1999). Hög 
etik kan vidare ha en lockande inverkan på nya medarbetare, som idag mer än någonsin 
har höga krav på en arbetsplats där ledare och chefer kan hantera moraliska situationer 
och vara trovärdiga symboler (Trollestad, 2003; Connock & Johns, 1997). En annan 
anledning till det ökade etikintresset är att chefer upplever att många av de beslut som 
ska tas är moraliskt besvärliga och att de behöver stöd och hjälp i dessa situationer 
(Kujala, 2003; Nylén, 1996). 
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2.3.3 Påverkan av beteende 
Möjligheten att kunna påverka de anställdas beteende är en annan viktig aspekt på 
varför intresset för etiska frågor fått ökad uppmärksamhet (Darley et al, 2001; Boo & 
Koh, 2001). De etiska riktlinjerna kan ses som både ett styrinstrument och ett 
kontrollinstrument (Connock & Johns, 1997). Genom att införa etiskt beteende som 
kriterium i utvärderings- och belöningssystemen kan man förstärka önskvärt beteende i 
organisationen (Yukl, 2002; Fisher, 2003). För de anställda kan de etiska principerna i 
sin tur tjäna som ett redskap för att kontrollera cheferna (Connock & Johns, 1997). 
Hermerén (1990) ser etiken som ”en möjlighet, en utmaning, ett konkurrens- och 
styrmedel, något som öppnar möjligheter att samtidigt do good and do well” (s.46). De 
etiska reglerna måste finnas i ryggmärgen för att fungera i vardagen. Klara spelregler 
skapar trygghet och det är viktigt att företagets mål och vision stämmer med de etiska 
värderingarna man står för, så att medarbetarna inte drar åt olika håll (Hermerén, 1989). 

2.4 Olika sätt att tänka i etiska frågor 
Etik kan bl.a. delas upp i deskriptiv, normativ eller tillämpad etik. Den deskriptiva 
etiken är den etik som beskriver och förklarar moraliskt handlande och tänkande ex. 
vardagslivets praktiska moraluppfattning historiskt sett och i nutid. Normativ etik 
däremot, ställer frågan om vad som är rätt och vad som är gott i fokus och intresserar 
sig för moraliska handlingar. Den tillämpade etiken sysslar med moraliska frågor som 
uppkommer inom olika affärsområden t.ex. inom arbetslivet - arbetslivsetik, inom 
affärslivet – affärsetik och inom vården - vårdetik osv. Poängen med den tillämpade 
etiken är att den allmänmänskliga etiken får en tillämpning och precisering som kan 
underlätta det moraliska handlandet inom specifika yrken. Problemet är dock att dessa 
yrkesetiska regler ofta är vagt formulerade och inte får bli en ersättning för det 
personliga ställningstagandet i moraliska situationer (Trollestad, 2003; Collste, 1996). 
Med utgångspunkt från vad som är rätt och gott kan man t.ex. tänka i fyra olika 
perspektiv. Nedan kommer vi att redovisa fyra teoretiska synsätt att se på etiska 
problem.  Man ”är” inte det ena eller andra, men för en mer medveten och välgrundad 
egen uppfattning kan det vara bra att använda samtliga synsätt som kompletterande, då 
varje synsätt har sina svagheter (Brytting, 1998). 

 
 

 

                              

 

 
  Konsekvensetik               Pliktetik                        Dygdetik                           Diskursetik 

 

Figur 1, Brytting (1998) 

Vad är rätt? 

Goda effekter Goda principer Goda människor Goda samtal
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2.4.1 Konsekvensetik 
De konsekvensetiska teoriernas främsta syfte är att realisera det goda. Den vanligaste 
teorin inom konsekvensetiken är utilitarismen som eftersträvar maximal nytta för så 
många som möjligt. Alla skall behandlas lika, och man väljer det handlingsalternativ 
som gynnar lyckan eller minskar lidandet för de flesta. Det är alltså enbart en handlings 
konsekvenser som avgör hur en handling skall bedömas. Exempel på ett 
konsekvensetiskt uttalande: ”Jag har inte råd med etik, utan måste tänka på att mitt 
företag skall generera vinst”. Om jag bara gör en vinst så är alla medel tillåtna. På 
samma sätt kan en renodlad utilitarist tycka att det är rätt att döda en människa för att 
rädda några andra. Oftast är det nödvändigt att kombinera konsekvensetiken med t.ex. 
pliktetiken nedan. Med denna kombination kan man inte offra en människa för att rädda 
livet på fler p.g.a. pliktnormen som säger att ”du skall inte döda” (Collste, 1996).  

2.4.2 Pliktetik  
Pliktetiken betonar att man förutom konsekvenserna måste ta hänsyn till något mer när 
man tar ställning i moraliska frågor (Collste, 1996; Koskinen, 1999). Människans 
handlande kan styras av både känslor och förnuft, men Immanuel Kant som är 
pliktetikens förgrundsperson, menade att man inte skall låta känslorna styra i moraliska 
val, utan att vissa moraliska plikter skulle styra. Han menade att man skulle, ”Handla 
endast efter den maxim genom vilken du tillika kan vilja att den blir en allmän lag” dvs. 
ditt handlande skall kunna accepteras av alla, detta brukar kallas det kategoriska 
imperativet (Kant, 1997 s. 46).  Praktiska exempel på moraliska plikter kan vara, ”Du 
skall tala sanning”!, eller  ”I vårt företag visar vi respekt för varandra” osv. Men att 
utforma auktoritativa normer med universell giltighet kan vara problematiskt. Varje 
individ och varje situation är ju unik och komplex, vilket nästa syn på etik söker ta 
hänsyn till (Collste, 1996).  

2.4.3 Dygdetik  
Dygdetiken eller sinnelagsetiken vill förankra etiken i den konkreta vardagen, det är 
avsikten bakom en handling som avgör den etiska förståelsen och bedömningen 
tillsammans med den konkreta situationen. Det handlar om att se till den handlande 
personens karaktär eller sinnelag. Dygdetiken har den grekiske filosofen Aristoteles 
(384-322 f Kr) som upphovsman vilken tar fasta på dessa aspekter och inriktar sig på 
den som handlar: Vem är hon? Vad utmärker en god människa? Svaret är: den som 
praktiserar dygderna. Vilka dessa dygder är utformas i en social situation, inte som ett 
moralfilosofiskt resonemang. Dygdetiken sätter inte det ena eller andra 
handlingsalternativet i fokus, utan tar fasta på den handlande och omständigheterna i 
fallet, den försöker helt enkelt förena allmänna principer med den enskilda situationens 
krav, tanke med handling, teori med praktik (Brytting, 1998; De Geer, 1999). 

 

Ett problem med denna etik är att innebörden av etiska begrepp som rätt och fel, gott 
och ont, bestäms av faktorer som kan variera i tid och rum, det finns utrymme för en 
etisk relativism. Som exempel kan nämnas att i en annan tid (30-talet) och i ett annat 
rum (Tyskland) ansågs det rätt att diskriminera och t.o.m. avrätta vissa folkgrupper. 
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Ytterligare ett problem med dygdetiken är dagens mångfald av värderingar, vems 
värderingar skall gälla? I dagens postmoderna samhälle finns inte några absoluta 
värden, ingen objektiv moral eller universell etisk kodex utan dessa utvecklas i 
samspelet mellan människor i olika sociala grupper (Bauman, 1995). En etik byggd på 
lokala sedvänjor eller byggd på individuellt ansvar kan bli otillräcklig, vilket för oss till 
nästa syn på etik, nämligen diskursetiken (Brytting, 1998; De Geer, 1999).  

2.4.4 Diskursetik 
Språkrör för diskursetiken menar att vad som är rätt och fel aldrig får bli en fråga om 
sociala överenskommelser. Betonar man dygderna kan det innebära en återgång till den 
konventionella moralutvecklingsnivån, dvs. den vuxne anpassar sig till rådande normer 
utan att ifrågasätta eller reflektera (se 2.6.1). De olika värde- och normsystem som finns 
i dagens samhälle behöver inte leda till en etisk relativism, utan istället kan moralen 
fungera som en hjälp för att hitta fram till de etiska föreställningar vi trots allt har 
gemensamt. Diskursetiken förordar ett kommunikativt handlande, en process där normer 
och omdömen formuleras, argument och motargument förs fram och bedöms. 
Kommunikativt handlande till skillnad från strategiskt handlande försöker förstå det 
rätta, medan det senare vill få rätt utifrån egoistiska motiv (Habermas, 1988). Man 
skulle kunna se diskursetiken som en vidareutveckling av Kants imperativ (se 2.4.2) 
men med tillägget: … för dom som är berörda och som deltar i en 
argumentationsgemenskap eller dialog i syfte att nå konsensus (Brytting, 1998). Men 
även detta synsätt har sina svagheter, hur vet man att det inte är strategisk handling eller 
att maktinfluenser förekommer i kommunikationen? Finns det en perfekt demokratisk 
dialog där alla kommer till tals? 

2.5 Dialog  
För att kunna utveckla gemensamma värden och etiskt förhållningssätt i en organisation 
måste man börja hos sig själv, på individnivå. Först och främst är det viktigt att utforma 
en personligt reflekterad etik där jag ifrågasätter varför jag handlar som jag gör (Collste, 
1996; De Geer, 1999). 

2.5.1 Utrymme för dialog 
Förutom den egna medvetenheten behöver organisationen skapa utrymme för en dialog, 
där moraliska samtal människor emellan kan komma till stånd. I en öppen dialog kan 
moraliska föreställningar och värderingar diskuteras och prövas. Om tystnaden får 
ersätta samtalet kan den bli till en jordmån för moraliskt tvivelaktigt beteende. Samtalet 
är ett sätt att utveckla sin färdighet i etiskt tänkande (Collste, 1996; De Geer, 1999). 

 

Ordet dialogos (grekiskt) där dia betyder genom och logos betyder ord och ordets 
mening. I en friare tolkning kan dialogos betyda fritt meningsutbyte i grupp. Dialogen 
skiljer sig från diskussionen där åsikter argumenteras för att vinna eller försvinna. Det 
innebär att när en grupp lär sig att föra dialog expanderar den sitt tänkande, dvs. 
individerna i gruppen vidgar sin förståelse av hur de tänker och försöker inte bara att 
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tävla om att driva igenom de egna åsikterna och idéerna. Ett nytt medvetande byggs upp 
som är baserat på allas samlade åsikter och perspektiv. Detta ger gruppen insikter som 
de enskilda individerna inte skulle få på egen hand (Senge, 2000). Dialogen får en 
pedagogisk konsekvens när personer med olika värderingar och erfarenheter deltar och 
delger sina kunskaper, vilket ger underlag till bättre beslut i en etikpolicy. Det tar tid att 
utveckla etiska värderingar och förhållningssätt och dessa måste internaliseras av alla 
berörda samt vidareutvecklas kontinuerligt för att inte bara bli en dekoration (Hermerén, 
1989). För att en förändring skall bestå måste den riktas mot hela organisationen. Det är 
viktigt med ett helhetstänkande eller ett systemtänkande där allt hänger samman och 
påverkar varandra (Senge, 2000).  

2.6 Moralisk kompetens 
Moralisk kompetens innebär en förmåga att förnimma en moralisk situation 
(perception), förmåga att logiskt reflektera över den moraliska situationen (reflektion) 
samt förmåga och mod att handla i situationen (aktion). Moralisk kompetens innebär att 
när vi lär oss att använda olika perspektiv och att överväga olika handlingsalternativ på 
moraliska situationer, lär vi oss att ta ansvar för det gemensamma bästa. Även om 
individens moraliska kompetens betonas här, så är den socialt formad och uppträder 
ibland som en gemensam förmåga. Denna gemensamma kompetens kan utvecklas i 
organisationen om man skapar arenor för moraliska samtal kring den praktiska 
verkligheten som existerar i det dagliga arbetet. Det handlar om att tydliggöra 
individernas och organisationens uppfattning om hur man skall lösa moraliska problem 
och vilka värdemässiga prioriteringar man skall göra. De egna och omgivningens 
värderingar görs på detta sätt åtkomliga för diskussion och eventuell omprövning 
(Brytting, 2001). 
 

   

                 
 

 

 

Figur 2, Brytting (2001) 

2.6.1 Moralutveckling   
Kohlberg har utvecklat en moralutvecklingsstege som på senare tid har anpassats till 
organisationers verklighet (Connock & Johns, 1997). Den enskilda individens moral 
kan förändras över tid beroende på de erfarenheter man gör och de interaktioner som 
äger rum. Med denna syn blir individens moraluppfattning en utvecklingsprocess 
(Nylén, 1996). Den innehåller i huvudsak tre utvecklingsstadier; det prekonventionella 
stadiet som innebär att man motiveras av egennytta och rädsla för bestraffningar av 
olika slag. I det konventionella stadiet motiveras man av rollförväntningar och rådande 
normer. På den högsta nivån; den postkonventionella motiveras man istället av att 
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uppfylla de internaliserade värderingar och etiska principer man har som individ (Yukl, 
2002; Nylén, 1996).   

 

Den bärande tanken i Kohlbergs betraktelsesätt är att människor utvecklas genom 
grundläggande moraliska faser, något som kan skönjas i deras förmåga att tänka 
moraliskt och deras tendens att gå från ett rent egoistiskt beteende till att intressera sig 
för hur andra har det. Man kan här dra paralleller till den benägenhet moderna 
organisationer visar upp då de uppmuntrar anställda att tänka fritt, ifrågasätta saker och 
vara kritiska i förhållande till det som sker i organisationen. Konformitet gentemot 
regler för beteendet eller föreskrivna etiska värden utgör ett lägre stadium i den 
personliga moralutvecklingen än det mer oberoende moraliska tänkande som kan vara 
ett alternativ. Företagen vill att deras anställda på samma gång ska vara konforma, i 
betydelsen att de är lojala mot organisationen och ställa upp på deras mål, och icke-
konforma i betydelsen att de ska vara beredda att ifrågasätta etablerade beteendemönster 
(Connock & Johns, 1997).  

2.7 Ledarskap och etik 
Att influera andra människor är en av huvudingredienserna i ledarskapet och en stark 
ledare har makt att påverka både organisationen och dess medlemmar. Huvudfrågan är 
dock inte om en ledare använder sin makt för att åstadkomma påverkan utan snarare 
huruvida den används på ett vist och värdigt sätt (Yukl, 2002; Darley et al, 2001). En 
organisations beteende påverkas av fyra faktorer, nämligen av individen, gruppen och 
organisationens mål och kultur. För en ledare är det därför viktigt att lära sig förstå detta 
beteende så att h-n kan styra det mot organisationens mål. Ledaren behöver förutom 
förståelsen även lära sig att förutse och utveckla individernas beteenden för att kunna 
skapa en effektiv organisation (Tosi & Mero, 2003). Det är viktigt att som ledare förstå 
de enskilda medarbetarnas organisationsbeteende för att kunna påverka de anställda i 
önskad riktning. Denna förståelse kan utvecklas dels genom egen reflektion och dels 
genom dialog med medarbetarna (Sandberg & Targama, 1998). 

 

Det existerar olika uppfattningar om vad ett etiskt ledarskap är och huruvida ledarskapet 
kan anses vara etiskt överhuvudtaget. Forskare ställer sig frågan om det kan anses vara 
etiskt korrekt att påverka andra människors grundläggande värderingar, i synnerhet då 
maktbalansen ser så olika ut för den som påverkar och den som påverkas (Darley et al, 
2001; Yukl, 2002). Det är möjligt att påverka individens personliga värderingssystem så 
att det blir mer konformt med det gemensamma i organisationen, men för att detta skall 
vara etiskt försvarbart, förutsätter detta att värderingarna utformas tillsammans i en 
öppen reflekterande atmosfär, där varje individ får ge sin bild av den gemensamma 
verkligheten (Trollestad, 2000). En etiskt medveten ledare vill att människor ska tänka 
självständigt, det är av avgörande betydelse eftersom det utgör exempel på och 
konkretisering av de etiska värderingarna. Dessutom ger det de anställda en förmåga att 
i etisk bemärkelse möta alla de olikartade situationer som uppstår under arbetets gång 
men som inte kan täckas av ett etiskt regelverk (Connock & Johns, 1997). Vidare 
innebär det moraliska ledarskapet att motpartens intressen bejakas och att rättvisa och 
respekt i relationer med intressenter är av största vikt (Nylén, 1996). 
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2.7.1 Påverkan av attityder, värderingar och beteende 
Våra värderingar, trosföreställningar och attityder påverkas bl.a. genom den 
socialisationsprocess vi går igenom under vårt liv.  Störst inverkan har våra föräldrar 
och vår socioekonomiska bakgrund. En människa fortsätter att bli socialiserad genom 
sitt val av utbildning och yrke. Med ett yrkesval följer vissa värderingar som 
karaktäriserar valt yrke. När en person blir anställd på ett företag påverkas h-n av 
organisationens normer och värderingar, en s.k. organisationssocialisation. De 
ömsesidiga normer och förväntningar som finns mellan organisationen och de anställda 
kallas ibland för det ”psykologiska kontraktet” (Tosi & Mero, 2003). För att kunna 
påverka en individs beteende är det nödvändigt att ändra dennes grundläggande 
värderingar. Första steget som bör tas är att identifiera de underliggande värderingarna 
som är relevanta för det aktuella beteendet. När dessa väl är identifierade kan dessa 
ligga som grundargument i ett övertalningsförsök. Ett annat alternativ kan vara att 
försöka påverka värderingarna indirekt genom att presentera andra argument som är 
nära relaterade till de grundläggande värderingarna (Ajzen & Fishbein, 1980).  

2.7.1.1 Traditionellt synsätt 
Hur kan en ledare påverka sina medarbetare att agera på ett sätt så det stämmer överens 
med företagets visioner och etiska riktlinjer? Man kan i stort sett se två huvudsynsätt på 
vilken slags kompetens en ledare måste ha för att klara detta. Det första synsättet kallar 
vi det traditionella (även kallad den reaktiva modellen) och det innebär att man har ett 
auktoritärt, hierarkiskt ledarskap där ledaren anses vara kapabel att skapa de rätta 
värderingarna och sedan få medarbetarna att följa dessa (Brytting & Trollestad, 2000). 
Här är de främsta kompetenserna kommunikationsförmåga och övertalningsförmåga, att 
kunna förmedla organisationens värderingar till de anställda så att de förstår vad som är 
viktigt (Connock & Johns, 1997). Den traditionella strategin införd uppifrån, är ofta 
klart och tydligt specificerad vilket kan leda till en mentalitet där ”det som inte är 
förbjudet är tillåtet”. Detta kan också leda till urholkande av individernas moraliska 
ansvar och frihet, och därmed förmågan att hantera frågor och gråzoner som hamnar 
utanför etikpolicyns ramar (Nyhlén, 1996; Connock & Johns, 1997). En alternativ 
ledningsfilosofi kan vara ett kommunikativt förhållningssätt som mer stämmer in på 
nästa synsätt nämligen delaktighetssynsättet. Här behandlar ledaren medarbetarna med 
respekt och möter dem i öppna dialoger. Detta synsätt går även i linje med Bryttings 
moraliska kompetens (se 2.6) och Kohlbergs tankar (se 2.6.1) om den konventionella 
moralutvecklingsnivån (Trollestad, 2000). 

2.7.1.2 Delaktighetssynsättet 
Det andra huvudspåret, delaktighetssynsättet, (eller integrerade modellen) betonar 
ledarens förmåga att förlösa den kreativa kraften och viljan att ta ansvar som finns hos 
alla anställda. Att skapa gemensamma värderingar och etiska riktlinjer är en process 
som ska involvera och engagera samtliga anställda. Genom reflektion över en 
gemensam vision kan man finna praktiskt genomförbara sätt att realisera sina mål. 
Ledare med detta synsätt anser att arbetet med etik och värderingar är en 
långtidsprocess där man arbetar både med vardagliga prioriteringar såväl som med 
strategiska frågor (Brytting & Trollestad, 2000; Trollestad, 2000). En av ledarens 
huvuduppgifter och strategier för att upprätthålla ett etiskt beteende i organisationen är 
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att identifiera avvikelser mellan beteendet och organisationens värderingar. När dessa 
väl upptäcks ska åtgärder snabbt sättas in så att organisationens värderingar och kultur 
inte undermineras (Rossouw & Van Vuuren, 2003).  

 

Två komponenter är ytterst vitala för att detta ska fungera. Den första är förmågan att 
tala om etik. Alla i organisationen behöver tränas för att bli vana att diskutera de etiska 
dimensionerna i sitt arbete. Inga beslut ska anses vara kompletta utan att den etiska 
dimensionen beaktats (Rossouw & Van Vuuren, 2003). Det andra är att ledarskapet 
måste statuera exempel och därmed vara ett gott föredöme för alla i organisationen. Om 
inte ledaren själv håller sig till de etiska principerna och värderingarna, både i ord och 
handling, kommer h-n att förlora i trovärdighet (Rossouw & Van Vuuren, 2003; Boo & 
Koh, 2001). Språkvalet i denna modell är mer generellt, har färre principer, uttrycks i 
ord som borde och skulle istället för måste. Vidare riktar den sig till samtliga i 
organisationen och ska ge ett allomfattande stöd i de situationer då handlingsplaner är 
tvetydiga eller oklara (Wood & Rimmer, 2003).   
 

Båda angreppssätten kan påverka beteenden i organisationen men på lite olika sätt. En 
ledare med delaktighetssynsätt har som mål att öka medarbetarens förmåga att göra 
etiska val medan en ledare med det traditionella synsättet mer fokuserar på att 
säkerställa handlandet hos medarbetarna i specifika situationer. Huruvida de bägge 
angreppssätten får genomslagskraft i en organisation är helt beroende av hur de 
planerats och implementerats (Boo & Koh, 2001). 

2.8 Planering och implementering av etiska riktlinjer 
Alla former av förändringar bör planeras, utformas och implementeras så att de ger den 
effekt som ämnats. Att skriva ner de etiska riktlinjerna och dela ut dem till berörda 
parter är lätt och naiva ledare kan få för sig att det räcker att göra detta (Connock & 
Johns, 1997).  Delaktighet dvs. involverande av så stor del av personalen som möjligt är 
att föredra (Nyhlén, 1996). Det är viktigt att formulera och omformulera mål för att 
alstra motivation och möjligheter till lärande. Dessa mål kan t.ex. vara etiska mål och de 
bör planeras och implementeras med hela organisationen så att individerna som arbetar 
inom den inte bara förstår och godtar dem, utan också får möjlighet att vara delaktiga i 
målens formulering (Boo & Koh, 2001). Det måste dessutom finnas utrymme för att 
ständigt reflektera över de etiska målen och deras relation till handling och resultat för 
att ett lärande ska kunna äga rum. Utan en reflektion och ett lärande är risken stor att 
etikpolicyn bara blir en skrivbordsprodukt (Probst & Büchel, 1997). Utvecklandet av de 
etiska riktlinjerna måste också ta hänsyn till individernas egen moraluppfattning 
(VanSandt & Neck, 2003). Det har dock visat sig att många chefer fortfarande har en 
instrumentell syn på människan och ledarskapet vilket innebär att en top-down strategi 
ofta används vi både planering och implementering av policydokument (Brytting & 
Trollestad, 2000). 
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2.8.1 Top-down eller bottom-up 
Om man betraktar etiskt beteende som att ”göra rätt sak”, så har detta olika betydelser 
för olika människor. Det är därför viktigt för en organisation att utveckla en gemensam 
syn på vilka värderingar som skall vara etiska riktlinjer för handlandet i just den 
aktuella organisationen (Tosi & Mero, 2003; Nylén, 1996). I stort sett kan två 
huvudlinjer utläsas i hur man planerar och implementerar de etiska riktlinjerna. 
Antingen kan man välja ett top-down perspektiv eller så kan man välja ett bottom-up 
perspektiv. Det första går relativt snabbt att planera och utforma men kommer att ta lång 
tid (om någonsin) att implementera. Det senare har istället en lång planerings- och 
utformandefas men går som regel lättare att implementera då samtliga medlemmar i 
organisationen ”äger” dokumentet och förstår syftet med det (Wood & Rimmer, 2003; 
Trollestad, 2000).  
 

Top-down: planering →→→ implementering →→→→→→→→→→→→→→→→ 

Bottom-up: planering→→→→→→→→→→→→→→→→ implementering →→→ 
Figur 3, egen 

2.8.2  Språkvalet  
När ett policydokument väl formuleras och skrivs ner har språk- och ordvalet betydelse 
för hur medarbetarna kommer att tolka det och kunna använda sig av det. Om en 
organisation vill uppmuntra till delaktighet och individuell frihet bör också de etiska 
riktlinjerna utformas med samma andemening. Det har visat sig att formuleringen i 
policydokument ofta är restriktiv vilket då kan bli motsägelsefullt för individerna som 
omfattas och berörs av det (Rossouw & Van Vuuren, 2003; Connock & Johns, 1997).  
Undersökningar visar att den ”gemensamma värdegrunden” i många fall är ledningens 
vision eller filosofi och innehåller ingenting om människosyn eller världsåskådning 
(Brytting & Trollestad, 2000; VanSandt & Neck, 2003). Tonen i de etiska riktlinjerna 
spelar roll, om de uttrycks negativt snarare än positivt kan det skapa attitydproblem hos 
de anställda. De upplever ofta riktlinjerna som anklagande, hotande, orealistiska och 
strängt reglerande (Wood & Rimmer, 2003). Det finns vidare studier som visar att de 
etiska riktlinjerna ofta fokuserar på beteendet på individnivå snarare än på 
organisatorisk nivå vilket kan få konsekvensen att individerna känner sig anklagade 
(Boo & Koh, 2001).  

2.8.3 Hindrande faktorer samt möjligheter  
Vid arbetet med värderingar möter en organisation i stort sett samma motstånd mot 
förändring som vid allt annat förändringsarbete. De hindrande faktorerna är krafter som 
vill motverka ett framgångsrikt värderingsarbete, medan möjligheterna blir en positiv 
kraft som driver en förändring i önskad riktning. En analys av material från 
värderingsarbete i sex olika organisationer visar på liknande tendenser av hinder och 
möjligheter. Detta trots att verksamheterna skiftade markant, det var allt från kommunal 
verksamhet till ideella organisationer som ingick i studien. De hinder som framkom var 
rädsla för förändring och att öppet visa sin mening, brist på tillit till både 
arbetskamrater som ledning p.g.a. dålig erfarenhet från tidigare förändringar samt en 
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osäkerhet inför att tala om värderingar. Bristande social och kommunikativ kompetens 
hos ledarna var ytterligare ett hinder. Ledarna hade svårt att ge tydlig information om 
syftet med värderingsarbetet samt en ovana att leda samtal. Ett annat hinder var bristen 
på tid, pressade arbetssituationer gav lite utrymme för reflektion och för att hålla 
processen levande (Trollestad, 2003). 

 

De positiva effekterna av värderingsarbetet visade sig i delaktighet och gemenskap när 
alla medarbetare fick möjlighet att delta i öppna dialoger. När medarbetarnas 
erfarenheter togs på allvar och de fick möjlighet att påverka förlöste detta en positiv 
energi, vilket ledde till ett ökat ansvarstagande och en ökad medvetenhet om vilka 
värderingar man valt och varför man gör som man gör i organisationen. Det blev också 
ett naturligt lärande genom de reflekterande dialogerna. Detta lärande ansågs även ge 
effektivare organisationer när ett kritiskt tänkande och reflektion var inbyggt i systemet. 
De organisationer som infört ett policydokument utifrån det gemensamma 
värderingsarbetet, menade att detta fyllde dels ett pedagogiskt syfte i relation till 
medarbetarna, och dels ett praktiskt syfte som en ideologisk plattform samt ett 
styrinstrument i det dagliga arbetet (Trollestad, 2003). 

2.9 Lärande och förändring       
Argyris & Schön (1996) delar upp värderingar och normer i ”espuosed theories”, 
hävdade värderingar och ”theories in use”, bruksteorier. De förstnämnda är de uttalade 
värderingar och normer man säger att man har medan de sistnämnda är de 
grundläggande värderingar och normer som i själva verket är styrande för handlande 
och beteende. I en rak och öppen kommunikation kan skillnaden mellan espoused 
theories (det vi säger att vi gör) och theories-in-use (det vi faktiskt gör) bli tillgänglig 
för organisationens medlemmar. När medlemmarna i en organisation börjar ifrågasätta 
sitt handlande på ett sätt så att de styrande värderingarna kan förändras, finns en 
möjlighet att utveckla sitt lärande.  

 

Dynamiken mellan människor i en organisation motverkar i vissa fall produktivitet och 
effektivitet. Argyris & Schön menar att vissa handlingsteorier präglar gruppers beteende 
och handlande. Vanligtvis styrs dessa grupper av ett modell I beteende. Här ligger 
tyngdpunkten i beteendet på försvar av det egna jaget och kontroll av andra individer, 
det gäller att skydda sig själv för att vinna samspelet, samt att man försöker vara 
rationell och förhindra uppkomsten av negativa känslor. Modell II är en alternativ 
modell som bygger på ömsesidighet och lärande, för att uppnå effektivitet. Denna 
modell är ovanlig i organisationer, men samtidigt en förutsättning för att en grupp skall 
kunna lära sig lära. För att utveckla ett modell II beteende behöver hela gruppen bli 
medveten om vilka värderingar och mekanismer som är styrande i gruppen. Först då 
kan de tillsammans lära om och börja handla enligt modell II där man lägger 
tyngdpunkten på gemensamma mål och ömsesidigt inflytande, öppen  kommunikation 
där olika åsikter och antaganden prövas, och man kombinerar påståenden med frågor 
(Argyris & Schön, 1996). 
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Om man vill förstå hur en förändring (av t.ex. beteende) ska kunna äga rum i en 
organisation kan det vara bra att utgå från Scheins modifierade modell av Lewins 
förändringsmodell. Dessa antaganden ligger bakom modellen: 

1. Alla förändringsprocesser innebär inte att bara lära något nytt, men att avlära 
något gammalt vilket förmodligen är väl integrerat i personligheten och de 
sociala relationerna individen har. 

2. Ingen förändring kommer att ske om det inte finns motivation till förändring, och 
om sådan motivation saknas är det framkallandet av denna som är den svåraste 
delen i förändringsprocessen. 

3. Organisatoriska förändringar sker bara genom förändring av nyckelmedlemmar i 
organisationen; alltså organisatorisk förändring förmedlas alltid genom 
individuell förändring. 

4. Vuxnas förändring involverar oftast attityder, värderingar och självuppfattning 
och avlärandet av nuvarande uppfattningar inom dessa områden är inledningsvis 
smärtsamma och hotande. 

5. Förändringen är en flerstegscykel och alla steg måste gås igenom på något sätt 
innan en stabil förändring kan sägas ha ägt rum (Schein, 1980).  

 

Unfreezing     Changing    Re-freezing 

Skapa motivation  Utveckla nya attityder  Stabilisera förändringen  

till förändring   och beteenden 
Figur 4, fritt från Schein (1980) 

2.10 Upprätthållande och efterlevande  
Att införa en etisk policy i en organisation betyder inte, per automatik, att man 
säkerställt att beteendet i organisationen blir mer etiskt. Det är snarare så att det bör ses 
som ett startskott på en process som alltid ska pågå. Dokumentet måste levandegöras för 
att få någon effekt. Att ständigt diskutera och revidera riktlinjerna när så behövs är ett 
sätt att levandegöra dem. Vidare är ett starkt engagemang från styrelse och ledning en 
förutsättning för att få resten av organisationens medlemmar att anamma dem. Om de 
anställda följer reglerna men upptäcker att cheferna inte gör det förlorar dokumentet 
snabbt sin verkan (Wood & Rimmer, 2003; Boo & Koh, 2001). Det verkar som att de 
etiska riktlinjerna i sig själv inte har någon influens på beteendet i organisationen. För 
att vara effektiva, kanske det krävs andra faktorer som förstärker dem. De etiska 
riktlinjerna (koderna) är bara ett sätt att kommunicera den etiska standarden och 
kulturen till de anställda. Därför behöver dessa förstärkas med stöd från ledningen, ett 
gynnsamt etiskt klimat samt en stark koppling mellan etiskt beteende och 
karriärklättring i organisationen (Boo & Koh, 2001). Ett gynnsamt klimat innebär bland 
annat att tillåta rapportering (whistle-blowing) av oetiskt beteende. Empiriska studier 
har dock visat att merparten av de anställda som observerat oetiskt agerande väljer att 
inte rapportera det. Att ”skvallra” kan vara riskabelt för en anställd då det riskerar att 
hota den auktoritära strukturen i organisationen, vilken senare kan komma att göra 
motstånd eller hämnas (Darley et al, 2001; Connock & Johns, 1997).  
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2.10.1 Ansvarsfrågan 
En av anledningarna till att det uppstår diskrepanser mellan det man säger sig göra och 
det man verkligen gör i en organisation kan vara ansvarsfrågan. I organisationer är det 
vanligt att ansvaret för ett beslut är spritt bland många människor. Individuella aktörer i 
organisationen kanske beter sig olika beroende på hur deras agerande uppfattas. En 
anställd eller en ledare beter sig sannolikt mer etiskt om denne blir personligt ansvarig 
för sina handlingar, medan risken för omoraliskt beteende i en organisation ökar om 
beteendet skyddas och döljs av kollektivet (Brytting et al, 1997; Tuleja, 1988). Några 
författare anser att man bör införa den etiska dimensionen i både bestraffnings- som 
belöningssystemen (Boo & Koh, 2001; Yukl, 2002). För att det ska fungera måste den 
enskilda individen bli personligt ansvarig för sina handlingar, såvida det inte är 
gruppens beteende som belönas eller bestraffas. Många organisationer uppmuntrar 
rapportering (whistle-blowing) av oetiskt beteende för att på så sätt få bukt med 
eventuella problem. Den som rapporterar kan belönas och den som felar kan bestraffas 
men detta är inget som är enkelt, och förutsätter att individen som rapporterar har en 
hög moralutveckling och verkligen kan avgöra när ett beslut eller en handling är oetisk 
(Darley et al, 2001). Detta kan vi även koppla till vilket eller vilka etiska synsätt den 
enskilde individen har. Om en handling t.ex. bedöms utifrån det dygdetiska synsättet får 
detta naturligtvis ett annat utfall än om man bedömt utifrån det konsekvensetiska 
synsättet (2.4.1 & 2.4.3). 

2.11 Sammanfattning 
Med tanke på alla skandaler vi dagligen konfronteras med i media skulle man lätt kunna 
dra slutsatsen att moraliska förebilder är en bristvara i våra företag. Kanske behöver vi i 
dagens föränderliga samhälle, mer än någonsin, trovärdiga ledare som vågar stå för vad 
de gjort och som kan vara våra förebilder? Organisationer och ledare intresserar sig i 
alla fall allt mer för etiska frågeställningar och vi kan efter litteraturgenomgången 
konstatera att en av huvudorsakerna till detta intresse är möjligheten att påverka 
medarbetarnas attityder och beteende. För att understödja denna påverkan måste ledaren 
själv föregå med gott exempel både genom övertygande argumentation och genom 
aktiva handlingar. Påverkan av medarbetares attityder och värderingar sker dock inte i 
en handvändning utan fordrar noggranna och genomtänkta strategier vad gäller 
planering, formulering, implementering och uppföljning av de etiska riktlinjerna. 
Genom dialog och reflektion skapas en medvetenhet och ökat lärande om vilka 
värderingar som styr vårt tänkande och agerande och det är i dessa möten som påverkan 
kan ske. Att skriva ner en etikpolicy för att sedan dela ut den till de anställda utan någon 
form av delaktighet är bortkastad tid och slöseri med resurser. Etikpolicys eller 
värdegrunder kan också bli ett sätt att profilera sig gentemot ägare, kunder och personal 
vilka på senare år fått mer och mer insyn i organisationers verksamhet. Det handlar inte 
bara om att göra rätt saker utan också om att göra dem på rätt sätt. I teorin låter allt 
enkelt och genomförbart men hur ser det ut i praktiken? Vi vill med de teoretiska 
kunskaperna vi nu inhämtat gå ut i verkligheten för att få en uppfattning om hur det kan 
förhålla sig ”på fältet”. 
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3 Metod 

3.1 Utgångspunkter 
Det är uppsatsens syfte som styr upplägget av undersökningen (Bryman, 2002; Patton, 
1990). Men val av metod är inte bara ett val av en viss teknik, utan är också ett verktyg 
för reflektion, där det empiriska materialet kräver en noggrann tolkning, vilket i sin tur 
kräver teoretiska och etiska ställningstaganden (Alvesson & Deetz, 2000). Vi kommer 
under de följande rubrikerna att motivera och reflektera över våra val.  

3.1.1 Kvalitativ empirisk strategi  
Vi har valt en kvalitativ strategi eftersom vårt syfte anger att vi vill skapa en djupare 
förståelse av ett komplext begrepp i en social situation. I denna uppsats avser det 
komplexa begreppet etik eller rättare sagt etikpolicy. Detta är komplext på så sätt att det 
inte finns en given tolkning på vad begreppet innebär och medför, samt att den etiska 
dimensionen inte på något sätt är självklar vare sig hos en individ eller i en organisation. 
Med social situation åsyftar vi den vardagliga, praktiska verksamheten i ett företag eller 
en organisation. Denna sociala situation består följaktligen av arbetsuppgifter, 
arbetskollegor, arbetsledare och inte minst kundrelationer.  

 

Som kvalitativa forskare har vi ett tolkande synsätt på kunskapsteori (epistemologi), 
vårt fokus ligger på en förståelse av den sociala verkligheten utifrån respondenternas 
tolkning. Vi har också en konstruktionistisk ontologi (verklighetsuppfattning). Detta 
innebär att sociala företeelser och deras mening ses som något sociala aktörer ständigt 
skapar (Bryman, 2002). Vi vill helt enkelt studera individen i en konkret situation och 
undersöka hur hon tolkar och agerar i denna omgivande verklighet (Backman, 1998). Vi 
vill försöka förstå och tolka människors sätt att resonera och handla och för detta 
ändamål är en kvalitativ strategi mest lämpad.  

 

Anledningen till att en empirisk studie var lämplig i vårt fall var att det inte fanns 
särskilt mycket empirisk forskning inom vårt valda område. Vi har i våra 
litteratursökningar inte kunnat hitta någon undersökning som behandlar etikpolicyns 
funktion i praktisk verksamhet. Det finns däremot studier om hur en etikpolicy kan 
utformas och implementeras, studier om vilka faktorer som kan stödja en etikpolicy, 
studier om hur ledare konstruerar ”det goda” i sina dialoger och hur de resonerar i 
moraliska beslut, studier om vad etikpolicys verkligen är och vad de bör vara samt 
studier om etik och människosyn i ledarskapsutbildningar. Då vårt syfte med uppsatsen 
är att analysera och förklara en etikpolicys funktion i relation till ledares och 
medarbetares praktiska verksamhet har vi svårt att se hur en litteraturstudie skulle kunna 
ge oss svar på detta. 
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3.1.2 Deduktiv ansats 
När man gör en deduktiv studie utgår man ifrån teorin för att tolka och förklara empirin 
(Andersen, 1998; Bryman, 2002). Moral och etik inom organisationer var för oss ett 
outforskat område. Vi ville sätta oss in i den litteratur som fanns på området för att 
kunna definiera relevanta frågor som ringade in vårt problemområde. Vi anser att det är 
svårt att precisera oss till en specifik ansats, ofta finns inslag av både induktion och 
deduktion i strategierna. Bryman (2002) menar att det är bättre att uppfatta dessa 
strategier eller ansatser som tendenser, inte som en entydig distinktion som alltid gäller. 
Utifrån den tankegången anser vi oss ha en tendens mot en deduktiv strategi även om vi 
också i viss utsträckning låtit empiriska data ge uppslag till nya teoretiska resonemang.  

3.2 Genomförande 

3.2.1 Urval 
Ett vanligt fenomen när man använder sig av kvalitativa metoder är att man samlar på 
sig ett stort och otympligt datamaterial. Det är bättre att fokusera på ett mindre antal 
intervjuer för att inte det empiriska materialet skall bli alltför stort och svårhanterligt. 
Urvalet är avgörande för analysen och vilken typ av analys vi väljer samt hur trovärdiga 
våra resultat blir. Urvalet styrs också av praktiska ramar, vad som är möjligt (Bryman, 
2002). För att få reda på varför man jobbar med värderingsarbete i organisationer samt 
vilken litteratur som kunde vara relevant för vårt arbete, valde vi inledningsvis att göra 
en semistrukturerad intervju med en konsult som bl.a. arbetar med utbildning och 
utveckling av ledare, medarbetare och organisationer. Urvalet av denna person gjordes 
utifrån ett bekvämlighetsurval, konsulten var en ”personlig kontakt” till en av oss. 
Syftet med att göra denna intervju var att få lite mer ”kött” på benen och få en insyn i en 
utbildares syn på etik samt frågor kopplade till etiken i organisationer. Detta gav oss en 
bra utgångspunkt inför vår fortsatta litteraturfördjupning. Man kan fråga sig om och hur 
mötet med denna konsult påverkat oss. Vi anser att det har påverkat på så sätt att det 
resulterade i att vi efter intervjun ändrade fokus på vår uppsats från att enbart behandla 
ledarskap i förhållande till etikpolicys, till att gälla etikpolicyns funktion i den praktiska 
verksamheten. Vi har alltså valt att inrikta oss på både ledare och medarbetare. 

 

Vårt urvalskriterium för nästa steg i processen var att hitta en organisation som aktivt 
arbetar med etiska frågor och som har det skriftligt dokumenterat i t.ex. en etikpolicy 
eller något liknande. Efter den inledande intervjun kontaktade vi per e-post flera 
organisationer som vi, efter en sökning på Internet, visste hade en etikpolicy. Vi fick 
efter ett tag en positiv respons från en grundskola. Skolan ifråga hade arbetat med 
etikfrågor under ett par års tid och hade det dokumenterat i en ”värdegrund”. Då detta 
sammanföll med vårt urvalskriterium ansåg vi att det var ett bra alternativ. På skolan 
genomförde vi först två semistrukturerade intervjuer med rektor respektive biträdande 
rektor. Anledningen till att vi valde rektorerna var att de gav oss ett ledarperspektiv på 
policydokumentet samt att dessa troligen var de som var bäst insatta i de frågor som 
rörde bakgrunden till varför man börjat arbeta med värderingar.  
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För att få ett medarbetarperspektiv bad vi rektor att få intervjua ett antal lärare. Våra 
urvalskriterier var att vi ville intervjua tre lärare, helst en från varje stadium för att få 
representanter från olika delar av organisationen. De skulle dessutom ha arbetat på 
skolan några år, så att värdegrundsarbetet inte var något nytt eller okänt för dem. Rektor 
valde ut två lärare som visade sig vara så kallade visionsbärare för skolans värdegrund, 
vilket kan ha påverkat vårt resultat (se 3.4.2). Troligen tillhör dessa lärare de som är 
mest positivt inställda till värdegrunden. Anledningen till att vi inte fick intervjua mer 
än två lärare har vi inte fått någon förklaring till, mer än att det rådde tidsbrist, och om 
detta var den riktiga orsaken kan vi endast spekulera i.    

3.2.2 Datainsamlingsinstrument 
När man gör en semistrukturerad intervju har man en lista med frågor man vill ha 
besvarade men lämnar ordningsföljden fri. Det är en anpassningsbar form av intervju 
med öppna svar där den intervjuade uppmuntras att utveckla sina egna tankar 
(Denscombe, 2000). När vi utformade vår första intervjuguide (bilaga 1) var syftet 
främst att få mer kunskap om ämnet etik och hur detta praktiskt kommer till uttryck i en 
utvecklingssituation av ledare och organisationer. Vi var noga med att tänka igenom vad 
vi ville få svar på samt vilka följdfrågor vi kunde ställa. Användandet av denna 
intervjuform gjorde att vi var ganska flexibla. Vi bestämde ämnesområden och frågor i 
förväg, men lämnade ordningsföljden fri. Förhoppningsvis bidrog detta till att 
respondenten mer fritt utvecklade sina egna idéer och synpunkter. Den andra 
intervjuguiden (bilaga 2) utformades med frågor som gav oss bakgrundsinformation om 
hur etikpolicyn utformats, dess innehåll samt dess avsedda funktion. Denna intervju 
hölls med rektor och biträdande rektor på skolan. 

 

Då vårt syfte med uppsatsen anger att vi vill analysera ett policydokuments praktiska 
tillämpning hade intervjuerna med lärarna en lite annan utformning. Vi valde att 
använda oss av ”narrativa intervjuer”, vilket för oss innebär en återberättelse av en 
konkret händelse.  För att inte tappa ledarperspektivet har även rektorerna delgett oss en 
sådan berättelse. Då vi behövde ytterligare information från lärarna för att kunna 
genomföra vår analys har vi dessutom kompletterat den narrativa intervjun med tre 
korta bakgrundsfrågor (bilaga 3).  

 

En ”narrativ intervju” innebar, i vår undersökning, att vi bad respondenterna begrunda 
en kritisk händelse. Med kritisk menar vi en händelse som inträffat i skolan (i 
förhållande till kollega, elev, förälder eller rektor) då de tyckte att det var svårt att veta 
vad som var rätt eller fel att göra ur moralisk/etisk synpunkt. Vi ville att respondenterna 
skulle reflektera över sitt eget resonerande och agerande i en sådan inträffad situation. 
För att ge respondenterna tid att reflektera skickade vi ut uppgiften ett par dagar i förväg 
(se bilaga 3). Genom att låta respondenterna beskriva sitt beteende tror vi att vi kan 
komma åt ”theories in use”, de grundläggande värderingarna som faktiskt styr 
individernas handlingar. Hade vi istället frågat hur personen skulle göra i en hypotetisk 
situation så är det troligt att vi bara fått del av de förfäktade och önskvärda 
värderingarna eller reaktionerna, så kallade ”espoused theories” som finns hos individen 
eller i ett företags policydokument (Argyris & Schön, 1996). Man skulle också kunna 
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uttrycka det som att risken att bara få fram de förfäktade värderingarna eventuellt är 
mindre med denna metod. Genom denna metod gavs vi en möjlighet att ställa 
följdfrågor samt be om förtydliganden om respondenten var otydlig (Nygren & Blom i 
Lindén et al, 1999).  På samma sätt kunde respondenten be oss förtydliga frågan om h-n 
inte förstod den. Vi anser att detta val möjliggjort studiet av etikpolicyns funktion för 
ledare och medarbetare i handlingsögonblicket empiriskt. Metoden kan kombineras med 
andra informationskällor (Bryman, 2002). I vårt fall har vi använt oss av skolans 
policydokument.  För att få en inblick i skolans värderingar tog vi del av skolans 
värdegrund (se bilaga 4). Denna värdegrund innehåller tre ledord, nämligen Ledarskap, 
Ansvar och Framtidstro. För oss är en analys av värdegrunden en förutsättning för att 
kunna undersöka vilken betydelse dessa värderingar har i praktiken. För utförligare 
resonemang kring denna analys se kapitel 5. 

3.2.3 Etiska överväganden 
Det finns vissa etiska regler som utarbetats av Humanistisk-samhällsvetenskapliga 
forskningsrådet (HSFR) vilka man bör tänka på när man bl.a. skall intervjua personer. 
Dessa regler är: informationskravet, vilket innebär att forskaren skall informera 
undersökningsdeltagare om forskningens syfte. Samtyckeskravet, vilket innebär att 
deltagarna har rätt att själva bestämma över sin medverkan.  Konfidentialitetskravet, 
vilket innebär att alla i en undersökning skall ges största möjliga konfidentialitet.  
Nyttjandekravet, vilket innebär att insamlade uppgifter endast får användas för 
forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 5/12-03). För oss innebar det att vi redan i första 
kontakten med konsulten respektive skolan presenterade oss själva, var vi kom ifrån 
samt syftet med undersökningen. Vi gav också utrymme för respondenterna att själv 
bestämma tid och rum för intervjuerna. Något samtyckeskrav var inte aktuellt med 
konsulten eftersom hon arbetar ensam på sitt eget företag. Rektor på skolan samtyckte 
till intervjuer med lärarna, men vi frågade dessutom lärarna om de var villiga att ställa 
upp, samt att de själva fick välja tidpunkt för intervjuerna. Vi garanterade också våra 
respondenter att vi skulle behandla deras uppgifter konfidentiellt. Några av de narrativa 
berättelserna var av känslig karaktär varför vi varit tvungna att byta ut vissa ordval och 
uttryck för att inte avslöja vår källa. Innan vi publicerade vår uppsats har vi även låtit 
våra respondenter ta del av resultatet då vissa delar varit etiskt känsliga, detta 
resulterade i att vi fick vidta några mindre förändringar för att inte röja några identiteter. 
De uppgifter vi inhämtat i de olika intervjuerna kommer vi enbart att nyttja i 
forskningssyfte.  

3.2.4 Intervjugenomförande  
Intervjuerna genomfördes med konsulten och rektorer på deras arbetsplatser. 
Intervjuerna utfördes i ett ostört konferensrum och tog drygt en timme vardera att 
genomföra. Vi var båda med vid intervjutillfällena, en av oss ställde frågor och den 
andra antecknade. Inledningsvis bad vi våra intervjupersoner att berätta lite om sin 
bakgrund. Detta visade sig vara en bra start som aktiverade intervjupersonernas tankar. 
Den av oss som antecknade hade friheten att inflika följdfrågor vid behov. Vi gjorde 
kontinuerligt återkopplingar till det respondenterna sagt för att klargöra att vi förstått 
dem rätt. För att inte missa någon information spelade vi in intervjuerna på band för att 
senare kunna jämföra med gjorda anteckningar och respondenterna hade inget emot 
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detta. De narrativa intervjuerna genomfördes med två lärare och två rektorer, även dessa 
hölls på deras arbetsplats i ett ostört rum. Respondenterna var ivriga att berätta om sina 
valda händelser, vilket vi tror kan bero på att de givits tid att reflektera innan. Vi har 
också varit medvetna om den eventuella påverkan vi som intervjuare kan ha haft på de 
intervjuade s.k. intervjuareffekt (se även 3.4.1). Detta gjorde att vi försökte undvika 
ledande frågor samt att vi ansträngde oss för att vara lyhörda och neutrala, för att främja 
den rätta atmosfären så att de intervjuade förhoppningsvis kände sig väl till mods och 
kunde ge ärliga svar (Denscombe, 2000). 

3.2.5 Bearbetning och analys av data 
När intervjuerna väl var genomförda skrev vi ut dem i sin helhet för att vi skulle kunna 
läsa igenom dem flera gånger. Vi kunde då göra marginalanteckningar i utskrifterna när 
vi fann något intressant eller när vi gjorde associationer till de teorier som ligger till 
grund för vår analys. De semistrukturerade intervjuerna kategoriserades sedan efter hur 
värdegrunden planerats, implementerats, hur den upprätthålls samt vilka hinder och 
positiva effekter man upplevt av policyarbetet. De narrativa intervjuerna har vi 
sammanfattat och kategoriserat efter vilken typ av etiskt dilemma berättelserna rör sig 
kring. I analysen har vi sedan sökt efter gemensamma beröringspunkter och teman med 
skolans värdegrund för att utläsa vilken praktisk funktion denna haft för respondenterna 
i den aktuella situationen. Vid bearbetningen av data har vi försökt vara noggranna för 
att resultatet verkligen ska spegla respondenternas uppfattning och för att kontrollera 
detta använde vi oss även av så kallad respondentvalidering (se 3.3.1). 

3.3 Metodkvalité 

3.3.1 Validitet och reliabilitet eller trovärdighet och äkthet? 
När man traditionellt talar om ett instruments validitet så menar man att det är viktigt att 
det mäter det som det är avsett att mäta. Om ett instrument i traditionell betydelse har 
hög reliabilitet så ger det samma resultat vid upprepade mätningar om omständigheterna 
för övrigt är desamma. Vissa författare menar att dessa begrepp härstammar från den 
kvantitativa metodologin och är lite malplacerade i den kvalitativa forskningen. 
Kvalitativa metoder borde istället bedömas och värderas utifrån helt andra kriterier. 
Enligt Guba & Lincoln (1994) är det mer relevant att istället tala om trovärdighet 
(trustworthiness) och äkthet (authenicity).  

 

Trovärdigheten i vår undersökning baserar sig på ett antal bedömningsgrunder 
nämligen, tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och 
konfirmera (Guba & Lincoln, 1994).  Det kan finnas flera olika beskrivningar av en 
social verklighet, vilket gör det viktigt att framstå som trovärdig för läsaren. För att 
skapa en så hög tillförlitlighet som möjligt har vi försökt att ha en överensstämmelse 
mellan vår empiriska undersökning och de teorier som vi använder och utvecklar. För 
överförbarhetens skull har vi försökt förmedla meningen i den sociala verklighet som vi 
studerat. Vi har redogjort för alla faser i forskningsprocessen för att skapa en pålitlighet 
för vårt forskningsresultat. För att ge en möjlighet till att styrka och konfirmera 
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trovärdigheten i vår metod har vi bifogat våra intervjuguider så att läsaren själv kan 
avgöra intervjumaterialets trovärdighet.  

 

Äktheten eller autenticiteten väcker bl.a. frågan om vi som forskare gett en rättvis bild 
av de olika uppfattningar och åsikter som finns i den grupp vi studerat. Vi är medvetna 
om att det är omöjligt att vara helt objektiv, dessutom kan vi bara uttala oss om just de 
personer vi intervjuat. Avsikten vi haft har varit att handla i god tro och i så stor 
utsträckning som möjligt anstränga oss för att förmedla en rättvis bild av 
respondenternas uppfattningar. Ett sätt att undersöka äktheten och huruvida vi forskare 
gett en rättvis bild kan vara att delge respondenterna resultatet, så att dessa kan bekräfta 
om vi uppfattat dem och deras situation på ett riktigt sätt, s.k. respondentvalidering, 
vilket vi också gjort (Bryman, 2002). I vårt fall visade sig detta vara extra viktigt, 
eftersom respondenterna haft negativ erfarenhet av en tidigare undersökning. Svaret 
från våra respondenter ledde till att vissa ordval ändrades samt att några enstaka 
meningar stryktes, innebörden har dock bevarats. 

3.4 Metoddiskussion 

3.4.1 Nackdelar med vald metod  
Det finns nackdelar med den narrativa metoden, precis som med andra metoder, och vi 
kommer nedan att nämna några. I en kort berättelse som kanske inte är så utförlig finns 
alltid en risk för övertolkning. Detta innebär att vi som forskare måste ha ett kritiskt 
förhållningssätt och verkligen ifrågasätta vad vi kan uttolka ur berättelserna. Berättaren 
själv är naturligtvis en aspekt, om denne har svårt eller lätt för att uttrycka sig påverkar 
vilken information vi får och därmed vilka tolkningar vi kan göra (Lindén et al, 1999).  

 

Det vanligaste sättet att använda ”narratives” är att låta respondenten skriva ner en 
händelse. En nackdel med dessa skriftliga narratives är att vi som forskare inte kan 
ställa följdfrågor eller leda in berättaren på de områden vi intresserar oss för. För att 
komma bort från detta problem valde vi alltså i stället att låta respondenterna muntligen 
redovisa en händelse. Det huvudsakliga problemet med narrativa intervjuer är risken för 
den skevhet som minnesfel kan generera (Bryman, 2002). I vårt fall valde 
respondenterna att berätta om relativt nya händelser varför vi inte tror att detta fick 
alltför stor konsekvens. En nackdel som vi dock upplevde var att då respondenterna 
skildrade sina ”kritiska händelser” associerade denne, medvetet eller omedvetet, till 
andra händelser eller andra personer vilket medförde att berättelsen, i vissa fall, inte 
blev så specifik och fokuserad som den narrativa metoden normalt menas vara. Vi har 
emellertid försökt att inrikta oss på ursprungsberättelsen för att kunna uttyda vilken 
funktion värdegrunden haft i den aktuella händelsen.  

 

En annan nackdel med att använda (narrativ) intervju som metod är att objektiviteten 
kan ifrågasättas. Bara genom att vara närvarande som intervjuare så påverkas resultaten 
i viss mån. Vid en intervju är det nämligen svårt att uppnå objektivitet eftersom 
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kontexten och den som intervjuar påverkar resultatet. Bara genom våra ordval och 
frågeformuleringar kan vi omedvetet ha styrt in respondenten i en viss riktning. Våra 
omedvetna reaktioner kan också ha styrt, vi kan ha lyft ett ögonbryn eller utbytt blickar 
p.g.a. vissa uttalanden, vilket respondenten kan ha påverkats av. Det finns alltid 
påverkansfaktorer i ett intervjusammanhang som inte kan övervakas eller styras. Med 
tanke på vår konstruktionistiska verklighetsuppfattning ser vi intervjun i sig som en 
socialt konstruerad situation. Det som yttras är i hög grad kontextberoende och kan 
därmed inte betraktas som en spegelbild av det som pågått utanför denna speciella 
situation (Alvesson & Deetz, 2000). Vi gör inga anspråk på att vara objektiva, utan är 
medvetna om att vi som forskare gjort ett stort antal val som givetvis har inverkat på 
forskningsresultatet.  

3.4.2 Källkritik av respondenter 
Som vi tidigare nämnt var de lärare vi intervjuade visionärer för den aktuella 
värdegrunden på skolan. De var dessutom utvalda av rektor som kan ha valt ut dem för 
att de är mest positiva till och mest insatta i värdegrundsarbetet. Lärarna har förutom 
detta endast varit anställda i 2,5 år på skolan. Vi ställer oss frågande till hur detta kan ha 
påverkat vårt resultat. Det är inte säkert att det påverkat resultatet för just dem vi 
intervjuat men vi kan inte (och vill inte) dra några slutsatser om hur värdegrunden 
fungerar i praktiken för någon annan än just dem. Att en respondent, och framför allt en 
företrädare för en organisation, vill framstå i så positiv dager som möjligt finner vi 
ganska naturligt. Social önskvärdhet, det vill säga att jag svarar så som jag förväntas 
svara, är något det alltid finns risk för i sådana här sammanhang. I våra intervjuer 
gjordes emellertid uttalanden som ingen av oss uppfattar som socialt önskvärda, snarare 
tvärtom. Vi kunde i enstaka fall märka det socialt önskvärda i inledningen av svaren 
men att en annan uppfattning uppenbarades längre fram i resonemanget.   

3.4.3 Alternativa tillvägagångssätt  
Ett alternativt förfarande för denna studie skulle kunna ha varit en enkätundersökning 
eller strukturerad intervju där vi i förväg formulerat etiska dilemman med givna 
svarsalternativ. Det hade då blivit en kvantitativ metod vilket gett oss möjlighet till att 
uttala oss i mer generella termer, då den kvantitativa forskningen kännetecknas av att 
den är inriktad på specifika faktorer, där de viktigaste är mätning, kausalitet, 
generalisering, och replikationer (Bryman, 2002). Om syftet varit att vi ville uttala oss 
om hela skolan så hade denna metod varit mer relevant. Då hade vi fått utforma en 
enkät med hypotetiska situationer som respondenterna skulle ta ställning till. Vi tror att 
risken med denna metod blivit att vi bara fått fram ”espoused theories” och inte 
”theories in use”. Ett möjligt alternativ till den semistrukturerade intervjun skulle kunna 
vara en ostrukturerad intervju. Denna intervju har vanligen formen av ett vanligt samtal, 
forskaren ställer någon enstaka fråga och intervjupersonen får sedan associera fritt 
(Bryman, 2002). Hade vi istället valt denna metod är risken stor att vi inte fått svar på 
just de frågor vi intresserar oss för.  
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4 Etiken i praktiken 
Vi kommer under följande kapitel att presentera den organisation vi valt för vår studie 
samt redovisa vårt resultat. 

4.1Organisationen som deltagarna verkar i 
Vi har valt att genomföra vår empiriska studie på en grundskola. Skolan är en F-9 skola 
med cirka 800 elever och cirka 80 anställda, varav ett 60-tal är pedagoger. På skolan har 
man utarbetat en värdegrund, som omfattar förväntningar på personal, elever och 
föräldrar samt tar upp de mål som gäller gemensamt för skolan. För att nå målen arbetar 
man med tre begrepp; ledarskap, ansvar och framtidstro (se bilaga 4). Ledarskap– 
innebär att de vuxna vågar ta i konflikter, leder eleverna, är tydliga, ser till att 
gemensamma värden och regler följs, har struktur i verksamheten samt skapar tillit och 
trygghet. Ansvar– innebär att de vuxna är goda förebilder, alla ansvarar för en god inre 
och yttre miljö, respekterar varandra, kommer i tid, använder ett vårdat språk, lyssnar på 
varandra, samarbetar, förebygger och motverkar mobbning samt förebygger 
skadegörelse och klotter. Framtidstro– innebär att både skola och föräldrar har ett 
gemensamt ansvar att förbereda eleverna för vuxenlivet genom att lära dem samhällets 
lagar och regler, arbeta aktivt med etik och moral samt arbetar för att stärka elevernas 
självkänsla. Som komplement till värdegrunden har skolan ett antal ordningsregler. "Vi 
jobbar med värdegrunden och för att den skall fungera har vi ett visst regelsystem för 
att få struktur i vardagen. Det innebär att alla på skolan skall veta vad det i praktiken 
innebär med vardagliga rutiner”.  

4.2 Värdegrunden 

4.2.1 Anledningen till och planering av värderingsarbetet 
En av anledningarna till att man började arbeta med värderingar på skolan var att man 
gentemot kunderna ville visa vem man är. I detta fall är kunderna eleverna respektive 
deras föräldrar. Ledningen upplevde att man behövde göra förbättringar för att skolan 
skulle bli attraktiv och med en tydlig profil, för att kunna locka till sig nya elever. 
Skolor är idag konkurrensutsatta på så sätt att de blir tilldelade pengar efter hur många 
elever som går på skolan, vilket sålunda påverkar dess ekonomi på ett betydande sätt. I 
och med detta har profileringsarbetet blivit allt viktigare för dagens skolledare. 

 

Rektorerna uppger att en annan anledning till att man började arbeta med värdegrunden 
var att man upplevde stora skillnader i hur lärarna hanterade samma situation och att det 
existerade olika regelverk hos olika lärare. Man hade inget gemensamt förhållningssätt 
vilket orsakade onödiga konflikter och diskussioner mellan elever och lärare. ”När barn 
upplever en inkonsekvens hos vuxna känner de frihet att göra som de vill. Det blir 
ohållbart om inte alla agerar likadant utifrån de regler man bestämt”. Vid 
sammanträden, före värdegrundens införande, verkade alla eniga om vilka regler som 
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skulle gälla men efteråt gjorde alla ändå som de brukar göra. Det var en läpparnas 
bekännelse som inte hade någon förankring. Diskrepanserna mellan lärarnas sätt att 
hantera olika situationer blev allt tydligare vilket skapade oro och otrygga elever. För att 
motverka detta ansåg man att det behövdes mer struktur i verksamheten, så att lärarna 
skulle kunna ägna sig mer åt pedagogisk verksamhet i stället för att agera ordningspolis. 
Allmänt sett hade man från ledningshåll även upplevt ett bristfälligt ledarskap i 
lärarkåren. ”En anledning till att vi började jobba med ledarskap [i värdegrunden] var 
att vissa lärare inte kunde hantera sin roll i klassrummen”. 

 
Det började således med att ledningen på skolan hade en idé och uppfattning om vad 
som behövde förbättras. De valde sen att kontakta ett par konsulter de tidigare anlitat, 
och fått bra kontakt med, vid en studiedag om etik och moral. Tillsammans med dem 
utformades, utifrån skolans styrdokument dvs. läroplan och skollag, ett konkret förslag 
till en värdegrund. När den var klar informerades personalen som fick komma med 
synpunkter, vilket resulterade i några småjusteringar. ”Att alla skall vara med och vara 
delaktiga i det inledande skedet funkar inte”. Enligt rektor förankrades värdegrunden 
genom flera möten med personal och föräldrar utan några större problem. "En del 
föräldrar tyckte att det äntligen blev ordning och reda, men en del tyckte att detta inte 
var något som vi skulle lägga oss i”.          

4.2.2 Implementering av värdegrunden 
Eftersom ledningen har mycket att göra med den dagliga verksamheten och de dessutom 
insett att arbetet med värderingar tar lång tid, valde de att anlita konsulterna för 
implementeringsarbetet. Konsulterna hade initialt utbildning i värdegrundens innebörd 
med samtliga i personalstyrkan. De håller också i kontinuerlig fortbildning i etik och 
moralfrågor på skolan. Denna fortbildning kan ta sig form av värderingsövningar, 
hypotetiska moraliska dilemman, där lärarna måste ta ställning och motivera sina val. 
Vi har genom de intervjuer vi genomfört, fått intrycket av att konsulterna ofta ställer 
saker och ting på sin spets för att få igång en tankeprocess och en konstruktiv 
diskussion, eller som en lärare uttrycker det: ”Det tar jättelång tid, det är inget man gör 
på en termin utan det är ett långsiktigt arbete. Vi har stöd i konsulterna för att hålla det 
levande, de är dessutom ibland ganska provokativa vilket jag tycker är bra. De är inte 
jättesnälla alltid. Man får verkligen tänka efter hur man själv är. Oftast är det väldigt 
enkelt att skriva ner på ett papper hur man skall vara. Som lärare skall man vara snäll 
och rättvis och behandla alla lika osv. Det tycker alla, men det är inte så lätt i 
praktiken”. 

 

Rektorerna framhåller att det är viktigt att ge värderingarna samma innebörd hela tiden. 
Poängen med detta är att tydning och skolning i värdegrundens innebörd ska ske genom 
så få led som möjligt, så att de inte blir förvanskade. ”Vi har ju hela tiden fortbildning 
av personalen och ny personal måste få del av värdegrunden. Helst inte av personal 
som redan är här för då kanske den ursprungliga idén förvanskas. Utan det måste hela 
tiden vara så att de nyanställda får detta från ursprungskanalen, dvs. konsulterna håller 
i introduktionsutbildning och ledarutbildning”. Att det förekommer personliga 
tolkningar av värdegrunden trots allt, är något våra respondenter är medvetna om, men 
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detta tror man handlar om tidsaspekten. Det har helt enkelt inte satt sig i ryggmärgen 
hos alla ännu.  En lärare ger uttryck för en viss tvekan till att värdegrunden skulle kunna 
få personalen att agera enligt en viss mall. ”Vi får acceptera att vi faktiskt är olika och 
ser det på olika sätt. Alla kan ju inte vara så som jag tycker, man måste ändå ha en 
sorts förståelse för att även om alla inte agerar eller reagerar som jag gör, så behöver 
det inte vara fel. Det är väldigt komplicerade saker. Det krävs chefer som är oerhört 
kunniga och vet hur man kan arbeta med det personliga planet, att behandla olika 
individer olika”. 

 

Ledningen på skolan återkommer vid flera tillfällen till att det är viktigt att se 
värderingsarbetet som en process, något som tar lång tid och som man egentligen aldrig 
blir färdig med. ”Vi har arbetat kontinuerligt och konsekvent för att få detta att fungera 
och det är det som är vår styrka”. Från ledningshåll upplevdes det dock i början som 
frustrerande att värderingsarbetet tog sådan tid men att man lärt av denna process. 
”Första tiden som rektor ogillade jag lärare eftersom jag inte fick igenom mina tankar 
tillräckligt snabbt, men jag har lärt mig att det går bättre om man ger människor tid 
och tar det i småsteg, det ger en större effekt”.   

4.2.3 Hinder i värderingsarbetet 
Rektorerna uttrycker till en början att man bara fått positiva reaktioner på arbetet med 
värdegrunden. Men i takt med att samtalet fortskrider framkommer även att man stött på 
en del problem. ”Det har bara varit positivt och det negativa har bara varit kortvarigt. 
Det var bara ett sorts värkarbete innan det var klart.”  I samband med införandet av 
värdegrunden utarbetades en överenskommelse med ordningsregler som skulle skrivas 
på av både personal, elever och föräldrar med avseende på att få värdegrunden att 
fungera i vardagen. Detta accepterades inte av alla berörda, en del tyckte att det var 
självklara regler medan andra tyckte att skolan la sig i för mycket. ”Det fanns ett 
förändringsmotstånd. Lärarna upplever ett hot mot den professionella integriteten, att 
vi går in och styr. Det är svårt när man varit privat entreprenör sedan man började 
jobba, så gjorde inte rektorer och skolledare förr”. Man anser dock att arbetet med 
värdegrunden och ordningsreglerna hela tiden går framåt och att framsteg ideligen görs. 
”De flesta tycker nog att det är ganska ofarligt, att det är något man egentligen 
efterlyser”. Samtidigt gav lärarna uttryck för att det finns en diskrepans mellan hur 
olika lärare tolkar ordningsreglerna. Det kommer fram att detta ger upphov till ideliga 
diskussioner, både mellan kollegor och mellan elev - lärare.   
 

Det som kanske upplevts som allra svårast var att ifrågasätta och reflektera över sitt eget 
agerande och beteende. De flesta lärare vet hur deras uppförande och handlande bör 
vara och kan därför uttrycka det i tjusiga fraser. Frågor som, varför agerar jag som jag 
gör och vad får det för konsekvenser för eleven, bör också vara centrala i varje 
pedagogs yrkesutövande. ”I läroplanen står väldigt många vackra ord och det lär sig 
många lärare utantill men de har aldrig reflekterat över vad dessa ord verkligen 
innebär. Sådant märker man i medarbetarsamtal och i anställningsintervjuer, folk vet 
vad de ska svara, vad som förväntas. Men när man sedan börjar peta i det så märker 
man att det inte alltid stämmer”. Rektorerna tror att skolan inte kan utvecklas i önskad 
riktning om inte varje enskild lärare belyser sin egen situation. ”I dagens skola ger vi 
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väldigt lite utrymme för de här frågorna och det är det som gör att vi inte får den 
skolutveckling vi önskar”.   

 

Det uppstår, i samband med intervjun, en reflektion hos våra respondenter över varför 
människor väljer läraryrket. Väljer man det för att man själv har ett brinnande intresse 
för ett ämne eller kan det vara för att man vill hjälpa barn inhämta kunskap? 
Respondenterna anser att lärarna måste bygga relationer med eleverna för att kunna nå 
fram till dem och få med dem i den önskade utvecklingen. De ger vidare uttryck för att 
de mer ämnesinriktade lärarna många gånger missar denna viktiga del av sitt arbete, det 
blir mera en presentation av det egna ämnet. Vissa lärare upplever en rädsla inför att 
prova nya arbetssätt och undervisningsmetoder, vilket rektorerna tror kan bero på att 
lärarna kanske är otrygga i sin roll. ”De [lärarna] måste kanske anpassa sig till nya 
former. Det finns dock ett stort motstånd mot att pröva nya vägar. Otrygga lärare 
experimenterar inte och därför måste vi skapa en trygg miljö för både lärare och elever.  
Men allt tar tid och allt går, bara man inte ger upp”. Genom värdegrunden menar 
rektorerna att ramarna blir klara och tydliga, vilket ger en positiv cirkel där eleverna inte 
tar sig för stora friheter och där personalen blir tryggare.  

4.2.4 Upprätthållande av värdegrunden 
Skolan använder sig av kontinuerliga utvärderingar för att hålla värdegrunden vid liv. 
Det kan t.ex. vara enkäter, elevhearings eller medarbetarsamtal. Eleverna talar i 
enkäterna om hur de upplever lärarnas attityder till värdegrunden samt hur de 
genomdriver denna. Rektorerna kan se en tydlig trend i vissa arbetslag, att det sköts 
sämre eller bättre. När detta blir uppenbart gör ledningen uppföljningar med de 
arbetslag där det inte fungerar. Rektorerna gör även regelbundna klassrumsbesök för att 
se hur värdegrunden efterlevs i klassen och på vilket sätt den fått effekt i pedagogens 
dagliga arbete. ”Eleverna ger en bild som inte stämmer överens med lärarnas. Sen 
måste vi jämka dom här bilderna. Vi gör klassrumsbesök så mycket vi bara kan men det 
är ju också en tidsaspekt. Dessa klassrumsbesök kanske inte ger en sann bild, men en 
viss uppfattning kan man bilda sig om hur varje klass fungerar”. 
 

För att få värdegrunden att fungera i verksamheten så krävs det nya tankar och nya 
diskussioner. Ett sätt att få igång den processen har varit att utse en visionär i varje 
arbetslag.  Visionärerna har till uppgift att driva etiska och moraliska diskussioner och 
reflektioner inom arbetslaget bl.a. genom praktiska övningar. Konsulterna ingår i 
visionsgruppen som ett stöd och bollplank i den etiska debatten. ”Konsulterna har 
tvingat folk att ta ställning och att försvara varför man tycker som man gör. Det ger 
reflektioner som har kommit organisationen till nytta”. Under intervjun med en lärare 
framkom dock att tidsbristen i vardagen medför att diskussionerna i arbetslagen kanske 
inte hålls så ofta som det var tänkt från början. Men rektorerna anser att processen nu 
förts ett steg längre, i och med att de nu fortsätter med fortbildning i elevsyn och 
kunskapssyn.  

 

I fortbildningsinsatserna fokuserar konsulterna, som själva är utbildade lärare, bl.a. på 
ledarskapsutveckling. Konsulterna sitter med som åhörare i klassrummen för att senare 
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kunna ge konstruktiv kritik och feedback till läraren. I vissa fall kan de själv gå in och 
hålla i lektionen för att tydliggöra alternativa tillvägagångssätt. I fortbildningen finns, 
för lärarna, således möjlighet till viss reflektion, utvärdering och självkritik. ”Meningen 
var att detta skulle kunna fortgå efteråt och att kollegor skulle kunna besöka varandra 
och ge den här återkopplingen, men så långt har vi inte kommit. I våra 
medarbetarsamtal tar vi däremot upp det och är tydliga så att de själva skall reflektera 
över hur de hanterar vissa saker. Men vi vill att detta skall ske kontinuerligt av 
pedagogerna själva, för när vi tar upp det på dessa samtal blir det bara ett 
ifrågasättande utifrån, vi vill ju att de gör en inre reflektion”. 

 

Rektor menar att värdegrunden ger lärare, som upplever att kollegor inte följer 
värdegrunden, en möjlighet att påtala för vederbörande att dessa inte följer det som står 
i den. Den kollegiala lojaliteten och de sociala normer som existerar på skolan kan dock 
ibland bli ett hinder för värdegrundens praktiska tillämpning. "Såna saker är väldigt 
svåra, när man t.ex. tycker att någon annan människa beter sig väldigt illa, är det svårt 
att säga till om man inte har en nära relation. Jag kan även uppleva att ledningen inte 
säger till på skarpen. Det är ju så att det oftast kommer uppifrån, hur man beter sig. Då 
är det inte så himla lätt som kollega att komma och säga till heller". En annan lärare, i 
ett annat arbetslag, menar att de har börjat kunna säga till varandra. "I arbetslaget kan 
inte alla tillrättavisa, men jag gör det. Jag säger att mina barn tycker att det är orättvist 
att de får göra så här hos mig men inte hos dig. Vi måste försöka vara konsekventa”. 

4.2.5 Positiva effekter 
En positiv följd av värderingsarbetet är, enligt rektor, att personalen fått ett ökat intresse 
för att reflektera över värderingarna. ”I och med att vi satt ljuset på värderingarna så 
har vi har lyft reflektionen till en ny nivå. Detta arbete går hela tiden i faser och i olika 
processer alltefter som man arbetar med det. Själva implementationsfasen är ju sin sak 
men sen när man skall få det att funka i praktiken så kräver det nya tankar och nya 
diskussioner för man har olika sätt att tolka det och genomdriva det. Alla bitarna man 
sätter ljuset på gör att människor börjar tänka”. Värdegrunden har vidare lett till att 
man fått bättre ordning och reda såväl som struktur. ”Det är roligare att arbeta när 
lärarna förstår vad deras uppdrag egentligen går ut på. Många lärare har värderingar 
som de alltid haft men vi har kommit längre tack vare värdegrunden”.  

 

I stort upplever rektorerna att värdegrunden fungerar bra. De berättar dock om en 
dubbelhet där vissa lärare fungerar bra, medan en del inte fixar det nya arbetssättet. Som 
exempel på detta nämner de att vissa lärare använder anmärkningssystemet för att 
kompensera sin otydlighet som ledare, medan andra lärare fått arbetsro och nu kan ägna 
sig åt utvecklande pedagogisk verksamhet. ”Det fungerar inte överallt men på de flesta 
håll. En viss yttre struktur med regler smittar av sig på den inre strukturen, vilket 
innebär att pedagogerna kan koncentrera sig på att hjälpa barnen med 
kunskapsinhämtning. Det är inget paradis det finns ju alltid de elever som har svårt att 
hålla sig inom ramarna, men den stora massan vet var gränsen går. Det finns 
fortfarande mycket att göra, värdegrunden har inte löst alla pedagogiska problem”. 
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4.3 Praktisk tillämpning   
I de kommande avsnitten kommer vi att redovisa de narrativa intervjuerna. De 
”kritiska” händelserna vi bad respondenterna berätta om har i de flesta fall visat sig 
handla om etiska eller moraliska konflikter av olika slag. I anslutning till berättelserna 
inleder vi med en kort presentation av vilken typ av dilemma varje historia rör sig runt. 

4.3.1 Elevkonflikt  
En elevkonflikt var i detta fall en konflikt som började mellan två elever, där en lärares 
agerande senare blir föremål för en schism. Händelser på skolan kan kräva ett 
omedelbart ingripande vilket innebär att lärarna kan tvingas handla i affekt, utan att 
hinna tänka. I en sån här situation, där det är fara för att någon skall bli skadad, finns 
inte tid att förklara handlandet för de inblandade, varför missförstånd lätt inträffar.  

 

En respondent berättar om en situation då hon ensam tvingades ingripa i en 
elevkonflikt. För att undvika att två elever skulle sparka ner varandra, såg hon ingen 
annan utväg än att handgripligen ta en av eleverna under armen och släpa in honom i ett 
klassrum. Lärarens enda tanke var att sära på eleverna, men den fasthållne eleven 
uppfattade det som att hon försökte hjälpa hans motståndare. Kurator kopplades in och 
efter flera samtal kunde missförstånden redas ut. ”Efteråt så försökte jag prata med den 
här killen. Vi har en jättebra kurator här, men han [eleven] var inte så förtjust i att 
prata med mig, för han tyckte att jag hade hållit fast honom så att de andra kunde 
sparka honom, han uppfattade det så. Men det var ju inte så. Genom kuratorn fick jag 
förklara att min enda idé var att jag skulle få bort honom därifrån, verkligen inte att jag 
skulle hålla fast honom. Det kan bli väldigt mycket missförstånd på vägen”. Tilläggas 
kan att man på skolan har en ”plan” för hur sådana här situationer ska hanteras. I den 
mån det är möjligt skall man försöka se till att två vuxna tar hand om vars en elev, och 
att man särar på dem och håller eleverna isolerade från varandra tills situationen lugnat 
ner sig.  

4.3.2 Systemkonflikt  
Systemkonflikter kan röra sig om tvister mellan olika grupperingar av lärare på en 
skola, mellan traditionella och moderna synsätt, mellan en önskan att samarbeta eller att 
arbeta individuellt. Det kan också röra sig om konflikter mellan den kollegiala 
lojaliteten och de rådande reglerna som finns på en arbetsplats. 

4.3.2.1 Perspektivkonflikt 
Vår respondent beskriver ett etiskt problem i relation till en kollega. Som ny lärare hade 
hon stora ambitioner och utvecklingsidéer, vilka hon var ivrig att framföra. Hon stötte 
dock på patrull från en av de mer erfarna lärarna. Respondenten upplevde sig 
motarbetad och kränkt när kollegan bemötte henne nedlåtande och undvikande. ”Vad 
jag än sa så blev jag sågad, det där har vi redan gjort... det är ju dina visioner men det 
är inte verklighetsförankrat. Det var sådana här smågrejer som att han inte hälsade i 
personalrummet och när vi skulle fika så försvann bullfatet under näsan på mig”. För 
respondenten blev situationen till sist ohållbar, hon började även tvivla på sin egen 
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uppfattning. Hon kände att hon var tvungen att ta tag i situationen för att själv kunna må 
bra och fungera i arbetslaget. ”Sen är jag väldigt temperamentsfull så jag tänkte att jag 
inte kunde gå till honom direkt för då skulle jag börja böla eller skälla”. Hon valde då 
att vända sig till både kollegor och arbetsledare för att få bekräftelse och råd på hur hon 
borde agera. Hon bestämde sig för att följa deras råd, att föra en diskussion med hela 
arbetslaget, och tog tjuren vid hornen vid nästa arbetslagsträff. ”Egentligen ville jag gå 
till honom direkt men jag kände ju att det här får jag väga på en vågskål, för det var så 
känsligt” De pratade alla igenom situationen och klarade upp de missförstånd som 
förekommit och efter detta samtal har samarbetet fungerat bra mellan kollegorna. ”Jag 
sa att jag kände att jag ville göra det här när alla var med för att få stöd och att det inte 
blir ett personangrepp vare sig från mig eller från honom, som ingen annan hör”. 
Respondenten påtalade vid flera tillfällen att denna händelse är något som arbetslaget 
ständigt återknyter till när nya diskussioner och meningsskiljaktigheter dyker upp. Man 
har lärt och dragit slutsatsen att det är bra att våga ta mod till sig och sätta ord på det 
man tycker. 

4.3.2.2 Lojalitetskonflikt 
Lojalitetskonflikter är något vi får intryck av är ganska vanligt i skolans värld. Vem ska 
man vara lojal emot i konfliktsituationer som uppstår? Mot ledningen, kollegorna, 
eleverna eller föräldrarna? En sådan konflikt, som vi fick berättad för oss, handlade om 
en lärare som blivit befordrad till skolledare. Personen råkade i tvist med rektorn bl.a. 
när det gällde arbetsplatsförlagd tid. Förr kunde lärarna gå hem efter avslutade lektioner 
och sköta återstående arbetsuppgifter hemifrån men det ändrades för några år sedan. 
Ledningen fick svårt att genomföra förändringen på skolan p.g.a. att det nya systemet 
blev starkt ifrågasatt, av vissa i lärarkåren, och de gjorde allt de kunde för att 
upprätthålla det gamla systemet. Detta mynnade ut i att det nya och det gamla systemet 
mer eller mindre arbetade parallellt. Till slut upptäckte rektorn att personen delvis 
försvarade det gamla systemet och tog beslut bakom den förstnämndes rygg. ”Man kan 
inte jobba i en ledningsfunktion där någon saboterar och jobbar bakom ryggen på en”. 
Situationen blev ohållbar och ett framtida samarbete mellan de båda visade sig vara 
omöjligt. ”Så jag försökte hitta en struktur där jag kunde placera personen i 
ledningsposition men lite sidan om.  Jag argumenterade för detta men det köpte inte 
personen och han var ju i sin tur påhejad av den gamla fraktionen på skolan”. För att få 
till en lösning togs en utomstående konsult in men processen blev långdragen p.g.a. de 
meningsskiljaktigheter som fanns. 

 

Även detta bryderi fick lösas med ett antal samtal med de inblandade parterna. ”Jag 
drev det till sin spets och vi hade samtal på olika sätt men då kände jag att jag var 
väldigt ensam därför den här personen hade ju facket bakom sig.” Till sist blev ändå 
personen omplacerad men då var egentligen skadan redan skedd. Produkten av denna 
konflikt blev polarisering och infekterad stämning på skolan något som till viss del finns 
kvar än idag. ”Konsekvensen av det som hänt gör att jag gått stärkt ur situationen och 
har lärt sig mycket.” Det har dessutom resulterat i att man, efter denna händelse, 
försöker anställa yngre lärare som redan i anställningsförfarandet blir bekanta med 
värdegrunden. ”Inte ens konsulterna har lyckats ändra dessa [äldre] lärares beteenden 
och värderingar. Det är svårt att ändra personliga bitar, hur människor agerar och 
reagerar, i ett arbetslag tillsammans med kollegor. Det är samtidigt det som är det 
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intressanta när man jobbar med människor, hur man skall tackla den här typen av 
problem”.  

4.3.3 Ifrågasättande 
Som lärare blir man ibland ifrågasatt eller anklagad. Beskyllningarna kan komma från 
elever, föräldrar, kollegor eller ledare och orsaken till dem varierar. De kan bero på att 
illvilliga rykten cirkulerar eller på att olika typer av beteenden hos läraren anses vara 
oacceptabla.  

4.3.3.1 Ifrågasättande – av kompetens 
I en situation blev en lärare (A) anklagad för att vara inkompetent som lärare. En 
förälder skickade ett mail till lärare (B) som var klassföreståndare, där föräldern 
ifrågasatte att hennes barn skulle behöva få just lärare (A) som enligt rykte var 
inkompetent och oförmögen att sätta betyg på sina elever. Lärare (B) vidarebefordrar 
detta mail till lärare (A) som ansåg att denna anklagelse var felaktig och ryktet illvilligt. 
Under föregående läsår hade lärare (A) haft en specialklass med svaga elever där det var 
omöjligt att ge något betyg. Föräldern hade alltså missförstått förhållandena. Lärare (A) 
ville givetvis reda ut det hela men det var lite känsligt dels för att mailet inte var ställt 
till henne personligen och dels att omständigheterna kring specialeleverna skulle 
behandlas konfidentiellt. Dessutom var lärare (A) rädd för att överreagera. ” Mamman 
hade fått allt om bakfoten. Hur skulle jag göra? Om man tar tag i det själv är risken lätt 
att man bara blir förbannad, man kan bli väldigt syrlig”. I dagens skola blir det av 
yttersta vikt att hantera detta på ett bra sätt eftersom det mer och mer handlar om en 
kundrelation. ”Vi får tänka på att detta är ett företag och att de är våra kunder. Så 
behövde man aldrig tänka för 10 år sedan men så får man tänka nu. Det är det här att 
kunden har alltid rätt”. Lärare (A) valde därför att kontakta sin chef. ”Det är viktigt att 
förankra så att man inte gör sin egen grej och inte har något stöd för det”. Rektor 
bestämde sig för att själv kontakta föräldern och förklara missförståndet. 

4.3.3.2 Ifrågasättande – av beteende 
Rektor fick besök av en elev som anklagade en lärare för olämpligt beteende. 
Föräldrarna var upprörda och läraren förtvivlad. Hur skulle hon hantera situationen för 
att alla skulle kunna gå ur den med bevarad självkänsla? Rektor berättade att även om 
inte anklagelsen var sann så var det ett symtom på något. Hon var tvungen att ta elevens 
upplevelse och förälderns oro på allvar samt den anklagade lärarens panik på allvar. 
”Eleven är säkert övertygad om att detta är sant och föräldern är övertygad om att 
barnet talar sanning. Föräldern och barnet vill att man skall vara deras företrädare 
mot den person som de anklagar. Läraren vill att man skall vara hans företrädare mot 
dom anklagande”.  

 

Rektor menar att man inte kan förändra ett barns sanning genom att övertala dom, för 
det är barnets sanning av situationen. Hade rektor sagt att elevens upplevelse inte var 
sann, så hade hon fått föräldrarna emot sig, vilket i förlängningen kunde få 
konsekvenser för skolans rykte. I ett inledande skede pratade rektorn med parterna var 
för sig. Det blev många olika samtal som rektorn och kurator tillsammans höll i. ”Man 
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tror att man är jättetydlig men alla tolkar utifrån sin egen synvinkel och är man då två 
kan man kolla upp hur den andra har upplevt det”.  De hade flera enskilda samtal med 
föräldern, flickan och hennes kompisgrupp. Sen hade de samtal med läraren samt den 
person han ville ha till stöd. Situationen löstes med flera samtal där rektor bl.a. fick 
förklara och motivera för berörd lärare varför hon var tvungen att agera i elevens favör. 
Efteråt sammanfördes föräldrar, flickan och lärarna i ett gemensamt samtal. Efter en 
veckas betänketid hölls ett nytt samtal. Innan detta samtal hade rektor och kurator 
diskuterat olika planer utifrån vad som skulle kunna ske i diskussionen. ”Etiska 
dilemman av detta slag kräver mycket planering och struktur”.  

 

Rektor säger att detta är sådant man måste träna pedagogerna i. ”När de hamnar i 
liknande situationer bör de styras av struktur och inte av känslor. I samma ögonblick 
som man låter sig styras av känslor, vilket vi som människor ofta gör, så hamnar man i 
någon sorts subjektiv sanning och då gäller det att gå tillbaks till utgångspunkten hela 
tiden”.  För den utsatta läraren blev detta givetvis en träning i att hantera sådana här 
saker i framtiden. ”Det här är ett sånt etiskt dilemma när man känner att man skulle 
vilja ställa upp för personalen till 100 % därför att man förstår att detta är bara en 
hjärnfiktion hos eleven p.g.a. att man känner till problematiken, men man kan ändå inte 
köra över barnet och säga att detta är lögn”.  
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5 Analys och diskussion  
Vi kommer i följande kapitel att i ett första steg utgå från teorin för att analysera 
skolans värdegrund, med avseende på dess planering, implementering, formulering samt 
upprätthållande, för att få fram hur etikpolicyn borde fungera (5.1). I steg två kommer 
vi att utifrån de narrativa intervjuerna analysera vilken funktion etikpolicyn, med 
avseende på dess innehåll, har för respondenterna i den aktuella situationen (5.2). 
Slutligen, i steg tre, avser vi att se hur väl de två ovanstående stegen stämmer överens 
samt förklara en eventuell diskrepans mellan hur det fungerar och hur det borde fungera 
med hjälp av vår teoretiska referensram (5.3). 
 

 
Figur 5, Analysöverblick, egen  

5.1 Etikpolicyns teoretiska funktion 

5.1.1 Skälen till arbetet med värdegrunden 
Det finns olika orsaker till varför en organisation väljer att arbeta med värderingar. 
Skolan vi undersökt har flera skäl för värderingsarbetet som dessutom finns på flera 
olika plan. Internt på så sätt att man arbetar aktivt med värderingarna i den dagliga 
verksamheten och att man från ledningshåll försöker uppmuntra till diskussioner om 
detta. Anledningen som låg bakom var att man saknade ett gemensamt förhållningssätt 
och ville därmed påverka sina medarbetare i en viss riktning. Det fanns en stor 
diskrepans i lärarnas sätt att hantera sin ledarroll vilket skapade oro och otrygghet. Som 
komplement till värdegrunden har skolan ett antal ordningsregler för att få struktur i 
verksamheten, så att lärarna kan börja arbeta med värdegrunden. Vi kan här se 
värdegrunden som ett styrinstrument som syftar till att forma ett enhetligt beteende på 
skolan (2.3.3) Externt visar sig värderingsarbetet genom en tydligare profilering som 
avser att locka till sig både nya kunder och medarbetare (2.3.2). På individnivå 
säkerställer många organisationer att anställa ”rätt” medarbetare genom att profilera sig 
och visa vem man är. På detta sätt märks värderingsarbetet på skolan tydligt vid 
anställningsförfarandet, de som anställs får direkt en uppfattning vad skolan står för och 
har därmed möjlighet att välja om man vill hoppa på tåget eller inte (2.3.1). 
Konsekvenser av detta förfarande kan bli att man missar den mångfald som 
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oliktänkande individer kan ge och kanske också det kritiska och ifrågasättande 
förhållningssätt som moderna organisationer i allt större utsträckning efterlyser (2.5.1 & 
2.6.1). Detta i sin tur kan kanske också leda till ett begränsat lärande i organisationen 
(2.9).  

5.1.2 Tillvägagångssätt 
När man inför en värdegrund kan man inta olika förhållningssätt. Skolan har i 
inledningsskedet valt ett utpräglat top-down perspektiv (2.8.1). Detta framkommer i 
intervjun med rektor vid flera tillfällen. Dels i och med att rektor tillsammans med 
konsulterna utarbetar ett färdigt värdegrundspaket men också genom att uttrycka en viss 
skepsis till att involvera stor del av personalen i det initiala skedet. Varför skolledningen 
väljer att göra på detta vis kan vi delvis bara spekulera i, men ett av skälen kan vara att 
man ansåg situationen som akut och att ett snabbt agerande var nödvändigt. Ett annat 
skäl kan vara att man från ledningshåll anser sig ha de ”rätta” värderingarna och att 
personalen inte skulle kunna bidra med något mer värdefullt. Eller att ledningen själv är 
otrygg och inte vågar släppa in medarbetarna för kritik och idéer, dvs. man har en 
instrumentell och traditionell syn på människan och ledarskapet (2.8 & 2.7.1.1) Detta 
har fått konsekvenser i form av att motivationen till förändring (2.9) inte infunnit sig 
hos samtliga medarbetare och att ett gemensamt ansvar för värdegrunden inte skapats 
(2.8.3). När värdegrunden kommer uppifrån är det som regel också lättare för 
medarbetarna att kritisera den och de kanske även ser värdegrunden som en anklagelse 
mot deras beteende (2.8.2). Vi kan också utröna ett visst tvivel hos lärarna till att stöpa 
alla medarbetare i en form av tänkande. Detta kan bero på att personalen från början inte 
förstått syftet med värdegrunden vilket i sin tur kan hänga ihop med den obetydliga 
delaktighet medarbetarna hade i planeringsskedet (2.8). Ett top-down perspektiv innebar 
vidare att det gick snabbt att planera värdegrunden, men att implementeringen tar lång 
tid. Hade man istället valt ett bottom-up perspektiv hade planeringsfasen tagit avsevärt 
mycket längre tid eftersom värderingsdiskussioner tar mycket tid i anspråk. En fördel 
med detta sätt att förfara är alla medarbetare hade blivit ”delägare” till dokumentet, 
vilket förmodligen hade underlättat implementeringsfasen (2.8.1). 

 

Förändringsmotstånd är ett vanligt förekommande fenomen vid förändringar inom olika 
slags organisationer. I detta fall är förändringen dessutom av den karaktär att den 
innefattar förändring av värderingar och attityder vilket kan vara oerhört smärtsamt 
(2.9). Att ifrågasätta sitt eget beteende och agerande är inte alltid lätt och vi tror att det 
kanske kan vara extra svårt för lärare då de, trots allt, arbetar mycket på egen hand. För 
att hjälpa lärarna att ifrågasätta och förändra sitt agerande så, att det stämmer överens 
med värdegrunden, har skolan tagit hjälp av konsulterna. Genom att konsulterna visar 
på och tydliggör konsekvenserna av alternativa handlingssätt i klassrumssituationen, 
kan kanske lärarnas attityder förändras så att de vågar pröva nya metoder. Med detta 
förfarande kan konsulterna tydliggöra skillnaden mellan det önskvärda beteendet 
(espoused theories) i värdegrunden och lärarnas faktiska handlande (theories in use). 
Konsekvenserna av handlingssättet kan tänkas bli att organisationen går mot ett ökat 
lärande. Får detta utvecklas kan det i förlängningen leda till att individerna i 
organisationen anammar ett modell II-tänkande där det gemensamma lärandet sätts 
framför försvaret av det egna jaget (2.9).  
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En annan konsekvens av top-down perspektivet blev att personalen inte inledningsvis 
behövde reflektera över sin egen etik. Enligt Collste är ju ett personligt reflekterande 
nödvändigt för att kunna skapa ett gemensamt etiskt förhållningssätt (2.5). Nu är det 
istället ledningens värderingar som fått genomslag vilket i sig kan anses vara oetiskt 
(2.7). Förvisso har personalen i efterhand fått komma med synpunkter men frågan är hur 
lätt det är att komma med synpunkter på ett redan färdigt förslag. Hade man istället haft 
en gemensam reflektion och dialog hade tänkandet kunnat expandera, förståelsen 
kunnat öka och ett nytt medvetande kunnat byggas upp. Detta är något individerna inte 
kan få på egen hand (2.5.1). Vi tror att den inre reflektion som rektorerna efterlyser hos 
lärarna först måste föregås av en yttre reflektion. Det vi avser då är en gemensam dialog 
och reflektion som kan leda till ökat medvetande och självinsikt och därmed gynna den 
inre reflektionen och ifrågasättandet (2.4 & 2.5).  

5.1.3 Upprätthållande av värdegrunden 
Vi anser att det traditionella synsätt ledningen intog i planeringsskedet förändrades mot 
ett delaktighetssynsätt i implementeringsfasen (2.7.1.2). Detta menar vi framträder 
genom att man på skolan har varit på det klara med att värdegrundsarbetet är en 
pågående process som måste få ta tid.  Man har därför valt att ha kontinuerlig 
fortbildning ledd av konsulterna. Genom de olika värderingsövningarna som hålls i 
arbetslagen, dels av konsulterna men också av visionärerna, utvecklas ett ökat 
medvetande och lärande. En positiv konsekvens med tillvägagångssättet är att 
värdegrunden levandegörs och därmed undviker ledningen att den endast blir en 
skrivbordsprodukt (2.8 & 2.10). Dessa övningar kan även leda till att medlemmarna i 
organisationen utvecklar sin moraliska kompetens. I samtal tydliggörs individernas och 
organisationens uppfattning om hur moraliska problem skall lösas och vilka 
prioriteringar som skall göras (2.6). Ett problem som framkommit är dock att dessa 
övningar och samtal inte förs särskilt ofta på grund av tidsbrist, något som ständigt 
återkommer i intervjuerna. Följden av att tillräckligt med tid saknas har naturligtvis 
också en inverkan på hur väl värdegrundens praktiska tillämpning utvecklar sig (2.8.3). 
Vi har funderat över vilka konsekvenser ledningens överlämnande av implementerings- 
och efterlevandearbetet kan ha fått. Enligt många teoretiker är just ledningens 
engagemang och roll som goda förebilder viktiga inslag för hur effektiv värdegrunden 
kan bli. Eftersom konsulterna till stor del verkar hålla i detta arbete är det troligt att 
effekten av värderingsarbetet blir sämre än om ledningen själv haft mer tid till 
upprätthållandet och därmed visat ett större engagemang för värdegrunden inför sina 
anställda (2.7.1.2). En av våra respondenter gav dessutom uttryck för att ledningen själv 
inte alltid säger ifrån och ifrågasätter när de ser felaktigheter. Detta kan ge upphov till 
brist på tillit till ledarna vilket definitivt kan ses som en hindrande faktor i 
värderingsarbetet (2.8.3). 

 

Ledningen på skolan uppmuntrar lärarna att ifrågasätta varandras beteende vilket kan 
liknas vid en typ av ”whistle-blowing”. Detta är något som kan stärka det etiska 
beteendet i organisationen (2.10). Vad som visat sig i vår undersökning är dock att detta 
är något som ännu inte sker naturligt, vilket vi tror kan bero på de sociala normer eller 
den kollegiala solidariteten som råder på arbetsplatsen. Det går inte att bryta invanda 
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mönster i en handvändning, som lärare har man blivit van att jobba utan att bli ifrågasatt 
eller kontrollerad av andra. Ledningen åskådliggör förutom detta en intressant paradox. 
De vill att de anställda, på samma gång, skall vara kongruenta i betydelsen att de skall 
följa värdegrunden, och icke kongruenta i betydelsen att de skall vara beredda att 
ifrågasätta etablerade beteendemönster (2.6.1). Vad denna motsägelse kan få för 
konsekvenser för individerna i organisationen kan vi inte med säkerhet säga men det är 
rimligt att anta att det kan leda till en osäkerhet där man vill dela ansvaret för sitt eget 
ifrågasättande och handlande med ledningen eller en kollega. Ett kollektivt ansvar är 
något som emellertid anses öka risken för oetiskt beteende vilket därför kanske borde 
ifrågasättas (2.10.1).  Motsägelsen kan också försämra individernas möjligheter att tolka 
och använda sig av värdegrunden (2.8.2).  

 

För att göra värdegrunden till ett levande dokument har skolan utsett visionärer. Dessa 
visionärer har ansvar för att föra den etiska debatten i arbetslagen. Kan dessa personer 
ses som nyckelpersoner i organisationen? De lärarna (visionärer) vi intervjuade hade 
varit anställda relativt kort tid på skolan och hade inte själva varit med vid utformningen 
av värdegrunden. Enligt Schein kan en förändring i organisationen enbart ske om 
nyckelmedlemmar i organisationen förändras, vilket innebär att en påtaglig förändring 
måste ske i dessa nyckelmedlemmar för att resten av organisationen skall kunna se och 
anamma förändringen (2.9). Vi undrar om de som redan är anställda verkligen kan 
upptäcka att en förändring skett hos de nyanställda. Och har det inträffat en förändring 
överhuvudtaget eller är det så att dessa nyanställda redan före anställningen delade 
organisationens (ledningens) värderingar och därför blev anställda. Är kanske 
värdegrunden mer eller mindre en beskrivning på hur dessa individer handlar eller är 
den ett uttryck för önskat handlande? Frågorna kan inte besvaras eller analyseras i vår 
studie men har ändå väckt intressanta tankegångar. 

 

Hermerén påtalar att de etiska värderingarna måste sitta i ryggraden på samtliga 
anställda för att fungera, dessutom är det av största vikt att organisationens mål och 
visioner stämmer överens med de etiska värderingarna (2.3.3). Konsekvensen av att 
målen och värderingarna inte stämmer överens kan bli att medarbetarna drar åt olika 
håll vilket till viss del sker på skolan. Vi undrar hur individer som är ”duktiga” och 
följer skolans värderingar ställer sig till de anställda som inte följer värdegrunden. 
Konsekvensen kan förmodligen bli att individerna tänker i banor som att, om inte Kalle 
följer den så behöver inte jag göra det heller. Vi har på samma sätt resonerat kring de 
olika arbetslagen. De moraliska samtalen och värderingsövningarna hålls inom 
respektive arbetslag och fungerar olika bra för olika arbetslag. Kan även denna skillnad, 
mellan de olika arbetslagen, kanske skapa tankegångar som sätter värdegrundens 
funktion ur spel? Eventuellt hade fler gemensamma ”arenor” för sådana diskussioner 
lett till större kongruens och gynnat framväxandet av ett mer överensstämmande 
förhållningssätt (2.6).  

 

För att återknyta till Scheins förändringsmodell vill vi återigen påtala att förändringen, 
som arbetet med värdegrunden innebär, ses som en process av skolledningen (2.9). I 
denna process anser vi att skolan befinner sig i changing-fasen dvs. den fas där man 
utvecklar nya attityder och beteenden. Den slutliga fasen (refreezing) i 
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förändringsmodellen har ännu inte uppnåtts och detta kan delvis förklaras genom det 
top-down perspektiv man valt, men också genom att ledningen inte har tid att statuera 
exempel och i alla situationer vara förebilder för sina medarbetare. Via intervjuerna har 
samtliga respondenter vittnat om att värdegrunden ännu inte sitter i ryggmärgen på alla 
och att detta faktiskt ger upphov till ständiga diskussioner. Detta beror dels på 
personliga tolkningar av värdegrunden men också på att inte alla ställer sig till 100 % 
bakom den. Frågan vi nu ställer oss är om diskussionerna kring värdegrunden skulle 
kunna ses som en form av ifrågasättande av det etablerade beteendemönstret? (2.6.1) Är 
det inte detta ledningen vill eller är det bara ”gamla stofiler” som fortfarande inte 
förstått varför ledningen vill att man arbetar på det nya sättet? Diskussionerna kan 
kanske också ses som uttryck för att en revidering av värdegrunden behövs, något man 
inte alls omnämnde i intervjuerna på skolan (2.10).  

 

För att påverka, kontrollera, uppmuntra till och utvärdera i hur stor utsträckning de 
anställda följer värdegrunden kan man införa kriteriet ”etiskt beteende” i belönings- och 
utvärderingssystemen. På skolan förekommer inget belöningssystem men man har infört 
kriteriet i sina utvärderingar. Där blir lärarna bland annat utvärderade av sina elever, 
som får ge sin syn på saken. I medarbetarsamtalen försöker man också genomföra 
någon form av utvärdering, om vad som fungerar respektive inte fungerar med 
värdegrunden. Skolledningen vittnar även om klassrumskontroller som ämnar fånga upp 
stämningen i klassrummet och i och med det kunna bilda sig en uppfattning om 
värdegrundens genomslagskraft och efterlevande. Här ser man ett exempel på hur 
värdegrunden används som ett kontrollinstrument (2.3.3). Vi tror att detta kan ge 
konsekvenser som både gynnar och missgynnar värderingsarbetet. För mycket kontroll 
kan kännas kränkande för individerna samt leda till en känsla av att ledningen inte litar 
till deras förmåga (2.8.2). Det kan också få ett positivt genomslag på så sätt att 
ledningen faktiskt sätter fokus på värdegrunden och engagerar sig i hur det fungerar för 
de enskilda individerna vilket kan leda till ett ökat engagemang även hos de anställda 
(2.10).  

5.1.4 Dominerande förhållningssätt 
Värdegrunden är deskriptivt formulerad dvs. uttryckssättet i den ger oss en uppfattning 
om att personalen redan använder det beteende som beskrivs. Men i intervjuerna har 
framkommit att det som står i värdegrunden snarare är en beskrivning av ett önskvärt 
beteende. Vi kan i första hand se en typ av etik som dominerar skolans värdegrund. Den 
är enligt oss pliktetiskt utformad, vilket innebär att skolan vill försäkra sina intressenter 
att personalen på skolan använder ett visst etiskt beteende; så här är och gör vi på 
denna skola. Pliktetiken har dock en svaghet i att man inte tar hänsyn till att varje 
individ och varje situation är unik. Konsekvenserna med att uttrycka sig på detta sätt i 
policydokumentet kan leda till att värdegrunden blir föremål för kompromisser och 
undantag eftersom den inte tar hänsyn till konsekvenser och känslor i varje enskilt fall. 
Detta innebär vidare att värdegrunden kan bli svår att använda i praktiken och kan 
komma att leda till ständiga diskussioner och meningsskiljaktigheter vilket ju också 
bekräftas av våra respondenter (2.4 & 2.4.2). Vi har grunnat över om formuleringen i 
värdegrunden, eftersom den är deskriptiv, hindrar en ytterligare utveckling hos vissa 
individer. De personer som redan nu tagit värdegrunden till sig och behärskar den 
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fastnar kanske i det beteendet. De individer som inte ännu behärskar värdegrunden 
kanske snarare ser den som en börda eller hinder än som en möjlighet till lärande och 
utveckling.    

5.1.5 Slutsats, så borde värdegrunden fungera 
Med tanke på ovanstående analys av värdegrundens tillkommande och utformande 
borde den rimligtvis inte fungera särskilt väl. Personalen blev i väldigt liten utsträckning 
delaktig i inledningsskedet vilket ofta resulterar i att policydokument inte blir något 
annat än en skrivbordsprodukt eller tar väldigt lång tid att implementera. Man har dock i 
implementeringsskedet, involverat personalen på ett sätt som gör att värderingsarbetet 
faktiskt kan ha fått konsekvenser för de enskilda individerna. Med detta förfarande kan 
organisationen erhålla ett ökat medvetande, lärande och intresse för värderingsfrågor. Vi 
tror ändå att det är nödvändigt med en större delaktighet av hela personalen redan i 
inledningsskedet för att värdegrunden skall kunna fungera som en etisk tankemodell 
eller gemensam ideologisk plattform som ska ge stöd i de olikartade situationer som inte 
omfattas av värdegrunden (2.7). Så länge det är ledningens och konsulternas värderingar 
som gäller kommer värdegrunden att bli ett ständigt föremål för meningsskiljaktigheter. 
Vår slutsats är således att värdegrunden som den är utformad idag kan förväntas fungera 
som ett diskussionsunderlag där de anställda kan börja forma en egen etik för att senare 
kunna forma det gemensamma etiska förhållningssättet (2.5).  

5.2 Etikpolicyns praktiska funktion 
I detta avsnitt kommer vi att utifrån de narrativa intervjuerna analysera vilken funktion 
etikpolicyn har för respondenterna i den praktiska verksamheten. Vi har jämfört 
handlandet och resonerandet i de narrativa intervjuerna, (4.3 ff.) med innehållet i 
värdegrunden, (4.1) och funnit gemensamma beröringspunkter som redovisas nedan. 

5.2.1 Ledarskap 
De narrativa berättelserna speglade alla olika etiska dilemman. Respondenterna 
redogjorde för hur de resonerade och gick tillväga i de olika situationerna. Gemensamt 
för de flesta intervjupersoner var att de vägde olika handlingsalternativ mot varandra 
och därefter tog sitt beslut. Ett exempel på detta kan vara att man rådfrågar både 
kollegor och ledare om hur man bör agera för att nå bästa resultat (4.3.2.1). Detta visar 
på en medvetenhet om att de olika valen får olika konsekvenser, vilket i sin tur kräver 
både struktur och planering från respondenternas sida. Vi kan se exempel på hur 
respondenter utarbetar alternativa planer beroende på den fortsatta utvecklingen i 
situationen (4.3.3.2). De visar även hänsyn och respekt för de övriga inblandade 
individerna. Bl.a. väljer en av lärarna att överlämna ansvaret för kontakten med en 
förälder till rektor då hon var rädd att överreagera och låta detta gå ut över föräldern 
(4.3.3.1). Etikpolicyn ger personalen legitimitet och därmed mod att ta tag i konflikter 
när de dyker upp. En respondent beskrev hur hon ensam ingrep i ett slagsmål mellan två 
elever trots att man enligt skolans ”plan” borde vara två vuxna innan man agerar (4.3.1). 
Om personalen vågar ta tag i en konflikt så skapar detta tillit och trygghet, både för 
individen men också för omgivningen. Detta visade sig bl.a. i en händelse där en lärare 
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blev tvungen att ta mod till sig och konfrontera en kollega hon upplevde behandlade 
henne illa. Här kan vi se att värdegrunden blir en ram att handla inom där trygghet och 
mod blir en konsekvens. Att ta mod till sig och lösa de konflikter som dyker upp visar 
sig också kunna leda till ett ökat lärande hos respondenterna och de övriga inblandade 
(4.3.2.1). Att leda innebär också att vara tydlig, vilket vi kan se exempel på när rektor 
väljer att involvera kurator i en känslig situation. En av anledningarna till att hon 
involverade kurator var således att minska risken för egna feltolkningar och för att 
stämma av de egna upplevelserna med kuratorns (4.3.3.2).  

5.2.2 Ansvar 
Vidare ser vi en tendens hos respondenterna att de gärna vill få sina beslut förankrade 
hos ledningen eller en kollega. Detta kan bero på att man är rädd att göra fel eller att 
individen inte ensam vill stå till svars för sina beslut. Här anser vi att värdegrunden får 
en funktion som ”ansvarsfördelare” (4.3.2.1). När högsta instans i en organisation själv 
är inblandad i en konflikt kan man istället välja att ta in en utomstående person som kan 
ta viss del av ansvaret och komma fram till en lösning av den besvärliga situationen 
(4.3.2.2). Gemensamt för respondenterna är också att allihop motverkar mobbing och tar 
ansvar för den inre miljön. Det kan t.ex. vara att handgripligen agera i en konflikt 
(4.3.1) eller att som lärare försöka se felaktiga anklagelser som symtom på att eleven 
ifråga kanske inte mår bra eller har förutfattade meningar om något (4.3.3.2). För att 
kunna förbättra samarbetet i arbetslagen väljer man att aktivt arbeta med konflikter som 
uppstår (4.3.2.2). Respondenterna framhåller vikten av att respektera och lyssna på 
varandra bl.a. genom att avstå från personliga konfrontationer (4.3.2.1). Dessutom 
respekterar man konfidentiella uppgifter, exempelvis genom att bevara känslig 
information om elever (4.3.3.1) eller kollegor (4.3.3.2). Respondenterna visar på en 
självkritik vad gäller sensibla situationer där känslorna kan komma i svajning. För att 
inte handla i affekt och riskera personangrepp eller stötande språkbruk väljer de i vissa 
fall att överlämna kontakten med den inblandade motparten till någon annan (4.3.3.1). 
Personalen på skolan är i hög grad medveten om vikten att bygga bra kundrelationer. 
Att det är angeläget att ha en bra image utåt innebär därmed att vikten av att handla 
etiskt riktigt får en allt större betydelse (4.3.3.2). I detta hänseende kan vi se att 
värdegrunden ger personalen en möjlighet att bolla sina känslor och idéer med kollegor 
och ledare vilket ger dem bättre distans till och andra synsätt på problematiken (4.3.2.1).    

5.2.3 Framtidstro 
I de narrativa berättelserna framkommer det en klar insikt om hur de enskilda 
individernas handlande påverkar kunderna, dvs. eleverna och deras föräldrar. När 
personalen råkar i konflikt med elever eller föräldrar framhålls vikten av att bevara 
deras förtroende, för att garantera att eleven stannar kvar och att skolans rykte inte 
svärtas ner (4.3.3.1). Från ledningshåll arbetar man medvetet med ordet självkänsla, 
vilket för dem innebär att försöka handla på ett sätt så samtliga inblandade kan gå ur 
situationen med bevarad självkänsla (4.3.3.2). Vi har tidigare varit inne på att 
respondenterna respekterar konfidentiella uppgifter vilket också stärker ett kommande 
samarbete och därmed bäddar för en bättre framtidstro (4.3.3.1). I och med att 
respondenterna ser på problemen ur olika perspektiv och väger olika handlingsalternativ 
mot varandra, anser vi att detta vittnar om att man på skolan aktivt arbetar med etik- och 
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moral.  Bland annat visar sig detta när två kollegor kommer i konflikt. Den kollega som 
upplevde sig förfördelad såg för sig olika slutscenarion beroende på vilket alternativt 
tillvägagångssätt hon valde. Hon bestämde sig för det alternativ som främjade 
kollegornas framtida samarbete och lärande, samt att båda parter gick ut ur konflikten 
som segrare (4.3.2.1). 

5.2.4 Slutsats, så fungerar värdegrunden i praktiken 
Genom de narrativa berättelserna har vi i analysen kommit fram till att värdegrunden till 
viss del fungerar som en tankemodell och även ligger till grund för mycket av 
respondenternas handlande. Värdegrunden legitimerar dessutom ett ifrågasättande av 
beteende. Individen kan ifrågasätta andra, men kan också själv bli ifrågasatt. Vidare ger 
den respondenterna råg i ryggen till att handla även om de gärna tar stöd av varandra 
och fördelar och delegerar ansvaret mellan flera aktörer. Med tanke på att vi funnit flera 
gemensamma likheter och beröringspunkter mellan de narrativa berättelserna och 
policydokumentets innehåll anser vi att värdegrunden i relativt stor utsträckning 
fungerar som ett styrdokument för dessa individer.  

5.3 Förklaring till diskrepans  
Enligt analysen (5.1) borde inte värdegrunden fungera på ovan beskrivna sätt. Hur 
kommer det sig då att den ändå verkar ha denna funktion? För att de etiska 
värderingarna skall fungera i det vardagliga arbetet är det en förutsättning att de finns i 
ryggmärgen (2.3.3). Detta innebär att de individer vi intervjuat måste ha internaliserat 
skolans värderingar eller redan hade dessa värderingar förut. De har dessutom gjort 
värdegrunden till en tillämpad etik för sina moraliska beslut. Det vi då menar är att 
preciseringen av de etiska värderingarna i värdegrunden verkar ha underlättat det 
moraliska handlandet i de olika utsagorna (2.4). Trots att värdegrunden är deskriptiv 
och pliktetiskt formulerad visar respondenterna på en blandning av dygdetiskt och 
diskuretiskt tänkande och handlande. Respondenterna tar fasta på de inblandade 
individerna och omständigheterna i fallet, vilket är typiskt för dygdetiken.  Man löser 
dessutom problemen genom kommunikativt handlande i syfte att nå konsensus, vilket är 
en naturlig del i diskursetiken (2.4.3 & 2.4.4). Då de olika individernas upplevelser och 
erfarenheter tas tillvara i situationerna kan också beslutet förbättras (2.5.1). Vidare visar 
respondenterna på en väl utvecklad moralisk kompetens i och med att de väger olika 
handlingsalternativ mot varandra och väljer det alternativ som de anser tar hänsyn till 
det gemensammas bästa (2.6). Detta kan vidare ha med respondenternas personliga 
moralutveckling att göra. De intresserar sig för hur andra har det och visar inte enbart ett 
egoistiskt tänkande vilket kan tyda på just en hög moralutveckling. Dessutom 
åskådliggör respondenterna prov på etiskt ledarskap i form av att motpartens intressen 
bejakas samt att rättvisa och respekt för inblandade parter är av stor vikt (2.7). De ger i 
vissa fall också intrycket av att använda sig av ett modell II tänkande där öppen 
kommunikation och gemensamt lärande ställs i fokus istället för att försvara och skydda 
sig själv (2.9).  
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5.4 Avslutande reflektioner  
Det vi lärt genom denna studie är att för att en etikpolicy skall ha någon verkan måste 
dess värderingar förankras hos och delas av personalen. Om värderingarna hos 
personalen är i behov av förändring för att bli överrensstämmande med organisationens 
värderingar behöver man låta personalen vara med redan i planeringen och 
utformningen av etikpolicyn. När det handlar om värderingar är detta förfarande 
avgörande då dessa är djupt rotade i varje individ och inte förändras i en handvändning 
utan bör sannolikt konfronteras med alternativa synsätt och diskussioner för att ett 
lärande och därmed en förändring ska kunna ske. Det är som tidigare nämnts svårt att 
förändra de grundläggande värderingarna hos individer och vi ställer oss frågan om det 
alltid kan anses önskvärt att göra det. Mångfald och kritiskt tänkande är något de flesta 
organisationer idag eftersträvar men vi undrar om ”gemensamma” värderingar istället 
kan leda till enfald och okritiskt tänkande.  

 

För alla typer av organisationer som står inför ett beslut om att börja arbeta med sina 
etiska värderingar tror vi att vår uppsats kan ge insikter om vilken funktion personalens 
delaktighet i ett inledningsskede skulle kunna få. Vårt resultat visar att de individer som 
delar organisationens värderingar och som fått tillfälle att utveckla sin moraliska 
kompetens kommer att kunna använda sig av en etikpolicy, som en tanke- och 
handlingsmodell. Vi ställer oss frågan om det faktum att vi utfört vår studie på en skola 
resulterar i att överförbarheten till andra organisationer minskar. Den frågan tror vi kan 
få mer än ett svar. För det första är etikpolicyn riktad till organisationens kunder, dvs. 
eleverna och deras föräldrar. Att lägga en etisk förväntan på sina kunder tror vi är 
specifikt just för en skola. Vi tror att konsekvensen av detta blir att kunden dvs. eleven 
påverkas och beter sig ”bättre” vilket kanske kan göra det lättare för personalen att följa 
etikpolicyn. Det kan bli en positiv spiral som förstärker det önskade beteendet. Andra 
organisationer kan ha en etikpolicy som säger hur kunden skall behandlas, men däremot 
inte hur kunden skall bete sig i förhållande till organisationen. För det andra är eleverna 
barn och därmed i en viss beroendeställning, läraren bestämmer och har en särskild 
maktpåverkan. I en annan organisation är kunden vuxen och troligen mer självständig 
och kan byta leverantör när h-n så önskar. Ett antagande vi gör utifrån detta faktum är 
att personalen, som faktisk är medveten om denna maktobalans, tvingas att tänka efter 
en extra gång innan de handlar. Det är i och för sig tänkbart att man även i andra 
organisationer har kunder i stark beroendeställning, t.ex. inom vårdsektorn, där 
personalen också har ungefär samma utgångsläge. Vad som vidare gör vår studie lite 
speciell är att ledningen från början intog ett traditionellt synsätt där i princip ingen 
delaktighet av personalen ansågs nödvändig. Man bytte dock strategi i ett senare skede 
och gjorde sin personal mer delaktig. Denna form av ”blandstrategi” behandlas inte i 
någon av de studier vi hittills läst varför vår uppsats kanske kan tillföra praktiker nya 
kunskaper. Intressant för vidare forskning på området hade varit att studera en 
organisations värderingsarbete under en längre tid (fallstudie) för att kunna se 
eventuella förändringar i individernas och organisationens attityder och värdesystem.
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Bilagor 

Bilaga 1, Intervjuguide utbildningskonsult 
 
• Berätta lite om din bakgrund.  

• Vad är etik för dig? 

• Varför tror du att intresset för etik i arbetslivet ökar? 

• Vilka typer av företag/organisationer arbetar du med? 

• Varför utformar man inom företag/organisationer etikpolicys?  

• Har du varit med och utformat något sådant dokument? 

• I så fall, vilka var era/dina utgångspunkter och hur gick ni konkret tillväga? 

• Vem är i fokus vad gäller formuleringen av etikpolicys? Personalen? Cheferna? 

Kunderna? Varför? 

• Vilken funktion är det meningen att dessa policys ska fylla? 

• Hur menar man att dessa policys i praktiken skall fungera? 

• I vilka typer av situationer ska etikpolicyn hjälpa en ledare? 

• I vilka situationer eller beslutsprocesser är det viktigast med en genomtänkt 

etikpolicy? Varför? 

• Hur kan uppföljning och uppdateringar av policys se ut? Är det något som tas 

upp i dina egna utbildningar? 

• Har du sett eller upplevt att etikpolicys fungerar i praktiken? Ge exempel? 

• Vilka (övriga) effekter kan en etikpolicy få? ( m a p. planering, implementering) 

• I vilka typer av situationer har du erfarit att ledare har svårigheter att följa 

angivna policys?  

• Är det något mer du skulle vilja tillägga? 

 



 b

Bilaga 2, Intervjuguide rektor & biträdande rektor 
 

1. Berätta lite kort om din bakgrund här på skolan? 

2. Vad var anledningen till att ni började arbeta med era värderingar/värdegrunden? 

3. Vem tog initiativet till värdegrunden? 

4. Hur gick ni tillväga vid utformandet av värdegrunden? 

5. Vilka var era utgångspunkter?  

6. Hur kom ni fram till de tre ledorden i värdegrunden? 

7. Vilka hinder har ni mött vid utformandet av värdegrunden? 

8. Vilka positiva effekter har ni fått vid utformandet av värdegrunden? 

9. Hur håller ni värdegrunden vid liv? Kompetensutveckling i värderingsfrågor? 

10. Hur går ni tillväga för att kontrollera att de anställda följer värdegrunden? 

11. Nu när värdegrunden är implementerad, vilka fördelar respektive nackdelar ser 

du/ni med denna? 

12. Finns det något förtydligande eller något ytterligare dokument där det står mer 

än det gör på hemsidan om ledarskap, ansvar eller framtidstro?  

13. Vad innebär de tre begreppen ledarskap, ansvar och framtidstro för dig 

personligen? 

14. Vilka praktiska konsekvenser får det i ditt dagliga arbete? 

15. Ni skriver om överenskommelser för personalen på er hemsida, är dessa 

rekommendationer för önskat beteende/agerande eller ingår detta i 

anställningsvillkoren? 

16. Vilken funktion är det meningen att värdegrunden skall fylla? 

17. Hur menar ni att värdegrunden skall fungera i praktiken? 

18. Hur tycker du att värdegrunden fungerar i praktiken? (Fungerar värdegrunden så 

som du nyss beskrev?) 

19. I vilka typer av situationer har du/ni erfarit att lärare har svårigheter att följa 

värdegrunden? 

20. Var finns det största utvecklingsbehovet när det gäller områdena ledarskap, 

ansvar eller framtidstro i er värdegrund? 

21. Finns det annat som du tycker att vi bör veta om skolan eller sådant vi har pratat 

om som du vill utveckla ytterligare?  



 c

Bilaga 3, Brev till respondenterna på skolan 
 

Lund den 4 december 2003 

Hej! 

Vi är två studenter som läser arbetslivspedagogik på PA-programmet vid Lunds 
universitet. Under hösten/vintern håller vi på att skriva en C-uppsats. Syftet med 
uppsatsen är att undersöka en etikpolicys funktion i relation till ledares och 
medarbetares praktiska verksamhet.  

 

Vi har varit i kontakt med rektor på skolan som visat intresse för att delta i vår 
undersökning. Vi kommer att göra ett antal intervjuer, där du blivit en av de utvalda, 
och denna intervju beräknas genomföras någon gång under tisdagen den 9/12. Den tid 
vi skulle behöva ta i anspråk är ungefär en halvtimme. Dina uppgifter kommer att 
behandlas konfidentiellt om så önskas.  

 

Det vi vill att du ska göra är att berätta om en ”kritisk” händelse som inträffat i skolan 
(i förhållande till kollega, elev, förälder eller rektor) då du tyckte att det var svårt att 
veta vad som var rätt eller fel att göra ur moralisk/etisk synpunkt. Vi vill att du berättar 
hur du resonerade, hur du agerade, och vad detta sedan fick för konsekvenser. 

 

Vi är medvetna om att det är en komplex fråga vi vill få svar på, varför vi kontaktar dig 
i förväg så att du skall få tid att reflektera innan vi träffas. 

 

 

Med vänliga hälsningar// 

Maria Dedic och Pia Gell 

 

 

 

 

 

Bakgrundsfrågor som vi lade till i själva intervjusituationen: 
 

• Berätta lite kort om din bakgrund på skolan. 
• Var du med och utformade värdegrunden? 
• Hur tycker du att värdegrunden fungerar i praktiken? 



 d

Bilaga 4, Värdegrunden  
 

Alla skolor har ett mål att uppfylla som riksdagen har bestämt. Skolan arbetar med 
kunskapsmål och struktur i vardagen. Rätt ställda krav ökar elevens förmåga att nå 
målen både vad gäller beteende och kunskap. 
 
För att nå dessa mål arbetar vi med: 

Ledarskap 
Ledarskapet innebär att de vuxna: 

• Vågar ta konflikter 

• Leder elever i rätt riktning 

• Är tydliga 

• Ser till att gemensamma regler följs 

• Har struktur i verksamheten 

• Skapar tillit och trygghet 

Ansvar 
På skolan gäller att de vuxna är goda förebilder för eleverna så att alla: 

• Ansvarar för en god inre och yttre miljö 

• Respekterar varandra 

• Kommer i tid 

• Använder ett vårdat språk 

• Lyssnar på varandra 

• Samarbetar 

• Förebygger och motverkar mobbing 

• Förebygger skadegörelse och klotter 

Framtidstro 
Både skola och föräldrar har gemensamt  
ansvar för att förbereda eleverna för vuxenlivet. Detta förutsätter att: 

• Vi lär eleverna samhällets lagar och regler 

• Vi arbetar aktivt med etik och moral 

• Vi arbetar för att stärka elevernas självkänsla 


