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Abstract 
 

 

 

En politikers förmåga till att utöva politiskt ledarskap har alltid spelat en stor roll, men idag är 

politiskt ledarskap exponerat, undergiven ”folkets röst och reaktion” i en grad som aldrig för med 

de sociala media som verktyg och förmedlare. Ställningstagande till den etiska dimensionen i det 

politiska ledarskapet och ställningstagande till egna värden är därför mera än någonsin viktigt som 

politisk ledare inte bara att vara medveten om men också att praktisera i det offentliga rummet. Ett 

hörn av denna medvetenhet innehåller det religiösa och kulturella utgångspunkt. Hur stor roll spelar 

dessa två faktorer på utövandet av ett etiskt politiskt ledarskap? 

 

Genom en kombination av den kvalitativa metoden med beskrivning och undersökning av president 

Donald Trumps religiösa och kulturella bakgrund som specifikt exempel och sedan med 

användande av den kvantitativa metoden i form av en relevant mindre enkät redogör jag för, att mitt 

antagande ”visst spelar religiositet och kulturell bakgrund en viss roll i ett politiskt etiskt 

ledarskap” gäller, och har större betydelse än man kanske föreställer sig.   

 

 

A politician’s ability to practice political leadership has always played a major role, but today’s 

political leadership is widely exposed and depended on the public’s voice and reactions to such an 

extend with mass media both as tool and mediator  as never seen before. Consideration to the 

ethical dimension in political leadership and taking a stand for own values has therefore become 

more than ever important for a political leader not just to be aware of men also to use in public. A 

part of this awareness has to do with religious and cultural values. How important is these two 

issues and which role do they play in practicing political leadership? 

 

By combining the qualitative method of describing and investigating President Donald Trump's 

religious and cultural background as a specific example and then using the quantitative method in 

the form of a relevant minor questionnaire, I state that my hypothesis "certainly plays religious and 

cultural background a certain role in political ethical leadership" applies, and is more important than 

one might imagine. 
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1. Inledning 
 

Att religiositet och kulturell bakgrund spelar en roll i ett etiskt ledarskap är ett antagande, som 

enligt den kanadiska professor Michel Dion
1
 inte har fått helt samma uppmärksamhet i den 

offentliga debatten eller inom forskningsvärlden som andra etiska aspekten av ett ledarskap som 

t.ex. organisation och lönsamhet. Med andra ord finns det av allt att döma ett behov att undersöka 

detta för att förstå, om Michel Dion har rätt. Jag tycker, att forskning inom etiskt ledarskap är 

intressant och viktigt i en tid, där etiska värden mera än någonsin är viktiga att identifiera och ha 

fokus på och  har därför valt att arbeta med detta i min C-uppsats. Innan jag går vidare med 

bakgrund och en avgränsning av problemområde vill jag söka förklara en gemensam förförståelse 

av begreppet etik. 

 

Göran Collste
2
 beskriver etik som ”moralens teori”, vilket i praktiken betyder, att det finns etiska 

teorier bakom individets moraliska handlande, och inom det etiska fältet finns det även värden och 

normer, som för en stor del bestämmas av den religiositet och kultur, det enskilda individet lever i. 

 

För att förstå denna skillnad mellan etik och moral är det viktigt att förstå, att ordet etik härstammar 

från två grekiska ord som är relaterade till varandra; ena ordet éthos, som betyder vana eller 

oskriven lag (socialetik) och êthos, som betyder ståndpunkt eller inställning (individetik). Ordet 

moral kommer från latin och betyder sed och bruk. Inte sällan sammanblandas dessa begrepp i 

vanligt språkbruk, men i dag har orden etik och moral trots det fått olika innebörder, där ordet 

moral rör människans praktiska och faktiska handlande. Etik står för den mera systematiska 

reflektionen, vad angår mänskliga värderingar och handlingar och motiven för dessa. Den etiska 

reflektionen utmärker sig genom, att man försöker ge skäl till, varför man handlar, som man gör, 

eller varför man har valt, de värden man har valt, och därmed blir etiken moralens teori eller väktare 

på sitt vis.
3
  

 

Traditionellt i den europeiska politiks historia har politik alltid varit förbunden med etikens värld. 

Ända från Aristoteles
4
 till John Stuart Mill

5
 har den direkta förbindelsen mellan etik och politik 

varit stark. Politik handlar om at skapa bra förutsättningar för invånarna i ett samhälle, och för att 

kunna göra det är t.ex. etiska överväganden oftast en stor del av det förberedande arbetet inför nya 

lagar etc., men den intressanta och ofta ”glömda” faktorn i politiska ledares etiska fundament och 

utgångspunkt på vilken beslut fattas, är inte sällan deras religiösa och kulturella ursprung. 

 

Har ledares religiösa och kulturella ursprung inflytande på det etiska politiska ledarskapet och i 

given fall hur och hur mycket? - är frågor, som Michel Dion i sin forskningsartikel ”Are ethical 

theories relevant for ethical leadership?”
6
 från 2012 ställer med uppmaning till, att det tas upp och 

utsätts för ytterlig undersökning och analys.  

   

                                                 
1
 Professor i etik vid det kanadiska universitetet Sheerbrooke 

2
 Collste, Göran, ”Inledning till etiken” (1996) s. 13 

3
 Ibid, s. 12 - 13 

4
 384 - 322 f. Kr. Grekisk filosof och vetenskapsman. Var elev av den grekiska filosofen Platon. Tillsammans grundlade 

de europeisk filosofi, Källa: ne.se 
5
 F. 1806 d. 1873, Engelska filosof, Källa: ne.se 

6
 http://www.emeraldinsight.com.webproxy.student.hig.se:2048/doi/full/10.1108/01437731211193098 
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Om man aktuellt ser ut på den politiska världsarenan, dyker lätt flera politiska personligheter upp, 

som på olika vis har skilt sig ut i deras sätt att utöva etiskt ledarskap. För några av dessa politiska 

ledare syns etiken – utifrån betraktad - att vara ett aktivt, närvarande element i deras sätt att agera 

ledare, och det blir uppenbart för de flesta, att här är en politiker, som är stark i sitt etiska ledarskap 

som t.ex. Nelson Mandela
7
 var det. Ingen, som har följd med i hans liv och levnad, vill i dag 

betvivla, att allt i Nelson Mandelas ledarskap var grundad i ett etiskt fundament med kristna och 

humanistiska värden. Om någon tvivlar, kan man få dokumentation i ett otal av böcker och artiklar 

som t.ex. i hans egen självbiografi ”Long Walk to Freedom” från 2006. 

 

Emellertid finns det också politiska ledare allmänheten har svårt vid att kategorisera, när det gäller 

etiskt ledarskap. Politiker som utöver ett ledarskap, som i egen och anhängares optik anses för att 

vara etiskt, men som för politiska motståndare vill kunna kategoriseras direkt motsatt. Det gäller 

t.ex. för en av vår tids mest kontroversiella personer, Donald Trump
8
, som lyckades vinna det 

senaste presidentvalet i USA d. 8 november 2016. Den succérika affärsmannen, som ingen riktig 

tog på allvar, när hans kandidatur till presidentposten blev offentliggjord. Nu har han då tagit plats i 

”det Ovala rummet” i Vita huset i Washington,
9
 och hans bakgrund - inte bara det affärsmässiga 

och bristen på politisk erfarenhet blir intressant att betrakta men också hans religiösa och kulturella 

ursprung, och i vilken grad det vill influera på hans ledarskap. Vid hjälp av ”Exemplet Donald 

Trump” vill jag söka att lyfta fram denna viktiga, men inte särskilt medvetna del av det bagaget, alla 

ledare har med sig in i ledarrollen. 

 

För att konkretisera och förtydliggöra syftet med  denna uppsats ytterligen följer nedanför  

bakgrund för val av ämne tillika med avgränsning av ämne med tillhörande frågeställning i syfte att 

åskådliggöra behovet för större uppmärksamhet på detta hörn av ett politiskt etiskt ledarskap.  

 

 

Bakgrund och avgränsning   
 

I alla tider har det mänskliga släktet varit upptagen av rätt och orätt och oftast med olika 

uppfattningar baserad på religiös och kulturell tillhörighet. De flesta förstår, hur detta  påverkar, 

med vilken attityd det enskilda samhället förhåller sig till olika frågor som t.ex. till kriminella, 

skattesmitare och liknande. De, som på allmänhetens vägnar leder och fattar beslut, har mera än 

någonsin ansvaret för utövandet av ledarskap på ett etiskt grundat fundament.  

 

För mig blev mitt mångåriga intresse för den etiska dimensionen i ett ledarskap aktualiserat av de 

stora politiska och mänskliga händelser och omvälvningar, som vi har sett i världen under de 

senaste 5-6 åren och i synnerhet i 2016. T.ex. har antalet av terrorattacker i Europa ökads kraftigt
10

, 

Brexit
11

 i Storbritannien har omedelbart skapat osäkerhet om EUs framtid,  och valet av Donald 

Trump som ny president i USA har redan gett många bekymmer. Därför blir det politiskt etiska 

ledarskapet med vikten lagt på den religiösa och kulturella bakgrundens betydelse för utövandet av 

                                                 
7
 Född 1918 död 2013, Sydafrikansk människorättsaktivist, politiker och president från 1994 - 1999, Källa: ne.se 

8
 F. 14. Juni 1946, amerikansk affärsman och nuvarande president för USA, Källa: ne.se 

9
 Stället, där alla amerikanska presidenter bor och arbetar så länge, som de är president 

10
 http://edition.cnn.com/2016/11/16/world/global-terrorism-report/index.html 

11
 I 2016 röstade Storbritannien att träda ut av EU, och sen dess har steg tagits till att detta blir den nya politiska 

verkligheten för landet i 2019. http://pejl.svt.se/brexit/ 
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denna särskilda form av ledarskap konkret det, denna uppsats kommer att ta upp och inte etiskt 

ledarskap generellt. 

 

Världens politiska ledare ska mera än någonsin visa bra ledarskap, på samma tid som de oftast står i 

det dilemma, att allmänheten å ena sidan har förväntningar till bra samarbete och snabba resultat, 

och å andra sidan, att verkligheten visar en någon mer krånglig och komplex utmaning än först 

antagen. En undersökning av etikens roll i utövandet av politiskt ledarskap med vikten lagt på det 

religiösa och kulturella aspekt tas därför upp, och efter att jag också har läst professor Michel Dions 

forskningsartikel ”Are ethical theories relevant for ethical leadership?” närmare, framstår det  även 

ännu mera relevant och nödvändigt att undersöka och ta reda på de religiösa och kulturella 

elementens betydelse för ett politiskt etiskt ledarskap. 

 

 

2.1. Introduktion av ”exemplet Donald Trump” 

 

Med valet av Donald Trump
 
till president fick USA mot alla odds en ledare, som världen inte har 

sett på länge, och inte bara USA men över hela världen har människor sett till med en blandning av 

fruktan, spänning och förväntan fram mot de nästa fyra år med Donald Trump som president för 

världens enda stormakt. 

 

USA-experten Frida Stranne
12

, uttalade till den svenska dagstidningen Expressen strax efter valet d. 

9 november 2016, att världen ingen aning har, vilken typ av ledare Donald Trump kommer att bli. 

Detta sagt med bakgrund i månader – ja även års motstridande informationer, intervjuer osv. om 

och med Donald Trump. Därmed gav hon uttryck, för samma osäkerhet, som såväl länder, politiker 

och enskilda individer enligt många olika media i hela världen länge har haft och fortsatt ger uttryck 

för. 

  

Journalister, den ekonomiska marknaden, intressegrupper, politiker och olika politiska analytiker 

har försökt att analysera och förstå Donald Trumps ageranden både före och efter valet, och enligt 

massmedier tycks utgångspunkten för all analys tills nu stort sett att ha varit hans mångåriga karriär 

i affärsvärlden, där journalisters fokus huvudsakligen har varit på hans vallöften, tidigare 

affärsmetoder och desslika. Däremot har Donald Trumps kulturella och religiösa ursprung inte varit 

utsatt för offentlighetens intresse och exponering, men enligt professor Michel Dion bör exakt detta 

område generellt undersökas och indras i värderingar och reflexioner kring en persons ledarskap 

och tillhörande etik eller frånvarande av samma i långt högre grad än tillfället är för nuvarande.
13

  

 

Starkt inspirerad av Michel Dions artikel och med tanke på mitt intresse och erfarenhet med etiskt 

ledarskap från mitt jobb i Hjørring kommun i Danmark blev valet av ämne till denna C-uppsats 

uppenbart, och med Donald Trumps framkomst på den politiska arenan föll alla brickor till mitt 

arbete med denna C-uppsats på plats. Jag tycker, hans religiösa och kulturella bakgrund är 

spännande, aktuell och viktig att undersöka närmare i relation till ett politiskt, etiskt ledarskap, för 

sen att få redovisa i vilken utsträckning dessa sammanhäng betyder något för en politikers beslut 

och handlingar.  

 

                                                 
12

 Frida Stranne Forskare, universitetslektor vid SINAS, Uppsala Universitet inriktning amerikansk utrikespolitik  
13

 Dion, Michel. (2012) Forskningsartikeln ”Are ethical theories relevant for ethical leadership?” s. 20 
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3. Problemområde 
 

Att forskare som M. Dion i sitt arbete ger utryck för behovet för större granskning och vetande om 

ledares religiösa och kulturella fundament, och vilka eventuella konsekvenser det kan ha för deras 

ledarskap, är för mig en bekräftelse på egna funderingar och har därmed ökat mitt intresse av att 

undersöka mera.   

 

Inflytande från religiösa och kulturella värderingar och normer brukar vi i västvärlden nästan 

uteslutande att förhålla oss till, när det gäller någon med en annan religion och en annan kultur än 

oss själv som t.ex. människor med bakgrund i islam. Hur är det egentligen för politiska ledare från 

västvärlden, som trots många tecken på helt eller delvist sekulära samhällen ska agera i samhällen 

med kristna ursprung och kulturarv och i några länder en fortsatt stor grupp av invånare, som i 

större eller mindre grad aktivt lever efter kristna värden än i dag? 

  

Om bara en liten del av den stora uppmärksamhet, världen i dessa år t.ex. ger islamistiska ledares 

värden och normer på grund av upplevelsen av hot och direkt angrepp på västliga värden, i stället 

blev ägnat åt västens egna politiker och ledares religiösa och kulturella ursprung och vilken 

betydelse det har för våra samhällen, skulle det förhoppningsvis kunna ge oss några svar och skapa 

möjlighet för bättre förståelse och insikt i ett politiskt ledarskaps hantering av uppgifter och svåra 

utmaningar. 

 

 I stället är det i dag aggressiv reklam, personens genomslagskraft i medier och kortsiktiga resultat, 

som i massiv grad spelar en stor roll, när allmänheten ska värdera en politikers politiska förmåga. 

Om samhället inte i tillräcklig grad är medveten om det kulturella och religiösa inflytande, som 

politiker också är format av och därmed är med till att prägla beteende, strategi och beslut i 

utövandet av politiskt ledarskap, riskerar medborgare t.ex., att det kan få rätt så stora konsekvenser 

för utövandet av politisk makt med direkt inflytande på många medborgares liv och vardag. 

 

Som den kanadiska professor Michel Dion uttrycker det i sin artikel ”Are ethical theories relevant 

for ethical leadership?”, räcker det inte med att förhålla sig till olika ledarstrategier utifrån teorier 

om det etiska ledarskapet. Framtida forskning kunde med fördel i ökad grad också innefatta de 

religiösa och kulturella förhåll, som ligger bakom det enskilda ledarskapet, och särskilt politiskt 

ledarskap ville då kunna värderas på ett mera nyanserat sätt, där medborgare får bättre chans att 

förstå en politikers fundament av värden.
14

  

 

 

 

 

                                                 
14

 Dion, Michel ”Are ethical theories relevant for ethical leadership?” s. 20 

 

 

  

  



 

[5] 

 

4. Syfte och frågeställning 

 
Genom arbetet med denna uppsats är det min intention att uppmärksamma behovet av att utvidga 

det generella förhållningssätt till etiskt politiskt ledarskap och betrakta de religiösa och kulturella 

aspekter i en politisk ledares bakgrund i syfte att få en bredare och mer nyanserad värderingsgrund, 

när politiskt ledarskap i framtiden värderas.  

 

Med avsikt att kunna hitta användbara svar och i försök på att vara så konkret som möjlig har jag 

valt enbart att fokusera på Donald Trump i 3 frågeställningar, medan jag i en fjärde frågeställning 

arbetar med ett generellt perspektiv. 

 

 

1. Hur kan Donald Trumps religiösa och kulturella bakgrund beskrivas? 

 

2. Hur utövar president Donald Trump sitt etiska ledarskap?  

 

3. Vilken betydelse kan relationen mellan Donald Trumps religiösa och kulturella 

bakgrund och utövandet av hans etiska ledarskap ha?  

 

4. Gäller det något generellt för politiker? 

 

 

Som det framgår ovanför går min frågeställning från den specifika nivån med en beskrivning av 

Donald Trumps religiösa och kulturella bakgrund till en undersökande nivå av, hur mycket detta 

influerar på hans utövande av politiskt etiskt ledarskap. 

 
Sedan kommer jag att redogöra för betydelsen av relationen mellan religiös och kulturell ursprung 

och utövandet av politiskt etiskt ledarskap inte bara för Donald Trump men för politiker generellt 

och slutligen med mina resultat söka dokumentera min hypotes ”At visst spelar religiositet och 

kulturell bakgrund en roll i ett politiskt etiskt ledarskap”. 

 

 

5. Teori 

 
I mitt val av teorier har jag i första hand tänkt mig att introducera begreppet etik med utgångspunkt i 

Göran Collstes bok ”Inledning till etiken” och ”Jobs bok” från Gamla Testamentet i Bibeln och 

hemsidan www.etiskraad.dk. Detta för att få ett övergripande begrepp om etik. Sen följer viktiga 

delar av deontologin med respektive den kantianska och den kristna etikdelen tillsammans med 

utilitarismen, som jag kommer att referera till i min resultatdel. 

 

Inte bara den religiösa etikdelen men också kulturetiken är viktig, när en persons kulturella 

ursprung skall beskrivas, och därför har jag valt att använda den holländska socialpsykolog Gert 

Hofstedes
15

  bok ”Kulturer och organisationer” från 2010 och T. S. Elliot
16

, som har skrivit ”Notes 

                                                 
15

 Holländsk professor född 1928.   
16

 Född 1888 död 1965, amerikansk författare och dramatiker 

http://www.etiskraad.dk/
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towards a definition of culture”
17

 till att beskriva det, som kännetecknar, hur individet t.ex. 

påverkas av en kultur i förhåll till sitt personliga beteende och sin tillgång till omvärlden.  

 

Till slut i teoridelen kommer jag även att ta upp ett par ledarskapsteorier, som kommer att användas 

i samband med annat material om  ledaren Donald Trump i min resultatdel, vilket tycks vara ett 

behov. Enligt de flesta offentliga medier som t.ex. en artikel i svenska dagstidningen Dagens 

Nyheter d. 25 september 2016
18

 skrivit av Amerikakännaren Erik Åsard, professor i 

Nordamerikanska studier vid Uppsala Universitet, har det varit svårt för allmänheten att beskriva 

och placera Donald Trumps ledarskap. Ord som ”motstridande, kaotiskt med et element av hot mot 

demokratin och världsfreden” har används massivt på sociala medier, och därmed varit 

medverkande till att skapa stor förvirring kring Donald Trumps ledarskap.  

 

Jag har till föremålet använd mig av böckerna ”Humanistiskt ledarskap” av John Steinberg,
19

 och 

”Lean med hjärta och kreativitet: om autentiskt ledarskap och kommunikation” av Isabel 

Runebjörk och Monica Wendleby.
20

 

 

Att det rör sig om västligt politisk ledarskapsetik i detta sammanhang är viktigt att påpeka i och 

med, att andra kulturer och samhällens politiker påverkas och influeras av dessa samhällens egna 

etiska värden och normer. 

 

 

 

5.1  Etik – vad är det? - sett från en kristen västeuropeisk synpunkt. 
  

Om du går ut på gatan och ställer frågan ”Vad betyder etik?” kommer du säkert att få många olika 

svar. Kanske någon vill säga: ”Det handlar om vad som är rätt och fel” eller ”Det har något att göra 

med moral och religion” eller kan hända att någon säger: ”Det vet jag faktisk inte”. Dessa sannolika 

svar ger mig därmed en klarsyn på, att innan etiskt ledarskap kan beskrivas och kanske även 

användas till att kommentera på en annan människas personligen uppfattning av etik, måste man 

först göra ett försök på att få en övergripande gemensam förståelse av ordet etik. 

 

De senaste åren har ordet etik fått större uppmärksamhet i det offentliga rummet och inom många 

olika områden. Man pratar t.ex. om medicinsk etik, yrkesetik, vårdetik och forskningsetik och även  

djuretik och IT-etik, utan att alla är medvetna om den fulla betydningen.
21

 

 

Ända sen Jobs bok i Det gamla Testamentet,
22

 som berättar om syndafallet,
23

 har man inom den 

västerländska kulturkretsen känd till etiska överväganden. På filosofen Sokrates tid
24

 definierades 

etik som läran om det rätta och det fela, det goda och det onda som en sorts morallära, där etik är 

människans överväganden, vad angår de lagar som ligger till grund for moralen, alltså det vi gör.  

 

                                                 
17

 Från 1948   
18

http://www.dn.se/arkiv/kultur/darfor-ar-donald-trump-ett-hot-mot-demokratin-och-varldsfreden/   
19

 Utgiven 2010. Författaren John Steinberg har en mångsidig bakgrund som forskare, författare, egen företagare, rektor 

och företagskonsult.  
20

 Utgiven 2013.  
21

 Andersen, Svend. (2003) ”Inledning till etiken” Kap. 1 
22

 Skrivit ca 300 f. Kr. 
23

När Adam och Eva fördrevs från Edens trädgård i Det gamla Testamentet 
24

 Grekisk filosof f. 469 - 399 f. Kr. 

http://www.dn.se/arkiv/kultur/darfor-ar-donald-trump-ett-hot-mot-demokratin-och-varldsfreden/
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Man skall vara uppmärksam på, att det aldrig har uppnåtts en gemensam global uppfattning av ordet 

etik, vilket beror på, att  olika religioner och olika kulturer  kan ha väldigt olika etiska värdesätt, 

vilket ses och märks, när världens politiska ledare t.ex. ska bli överens om globala utmaningar som 

uppgiften med att enas om ett klimatavtal.
25

  

Behovet av ett gemensamt globalt etiskt förhållningssätt är gammalt. Redan  i 1893 upprättades ett 

Religionernas Parlament
26

, en sammanslutning av världens religioner, som fortfarande är aktivt och 

bland annat arbetar med att hitta globala gemensamme etiska värden i världens olika religiösa 

traditioner.
27

 

  
Historisk sett grundades den västerländska etiska traditionen inte bara av kristendomen men i 

synnerhet av den grekiska filosofen Aristoteles
28

 och hans tankar om etik - vidaregivet i hans stora 

verk Den Nikomachiska etiken,”
29

 som har varit styrande för utvecklingen av hela det etiska 

området i västerlandet. Med Aristoteles och hans följare blev etiken intressant och en viktig sak att 

förhålla sig till inte bara som individ men också som del av en grupp med de roller vi kan ha i ett 

samhälle som t.ex. i rollen som ledare. 

I arbetet med etiska frågor ligger den så kallade normativa etiken oftast till grund. Att arbeta 

normativt med etik betyder, att man tar upp, hur man ska ta ställning till moraliska problem, eller 

hur man t.ex. bör handla vid moraliska frågor.
30

 Mest känd och använd är deontologin och 

utilitarismen 

 

5.2 Deontologin 

Deontologin formulerades ursprunglig av filosofen Immanuel Kant.
31

 Han växte upp i en kristen 

familj mitt i upplysningstiden
32

, men som vuxen blev hans etiska förståelse främst funderat i det 

rationella, förnuftet, och inte religionen. Deontologin definieras ut ifrån idén om, att det finns en 

universell och definitiv känsla för, vad som är rätt, och vad som är fel och därmed en plikt hos 

varenda människa, till att agera utan tanke för varken resultat eller konsekvens men med ett sätt 

moraliska normer. 

 Enligt I. M. Kant och hans tillhängare ger deontologin människan de moraliska normer, under vilka 

människan bör leva, men den opererar också med den konsekvens, att ibland rättfärdigas handlingar 

enbart på denna grund. I. M. Kant var av den uppfattningen, att människan för att kunde handla 

etiskt, måste kunna frigöra sig från känslor och låta förnuftet styra, där handlandet styrs av den goda 

viljan, i betydningen att vilja göra det goda är alltid rätt. Att resultatet kan hända att bli tillfällig är 

ett villkor enligt I. M. Kant, vilket betyder, att den goda viljan inte mätas på sitt resultat eller 

konsekvenser men på sin avsikt, s. 37 i Inledning till etiken
33

.  

                                                 
25

 Senaste klimatavtal 2015 
26

 En religiös organisation 
27

 Artikel i Kristlig Dagblad av präst Leif Vestergaard d. 4. December 1999 http://jyllands-

posten.dk/debat/ECE3545669/KRONIK-Har-religionerne-en-f%C3%A6lles-etik 

/ 
28

 F. 384 f. Kr. D 322 f. Kr 
29

 Skrevs 350 f. Kr. av Aristoteles. 
30

 Collste, Göran (1996) ”Inledning till etiken”s.27 
31

F. 1724 d. 1804  
32

 Kulturhistorisk rörelse i 1700-talet med utgångspunkt i naturvetenskapen 
33

 Collste, Göran (1996) 
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Som barn av en kristen familj har religion alltid varit noga förbunden med etik i I. M. Kants 

självförståelse av egna värden. Enligt honom är förnuftets etiska lagar det samma som gudomliga 

bud som t.ex. de tio Bud i Bibeln, och därmed är kristendomen en moralreligion och för honom den 

högsta religion med Jesus, Guds son, som inbegreppet av moralisk fullkommenhet. Av samma 

orsak delade han upp deontologin i respektive en kristen etik och en kantiansk etik, som enligt 

honom är förbundna vid många likheter.    

Kristen etik handlar också om, hur människan som individ behandlar varandra. Ända skillnad, som 

faktisk är en rätt så stor skillnad, är, att den värdsliga etiken mera handlar om förnuftet och förhåller 

sig till etiska frågor utifrån individet, där den religiösa etiken har sitt ursprung i det gudomliga 

innehållande en gudomlig auktoritet med makt till att bestämma vad som är rätt, och vad som är 

fel.
34

 

  

Att den kantianska etiken på många sätt hör ihop med den kristna etiken, ses t.ex. också med ”det 

kategoriska imperativet”, som I. M. Kant blev inspirerad till att skriva med utgångspunkt i 

Matthäus evangeliet Kap. 7:12. Det handlar om, att allt du vill andra skall göra mot dig, skall du 

göra mot dem. I I. M. Kants värld blev det till en grundförmulering gällande alla människor, citat: 

”Handla endast efter den maxim genom vilken du tillika kan vilja att den blir en allmän lag”. I 

resultatdelen kommer detta att ingå med tanke på Donald Trump och hans etiska förhåll till det att 

skulle leda t.ex. en politisk grupp, anställda eller även en hel nation, när man känner hans religiösa 

ursprung.  

 

5.3 Utilitarismen 

Utilitarism är en annan teori, som utvecklades av flera filosofer från slutet av 1700-talet och upp 

genom det mesta av 1800-talet mest känd är Jeremy Bentham,
35

 som anses vara grundläggaren av 

utilitarismen. Inte bara han men också John Stuart Mill
36

 och James Mill
37

 var tillhängare av 

utilitarismens budskap, som sa, att det handlar om, att det, man gör, ska ge maximal lycka för flest 

människor, samtidigt som alla människor behandlas likvärdiga.
38

 

Konsekvensen av detta etiska tänkande är, att om en människa har flera olika handlingsalternativ 

vill det alltid välja det, som i en given situation ger det bästa resultat för flest möjliga. I vår moderna 

verklighet kan det översättas till en sorts maximering av den offentliga välfärden t.ex., och det är 

ingen tillfällighet att precis teorin om utilitarismen upp genom 1900-talet har haft stor betydning för 

utvecklingen av de angelsaxiska och skandinaviska välfärdsmodellerna, som är kända för humanitet 

och lika rätt till välfärd för alla medborgare.
39

 

Enligt utilitarismens teorier tar man vara på medmänniskans välbefinnande, och åsikten med, att 

man bör behandla andra som man själv önskar bli behandlad är inte bara tomma ord men ett 

moraliskt förpliktande, som samtidigt menas bidra till konfliktlösande handlingar på grund av sin 

avvisning av alla former av egoism och framför allt har det gemensamma bästa i fokus. 

Utilitarismen är inte på samma sätt kategorisk som t.ex. den kantianska etiken och den kristna 

etiken kan vara, men arbetar med att skapa förståelse och även enighet, där olika moraliska 

                                                 
34

 Jensen, Tim & Rothstein, Mikael(1998) „Etikken och religionerne“  
35

 Född 1748 död 1832, engelsk filosof. 
36

 Född 1806 död 1873, engelsk filosof. 
37

 Född 1773 död 1836, engelsk filosof och fader till John Stuart Mill. 
38

 S. 30 – 31 i ”Inledning till etiken” av Göran Collste 
39

 Sjölin, Mats ”Politisk etik” (2005) s. 20  
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överväganden pekar åt olika håll. Utilitarismen avvisar allt som har att göra med egoism, rasism och 

nationalism, och insisterar i stället på att allt levande människor som djur har samma stora betydelse 

oavsett, om de existerar nu, i förtiden eller framtiden.
40

  

 

5.4 Kulturetiken: 

  

Eftersom jag också kommer att se närmare på vilken betydelse Donald Trumps uppväxt har haft på 

hans utövande av etiskt ledarskap vad angår hans familj och den kulturen de var en del av, är det 

intressant att dra fram ett par kulturteoretiker som t.ex. den holländska socialpsykolog Gert 

Hofstede
41

, som  i sin bok ”Kulturer och organisationer” från 2010 förklarar, vilken betydelse 

såväl kulturen inom familjen som kulturen i det omgivande samhället har för människans etiska 

tankar och handlingar. Enligt Gert Hofstede är kulturetik ett begrep med flera betydelser, och som 

kan tolkas på flera sätt. Kultur kan t.ex. vara den familjenära kulturen, det som den enskilda 

familjen representerar, men det kan också vara film, musik, teater och litteratur. Kultur kan också 

förstås i betydelsen det interkulturella, som karakteriseras av människor från olika nationer, 

religioner och samhällen med sin egna kulturella särprägel, rutiner och vanor.  

 

Sen Gert Hofsteds forskning från 1980’erne används två olika kulturbegrepp till att beskriva 

kulturförståelse: 1. Det beskrivande kulturbegreppet och 2. Det komplexa kulturbegreppet. I det 

beskrivande kulturbegreppet uppfattas kulturer som avgränsande enheter som t.ex. nationer, som 

definieras utifrån större eller mindre gemensamma kulturella normer och värden, och människors 

handlingar förklaras endast utifrån den kulturella bakgrunden. I det komplexa kulturbegreppet är 

uppfattningen av ordet kultur mera smidigt och böjligt. Här menas, att kulturer är dynamiska och 

rörliga, och såväl traditioner, normer och människor kan förändra sig flera gånger i livet över tid. 

Med Gert Hofsteds utläggning av kulturbegreppet ger det också mening att uppfatta religion och 

kultur som två sammanhängande faktorer - starkt förbundna, som det t.ex. kommer att framgå av 

beskrivelsen av Donald Trumps religiösa och kulturella ursprung i resultatdelens frågeställning nr. 

1.  

 

Kulturen skapas så och säga med kroppen, sinnet och språket. Förenklad kan man säga, att kultur 

inte är något man har – det är något man gör, och om man vill, kan människan gå in och ut av olika 

typer av kulturer genom hela livet och därmed också förändra sina värden.   

 

I mitt sökande efter en kulturteori, som kan säga något om kulturen inom gruppen, familjen, 

bekantade jag mig också i min research till denna uppsats med författaren T. S. Elliot, som nog är 

mest känd för sitt författarskap, som gav honom Nobelpriset i litteratur i 1948, men det finns också 

en annan sida av honom. Han var utbildad såväl i USA som England, och blev i sin samtid också 

känd som kritiker. Särskilt kultur och kristendom fik hans uppmärksamhet, vilket hans författarskap 

också visar med ett flertal av facklitterära böcker. 

 

Enligt T. S. Elliot är familjen stället, där kultur skapas och traditioner bärs vidare från generation till 

generation, och han menar, att ingen kan göra sig helt fri av den kulturen, du blev en del av i dina 

                                                 
40

 Collste, Göran ( 1996) ”Inledning till etiken” 
41

 Holländsk professor född 1928.   
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första levnadsår. Inte att familjen är det ända stället för kulturskapandet; vi påverkas också ständigt 

av samhället utanför familjen sa han, men var samtidigt övertygad om, att en människas 

kulturförståelse står och faller med det den enskilda individen var en del av som barn. I hans bok 

”Notes towards a definition of culture”
42

 uttrycker han en sorts bekymring, när familjelivet spelar 

en mindre roll i modern tid, som det är tillfället i stora delar av världen i dag. För i tiden var 

familjen enligt T. S. Eliot mera medveten om kulturen och traditionernas grenar till tidigare 

generationer – det skrev han redan i 1948 – men gäller kanske ännu mera i 2017. 

 

En sista sak jag vill lyfta fram från T. S Eliots teorier och tanker om kulturbegreppet, är hans teori 

om, att i alla samhällen finns klasstrukturer, där det finns ett sammanhang av kulturella nivåer. Han 

tror på, att ingen sann demokrati kan existera, om det inte innehåller olika nivåer av kultur, där de 

översta nivåer enligt honom representerar en större medvetenhet om egen kultur, vilket därmed 

också ger möjlighet för mera makt i förhåll till andra kulturella nivåer.
43

 Alltså kopplar T. S. Eliot 

kultur och makt tillsamman, och säger direkt, att en demokrati med samma ansvar till alla inte 

skulle kunna fungera men ville uppmuntra till ansvarslöshet hos människor från lägre kulturella 

nivåer, som han likställer med lägre maktnivåer. Något som stämmer väl överens med t.ex. det 

amerikanska samhället och också i vår egen del av världen. Förr i tiden var det för en stor del de 

kungliga och prästerna, som styrde samhällen, medan det i vår tid har blivit den politiska eliten, 

som har tagit över.  

 

 

5.4 Humanistiskt ledarskap 

 

Till slut i teoridelen vill jag lyfta fram två ledarskapsteorier, som på vart sitt sätt kommer att kunna 

användas som analytiskt verktyg till Donald Trumps sätt att utöva etiskt ledarskap på. 

 

Den första teorin är teorin om ”Humanistiskt ledarskap.” Humanistiska värderingar, med 

utgångspunkt i den humanistiska psykologin, som särskilt Abraham Maslow
44

 och Carl Rogers
45

 

var med till att utveckla redan på 50-talet, ligger till grund för den vidare utvecklingen till ett rejält 

sätt att hantera ledarskap.
46

 Humanistiskt ledarskap som ledarverktyg har därför genom de senaste 

30-40 år satt sin prägel på sättet att utöva konstruktivt ledarskap. 

 

John Steinberg
47

 skrev i 2010 boken ”Humanistiskt Ledarskap”. Han beskriver, hur humanismen 

fungerar som bäst i ett ledarskap, där ledaren har styr på sina värderingar, alltid leder med hjärtat 

och har självinsikt. Yttermera måste en ledare, enligt John Steinberg visa tillit och förtroende till 

sina medarbetare för att de kan växa, våga och visa vilja till att gå fram till gemensammas bästa.
48

 

 

 

5.5 Autentiskt ledarskap 

                                                 
42

 Från 1948   
43

 Elliot T. S. ”Notes Towards the Definition of Culture” (1962) s. 25 
44

 Rysk-amerikansk psykolog (1908-1970), känd för behovstrappan och utvecklingen av den humanistiska psykologin. 
45

 Amerikansk psykolog (1902-1987) var med om att utveckla den humanistiska psykologin 
46

 Steinberg, John ”Humanistiskt ledarskap” (2010) s. 6 
47

 Fil.dr. i pedagogik. Född i USA men har levd i Sverige i hela sitt vuxenliv  
48

 Steinberg, John ”Humanistiskt ledarskap” (2010) s. 124 
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John Steinberg avslutar sin bok med att pointera, att det inte räcker med att ha förtroende och tillit 

till sina medarbetare, man måste i första hand våga ha det bra med sig själv, även om det betyder 

gränssättning och att kunna säga ”nej” till för många uppdrag t.ex. Sen gäller det också att kunna ta 

hand om sitt eget självförtroende och kunna visa tillit till sig själv och egen förmående.
49

 Om man 

kan agera så i praktiken, underlättar det vägen till samarbete i en organisation, och andra vågar lita 

på dig. Till slut är humanistiskt ledarskap ett ledarskap, som kan uttrycka  hopp till sin omvärld och 

medarbetare, t.ex. att de och samhället, organisationen osv. kan utvecklas och lyckas med nya 

utmaningar.   

 

Enligt författarna till boken ”Lean med hjärta och kreativitet” från 2013, Isabel Runebjörk
50

 och 

Monica Wendleby,
51

 är autentiskt ledarskap, något som alltid funnits, men som under de senaste 

åren har fått ett eget namn för en variation av att utöva ledarskap på. 

 

Av samma bok framgår det också, att ett så kallat autentiskt ledarskap kännetecknas på , att 

ledarskapet utövas ur ledarens egen inre övertygelse, som alltid är original och inte kopior av andra 

ledares sätt att utöva ledarskap på. Ett annat viktigt kännetecken är, att autentiska ledare alltid 

grundar sina beslut och handlingar på egna värderingar, där ledarens uppfattning av sig själv, egen 

etisk kärna och tolkning av egna erfarenheter blir utgångspunkten för själva ledarskapet.
52

 

 

En sak i det autentiska ledarskapet är alltså ledarens uppfattning av sin egen person, men 

förhållandet till omvärlden är också oerhört viktigt i ett autentiskt ledarskap. En person, som leder 

autentisk, har ett stort behov av att skapa nära relationer till sina närmaste medarbetare. I relationen 

ledare/medarbetare är det också viktigt, att medarbetaren kan bekräfta och identifiera sig med 

ledarens värden, vilket t.ex. nås genom ledarens förmåga att utöva motivationsarbete med smittande 

engagemang. Om detta inte uppnås har den autentiska ledaren svårt vid att agera med bra resultat 

som ledare. 

 

Professor Peter G. Northouses
53

 forskning visar, at personer med stor autenticitet i deras ledarskap 

ofta har stora livskriser och tunga erfarenheter med sig i bagaget. 

 

Därmed blir ledarens livsberättelser centralt för det vidare arbetet som ledare. Om ledaren har mod 

och hög integritet, vill denna idealt sett kunna förvalta och transformera även svåra och tuffa 

erfarenheter till ett konstruktivt autentiskt ledarskap, där personen förmår att visa vägen och skapa 

en gemensam vision för en större eller mindre grupp av människor. 

 

Isabel Runebjörk och Monica Wendleby beskriver också hur det i forskningsperspektiv kan ses som 

uttryck för en stark inre kompass, där den autentiska ledaren förmår att hantera förändringar utifrån 

en tydlig etisk grund. Det kan t.ex. vara i tillfällen med företag, som går från att vara en traditionell 

organisation till en lean organisation med leansyn.
54

 
 
 

                                                 
49

 Steinberg, John ”Humanistiskt Ledarskap” (2010) s. 122 - 123 
50

 Svensk författare, född 1963, skriver om ledarskap och personlig utveckling 
51

 Medförfattare på boken “Lean med hjärta och kreativitet” 
52

 Runebjörk, Isabel och Wendleby, Monica (2013) “Lean med hjärta och kreativitet” s. 137 - 144 
53

 Professor i kommunikation 
54

 En organisation som styrs utifrån en lean syn vilar på 3 grundpelare: respekt för människan, ständiga förbättringar 

och den lärande organisationen, enligt s. 25 i ”Lean med hjärta och kreativitet” 



 

[12] 

 

 

5.6 Kan teorierna lära oss något om Donald Trumps etiska ledarskap? 

 

Mitt val av teorier är inte tillfälligt. Donald Trump och hans politiska ledarskap har för omvärlden 

bara på få månader vist sig ofta att vara svårt begripligt. I resultatdelen vill jag söka perspektivera 

det som skrivs och sägs om och av honom till en teoretisk synvinkel för att se, om det kan öka vår 

insikt i Donald Trumps ledarskap. 

 

6. Materialval och tidigare forskning 
 

I resultatdelen använder jag som utgångspunkt för ett svar på frågeställning nr. 1 ”Hur kan Donald 

Trumps religiösa och kulturella bakgrund beskrivas” Professor David Stebennes
55

 forskningsartikel 

”Donald Trumps religious background and the 2016 Presidential Electian” från 19 juli 2016 med 

update 9 november 2016, dagen efter presidentvalet i USA. 

 

Denna följas upp med kommentarer och beskrivningar från artikeln ”Inside the mind of Donald 

Trump” publicerat i den engelskspråkiga tidningen ”The Guardian” 12 november 2016 av 

författaren och journalisten Gwenda Blair, som också har skrivit boken ”The Trump - Three 

generations of Builders and a Presidential Candidate” (2001). Gwenda Blair har genom många år 

upparbetat ett stort vetande om Donald Trump och hans familj, och i min research till denna uppsats 

hade jag tur att få direkt kontakt med Gwenda Blair på mail, där hon gav mig bra information och 

råd till vidare research i framtiden. 

 

Sen har jag använd en artikel av Daniel Burke
56

, som är religionsredaktör för CNN, skrivit 24 

oktober 2016 - två veckor innan presidentvalet, i vilken han beskriver Donald Trumps inställning 

till religion och kristendom. 

 

Med till ett beskrivande av Donald Trumps religiösa och kulturella ursprung måste också medtas en 

av hans egna böcker. Han har skrivit många - mest om hur man skapar succé i affärsvärlden, men i 

boken ”Crippled America - How to make America Great again” från 2016 berättar han själv 

detaljerad om, vad hans uppväxt har gett honom vad angår religion och kultur.  

 

Terry Price
57

 har i sin bok Leadership Ethics på sidorna 1- 12 belyst ledarrollen, som en roll, där 

man kan agera och uppfattas såväl som skurk eller som hjälte i allmänhetens uppfattning, något som 

jag tycker är relevant att ta upp, när man skall prata om Donald Trump i sammanhang med etiskt 

ledarskap som i frågeställning nr. 2 ” Hur utövar Donald Trump sitt etiska ledarskap?” Den rollen, 

en politisk ledare får ”klistrat” på sig, har enorm betydelse för hens förmåga till att agera i sitt 

arbete. T.ex. är det lättare för en politiker, som har ”fått” rollen som hjälte att bryta den etiska 

ramen ibland utan att bli ”straffat” av allmänheten, varemot en politiker som grundläggande 

uppfattas att ha skurkrollen inte kan bryta något alls, även det är med en positiv förmån. 

 

                                                 
55

 Professor i historia på Ohio University i USA 
56

 Född 1974, Utbildad i religion och journalistik på Columbia University. 
57

 Professor i filosofi och politik 
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Professor Erik Åsard vid Uppsala Universitet och medredaktör på bloggen Amerikaanalys.se 

förhåller sig kritiskt till Donald Trump i två artiklar
58

, som jag har vald att använda i resultatdelen 

till frågeställning nr. 2 ”Hur utövar Donald Trump sitt etiska ledarskap?”  

 

Dr. Steven Mintz
59

 har en egen blogg “Ethics Sage”, där han i 2015 har skrivit artikeln ”Is Donald 

Trump an Authentic Leader?” Med tanke på frågeställning nr. 2 ”Hur utövar Donald Trump sitt 

etiska ledarskap?” kommer jag även att indra hans skrivande tillsammans med de två 

ledarskapsteorierna – nämnd ovanför för best möjligt att kunna belysa hur mycket – eller hur litet – 

Donald Trumps religiösa och kulturella bakgrund egentligen avspeglas i hans sätt att utöva etiskt 

ledarskap. 

 

  

6. Metod 
 

I valet av metod till denna C-uppsats har det förberedande arbetet med processen kring 

innehållsdelen varit avgörande. Funderingar kring metodval tog sin början med läsning av den 

tidigare nämnda forskningsartikeln ”Are ethical theories relevant for ethical leadership?” av 

Michel Dion. I slutet av hans artikel blev jag intresserad av hans påstående om bristen på forskning 

av religiös och kulturell bakgrunds eventuella generella inflytande på det etiska ledarskapet. Sen 

blev jag i min reflexion om val av arbetsmetod medveten om vikten av att välja rätt metod för att 

säkra en arbetsprocess med såväl möjlighet för utsyn och variation men också med möjlighet för att 

arbeta konkret och med en viss systematik. Detta med tanke på att öppna för och säkra ett varierat 

synsätt på ”religiositet och kulturs betydelse för ett politiskt etiskt ledarskap”.  

 

 

6.1 Kombination av kvalitativ och kvantitativ metod  

  

I processen med övervägande om valet av metod har jag arbetat med böckerna 

”Forskningsmetodik”
60

  och ”Rapporter och uppsatser,”
61

 och efter reflektion och 

ställningstagande, har jag som arbetsredskap vald en kombination av den kvalitativa och den 

kvantitativa metoden. Att det just blev så, utvecklade sig i arbetsprocessen med uppsatsen. I början 

var det planen enbart att använda den kvalitativa metoden, men i arbets- och sökprocessen insåg 

jag, att jag också önskar att kunna belysa allmänhetens förhållande till frågesättningen om den 

religiösa och kulturella bakgrundens betydelse generellt i ett politiskt etiskt ledarskap. Efter att ha 

tittat närmare i SCB.
62

 Utan att hitta något användbart kom idén med att göra en enkät, som 

kommer att användas till resultatdelen av frågeställning nr. 4 ”Gäller det något generellt för 

politiker”? och lägger upp till att utvidga perspektivet till också att innesluta det generella 

perspektivet på en vilken som helst politiker och dennas etiska ledarskap. 

 

Vad angår svar på frågeställning nr. 1, nr. 2 och nr. 3 vill det alltså vara den kvalitativa metoden, 

som jag menar, bäst ger möjlighet för en bra beskrivning och försök på analys. Dess förutom säkrar 

den kvalitativa metoden också, att relevant teori både kan fungera som bakgrund men också kan 
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ingå i resultatdelen och öppna för tolkningar. Med valet att undersöka och beskriva den religiösa 

och kulturella bakgrunds betydelse i det etiska politiska ledarskapet och med användande av Donald 

Trump som exempel, tänker jag också, att den kvalitativa metoden ger bäst möjlighet för att lyfta 

fram det speciella i en specifik persons ledarskap, där inte bara relevant teori men i synnerhet 

aktuell dokumentation t.ex. från böcker, tidningar och intervju kan medverka till användbara svar i 

resultatdelen.  

 

Därför blir mitt val en kombination av den kvalitativa och den kvantitativa metoden att föredra med 

tanke på så mångsidigt och nyanserad ett resultat som möjligt. Olika tillvägagångssätt stärker 

omedelbart tilliten till ett analysresultat enligt T. D. Jick
63

, vilket kan vara en stor fördel, men det 

kan också resultera i olika resultat, som kanske fordrar nya tolkningar och som sen i slutfasen kan 

bidra till utvecklingen av nya tillvägagångssätt.
64

  

 

 

6.2 Användande av den kvalitativa metoden 

 

Till frågeställningarna nr. 1, 2 och 3 behöver jag att kunna hitta beskrivningar från olika håll och 

som kan ge mig en varierad form av empiri om Donald Trump, vilket är en del av att arbeta 

kvalitativt med ett material. Den kvalitativa metoden innebär också, att det material jag söker, skal 

kunna karakterisera något specifikt, som t.ex. Donald Trumps egenskaper eller de förhållningssätt 

och värden, han står för.  

 

Med användande av den kvalitativa metoden till de tre första frågeställningar ger jag också plats för 

olika verklighetsuppfattningar och värderingar i det material dess innehåll kommer dels från 

huvudpersonen själv men också från forskare, journalister och andra meningsbildare.   

 

Med till den kvalitativa forskningsprocessen hör också mina egna subjektiva uppfattningar och 

kanske även fördomar att vara en viktig del av min utgångspunkt, men minst lika viktigt blir min 

förmåga dels att kunna sätta mig in i Donald Trumps sätt att betrakta etiska värden men också 

genom utvalda texter att söka få en förståelse av omvärldens sätt att se honom.
65

 Resultatet, när den 

kvalitativa metoden användes, blir därmed tolkning och reflektion som det essentiella produkt av 

arbetet. 

 

 

6.3 Den hermeneutiska analysmetoden  

 

Med ett kvalitativt förhållningssätt till de 3 första frågeställningar tänker jag, att den hermeneutiska 

analysmetoden lämpar sig för det vidare arbetet. Vanliga former av data, som kan användas i den 

hermeneutiska analysen är t.ex. artiklar, berättelser och även olika anteckningar, och metoden 

lämpar sig också för den följande tolkning och reflektion.  

 

I den hermeneutiska tankegången uppfattas förklaringar som en viktig del av tolkningen, samtidig 

som man ska uppmärksamma, att förklaringar alltid ges på bakgrund av det undersökaren själv har 

                                                 
63

 Forskare och professor född 1949 
64

 Holme, Idar Magne och Solvang, Bernt Krohn, ”Forskningsmetodik”  (1997) s. 85-87 
65

 Holme, Idar Magne och Solvang, Bernt Krohn (1997) ”Forskningsmetodik” Kap. 6 



 

[15] 

 

med sig av förförståelse. Av samme orsak kan det ibland vara bra med flera förklaringsmodeller för 

att säkra så objektivt en analys och tolkning som möjligt.
66

  

 

I ”exemplet Donald Trump” har vi att göra med en aktuell person, hans värden, ord och handlingar 

och därför vill min resultatdel innehålla en analysdel av det insamlade materialet, där de enskilda 

delarna kan visa sig att vara intressanta var för sig men som också kan användas till att söka 

helheten och eventuella tendenser. 

 

   

6.4. Urval av material till frågeställningarna 1, 2 och 3 

 

I resultatdelen använder jag som utgångspunkt för ett svar på frågeställning nr. 1 ”Hur kan Donald 

Trumps religiösa och kulturella bakgrund beskrivas” Professor David  

Stebennes
67

 forskningsartikel ”Donald Trumps religious background and the 2016 Presidential 

Electian” från 19 juli 2016 med update 9 november 2016, dagen efter presidentvalet i USA. 

 

Denna följas upp med kommentarer och beskrivningar från artikeln ”Inside the mind of Donald 

Trump” publicerat i den engelskspråkiga tidningen ”The Guardian” 12 november 2016 av 

författaren och journalisten Gwenda Blair, som också har skrivit boken ”The Trump - Three 

generations of Builders and a Presidential Candidate” (2001). Gwenda Blair är en sann kännare av 

Donald Trump och hans familj, och i min research till denna uppsats hade jag tur att få direkt 

kontakt med Gwenda Blair på mail, där hon gav mig bra information och råd till vidare research i 

framtiden. 

 

Sen kommer jag att använda en artikel av Daniel Burke
68

, som är religionsredaktör för CNN, skrivit 

24 oktober 2016 - två veckor innan presidentvalet. Han beskriver Donald Trumps inställning till 

religion och kristendom. 

 

Med till ett beskrivande av Donald Trumps religiösa och kulturella ursprung måste också medtas en 

av hans egna böcker. Han har skrivit många - mest om hur man skapar succé i affärsvärlden, men i 

boken ”Crippled America - How to make America Great again” från 2016 berättar han själv rätt så 

detaljerad om, vad hans uppväxt har gett honom vad angår religion och kultur.  

 

Terry Price
69

 har i sin bok Leadership Ethics på sidorna 1- 12 belyst ledarrollen, som en roll, där 

man kan agera och uppfattas såväl som skurk eller som hjälte i allmänhetens uppfattning, något som 

jag tycker är relevant att ta upp, när man skall prata om Donald Trump i sammanhang med etiskt 

ledarskap som i frågeställning nr. 2 ” Hur utövar Donald Trump sitt etiska ledarskap?” Den rollen, 

en politisk ledare får ”klistrat” på sig, har enorm betydelse för hens förmåga till att agera i sitt 

arbete. T.ex. är det lättare för en politiker, som har ”fått” rollen som hjälte att bryta den etiska 

ramen ibland utan att bli ”straffat” av allmänheten, varemot en politiker som grundläggande 

uppfattas att ha skurkrollen inte kan bryta något alls, även det är med en positiv förmån. 
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Professor Erik Åsard vid Uppsala Universitet och medredaktör på bloggen Amerikaanalys.se 

förhåller sig kritiskt till Donald Trump i två artiklar
70

, som jag har vald att använda i resultatdelen 

till frågeställning nr. 2 ”Hur utövar Donald Trump sitt etiska ledarskap?”  

 

Dr. Steven Mintz
71

 har en egen blogg “Ethics Sage”, där han i 2015 har skrivit artikeln ”Is Donald 

Trump an Authentic Leader?” Med tanke på frågeställning nr. 2 ”Hur utövar Donald Trump sitt 

etiska ledarskap?” kommer jag även att indra hans skrivande tillsammans med de två 

ledarskapsteorierna – nämnd ovanför för best möjligt att kunna belysa hur mycket – eller hur litet – 

Donald Trumps religiösa och kulturella bakgrund egentligen avspeglas i hans sätt att utöva etiskt 

ledarskap. 

 

Som nämnd i teoridelen kommer Jag kommer också att belysa Donald Trumps etiska ledarskap 

utifrån de två kulturteoretiker Geert Hofsteed och T. S. Elliots texter om kulturens inflytande på 

individets professionella roller. 

 

 

6.5 Användandet av kvantitativ metod  till frågeställning nr. 4 - Enkätens roll 

 

Som beskrivit ovanför, kommer det också att ingå en enkät i min resultatdel, och den är tänkt som 

bidrag till att lyfta fram en mindre del av allmänhetens uppfattning av frågan, om religiositet och 

kultur betyder något i det etiska ledarskapet hos respektive ledare generellt och politiska ledare i 

synnerhet. I mitt övervägande var det viktigt för mig, att göra en alldeles ny enkät för att få tag i 

primärdata alltså ny information med vetskapen om, att antalet av respondenter inte kunna hinna bli 

tillräckligt stort till, att man kan tala om enkäten som ett vetenskapligt material, men den vill 

förhoppningsvis kunna ge ett intryck av delar av offentlighetens förhållningssätt till relationen 

mellan politikers religiösa och kulturella ursprung och etiskt politiskt ledarskap, och kommer därför 

att knytas an till frågeställning nr. 4 ”Gäller det något generellt för politiker?” 

  

Min utgångspunkt är, att jag vill undersöka mitt eget antagande, att visst spelar religiositet och 

kulturell bakgrund en roll inte bara för det politiska etiska ledarskapet men också för 

allmänhetens uppfattning av ledare, där de flesta säkert skiljer mellan vanliga ledare som t.ex. en 

vd för ett privat företag vs. en politisk ledare. 

  

För att få ett användbart material beslutade jag därför, att göra en enkät, som skulle vara enkel, 

bestående av ett enda frågeformulär med bara två frågor. Detta för att så många som möjligt av de 

valda potentiella respondenterna skulle vilja fylla i formuläret. I det följande beskrivas val av 

personer, material och procedur till genomförande av enkäten med sikte att synliggöra relevansen 

av att indra enkätresultat
72

 i den samlade resultatdel. 

 

 

6.7 Enkäten - val av respondenter, material och procedur 

 

Jag fattade beslutet att dela ut enkäten till två olika målgrupper. De första, som fick frågeformuläret, 

var 32 personer på en dansk arbetsplats. Personerna är i åldern 24 – 69 år och fördelar sig på 26 
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kvinnor och 6 män. Utbildningsvis fördelar gruppen sig med 3 utan utbildning efter grundskolan, 5 

personer med gymnasieskolan som slutnivå för utbildning och 24 personer med universitet- eller 

högskolutbildning. 

  

Den andra gruppen, som jag valde att fråga, var 15 personer tillfälligt utvald från mitt närområde. 

Denna grupp är i åldern 18 – 73 år, och fördelar sig med 6 män och 9 kvinnor. I förhåll till 

utbildning är gruppen representerad vid en person i gymnasieskolan, 10 personer jobbar med olika 

yrken från hantverkare, ekonomiansvarig i en social organisation till kommunal vårdpersonal. Ingen 

har högre utbildning än svarande till 3 års utbildning efter gymnasieskolan. 4 personer är 

pensionärer med antingen hantverk eller lantbruksyrken bakom sig. 

 

Beslutet om, att det skulle vara precis dessa personer, som skulle frågas, var möjligheten för att få 

en förhållsvis stor bredd på ålder, kön och yrken trots en begränsad mängd av respondenter.
73

  

 

I utformningen av materialet till min enkät har jag varit uppmärksam på, att jag som frågeställare av 

en enkät har ett etiskt ansvar i förhållande till respondenterna. Enligt författarna Jan-Olav Henriksen 

och Arne Johan Vetlesen
74

 ska man alltid söka kommunicera med respekt och erkännande av, att 

alla människor är jämbördiga. Det betyder t.ex., att frågeställaren alltid måste säkra sig, att frågor 

aldrig blir dömande eller av meningsgivande karaktär men däremot alltid är neutrala. 

  

Valet av en strukturerad enkät i motsats till en mera öppen intervjuform grundas med styrkan i 

enkätens form, som dåligt lämnar möjlighet för reflexioner utanför de 2 ställda frågorna i 

närvarande enkät. Jag har värderat, att svaren på en enkät kanske kan ge en synlig utgångspunkt för 

någon sorts tendens i förhållningssättet till min frågeställning, framför vad individuella intervjuer, 

som jag endast skulle kunna göra med en ännu mera begränsad mängd av intervjupersoner.  

 

Det totala antalet av respondenter i enkätundersökningen blev 44 personer ut av 47 möjliga. De 3 

som valde inte att svara, angav i efterhand brådskande arbete och möten som orsak till brist på svar.  

 

Nedanför ses frågeformuläret, bilaga 1, som det är utformat på danska. För att underlätta 

förståelsen, har jag i parantes skrivit till den svenska översättningen.
75

 

 
1.  Hvor meget tænker du på en leders religiøse og kulturelle baggrund, når du skal vurdere hans / hendes evne 

til at lede? ( Hur mycket tänker du på en lederas religiösa och kulturella bakgrund, när du skall värdera 

hens förmåga till att leda?) 
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2. Hvor meget tænker du på en politisk leders religiøse og kulturelle baggrund, når du skal vurdere 

hans/hendes evne til at lede? (Hur mycket tänker du på en politisk ledares religiösa och kulturella bakgrund, 

när du skall värdera hens förmåga?) 

 

 

 I høj grad (I hög grad) 

 I nogen grad ( I någon grad) 

 I mindre grad (mindre grad) 

 Slet ikke (Inte alls)  

 

   
 

Gruppen av respondenter från den första gruppen har alla eget kontor, och jag tog mig tid att gå runt 

till varje person och berätta om föremål med frågeformuläret, bakgrunden för denna enkät och 

uppmanade samtidigt var och en till att svara på frågeformuläret samma dag och sen lämna det 

tillbaka till mig. 

                                                       

Att jag inte gav ett samlat besked om enkäten beror på, att flest människor i Danmark föredrar, inte 

att prata om religion och politik med varandra på arbetsplatsen. Därför ville jag inte riskera att 

eventuella avklarande frågor inte skulle kunna komma fram och då i värsta fall resultera i ett fåtal 

av svar. 

 

Orsaken till, att jag gärna ville ha svaren samma dag, var att frågepersonerna inte skulle hinna prata 

med make, vänner eller desslika och då kanske riskera att svarmaterialet påverkades av andra 

utanför arbetsplatsen. Jag lämnade även informationsmaterial, se bilaga 2. 

 

I den andra gruppen ringde jag till de möjliga respondenter, förklarade mitt ärende och efter 

bekräftelse på deltagande i min enkät, skickade jag såväl frågeformulär som tillhörande 

informationsmaterial. I mailen uppmanade jag till, att svaren returnerats inom 24 timmar, och utan 

att konsultera andra personer dess för innan.
76

 

 

I båda grupperna var man fort till att svara, och efter mottagande av alla svar från enkäten har jag 

vald att redovisa såväl respektive det totala antalet av svar som olika svar och sen lyfta fram 

respektive likheter och olikheter mellan de två gruppernas svar med sikte på att dokumentera mitt 

eget antagande och kanske till och med bättre kunna nyansera mitt resultat till frågeställning nr. 4 

”Gäller det något generellt för politiker?” 
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7. Resultat 

 

Det är min intention, att resultatdelen med sina fyra frågeställningar tillsammans vill ge nya vinklar 

dels till Donald Trumps politiska etiska ledarskap och dels till politiker generellt med tanke på att 

synliggöra behovet för mera forskning inom området, som den kanadiska forskaren Michel Dion ju 

redan skrev i sin forskningsartikel från 2012
77

.   

 

 

7.1 Frågeställning nr. 1: ”Hur kan Donald Trumps religiösa och kulturella bakgrund 

beskrivas”? 

 

När Donald Trump insattes som president den 20 januari 2017, fortsatte stormen av frågor och 

gissningar bland annat om hans förmåga till att leda en hel nation. I min research till denna uppgift 

fann jag ett stort antal av artiklar främst skrivit av journalister och politiska skribenter över hela 

världen. Det tillsammans med Donald Trumps egna böcker – han har skrivit en lång rad av böcker, 

som ger läsaren det intryck, han vill offentligheten skall se. I mitt sökande har jag främst gått efter 

hans egna beskrivningar av sin sociala bakgrund, hans förhåll till religiositet och hans 

förhållningssätt till utövandet av ett etiskt ledarskap.  

 

I min första frågeställning efterlyser jag främst en beskrivning av Donald Trumps religiösa och 

kulturella bakgrund och som exempel på det, börjar jag min resultatdel med några beskrivningar av 

mannen med det stora självförtroendet sett utifrån  såväl olika professionella opinionsbildare som 

han själv. Som t.ex. professor David Stebennes
78

 artikel ”Donald Trump’s religious background 

and the 2016 Presidential Electian” skrivit den 19. Juli 2016 med en update från den 9 november 

2016 - dagen efter att Donald Trump valdes till president.
79

 

 

Av artikeln framgår det, att i sommaren 2016 var det fler och fler som förstod, att det inte gick helt 

att se bort från republikaneren och affärsmannen Donald Trump, som möjlig president i USA efter 

presidentvalet d. 8 november 2016, även de flesta prognoser sa, att demokraten Hillary Clinton stod 

till att vinna. För David Stebennes var det anledningen till att titta närmare på Donald Trump och 

hans religiösa bakgrund, eftersom gruppen av kristna amerikaner, som tar deras tro på allvar, har 

vuxit med efterkrigsgenerationens framkomst. Enligt David Stebennes räcker det inte helt för denna 

grupp av människor med regelbunden kyrkogång. De har också en önskan om, att USAs president 

förstår att leva och regera efter synliga kristna värden. 

 

Enligt David Stebennes är det viktigt för en presidentkandidat att kunna nå denna grupp av 

amerikanska invånare med sina budskap, om hen vill ha en chans att vinna. I artikeln beskrivs, hur 

Donald Trumps föräldrar tog deras son och hans fyra syskon med till den presbyterianska kyrkan 

”Marble Collegiate”, en av de äldsta protestantiska församlingarna i Nordamerika, där den 
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kontroversiella prästen Norman Vincent Peale, som också var en produktiv författare genom hela 

sitt liv, fungerade som präst ända från 1932 till sin död i 1993, 95 år gammal.  

 

Professor David Stebennes berättar vidare, hur Donald Trump som barn gick till söndagsskolan, och 

hur han senare tog upp Norman Vincent Peales bok ”The power of positive thinking” från 1952. 

Kombinationen av denna boks budskap och kyrkans ord om nåde och tillgivelse blev därmed enligt 

professor David Stebennes en naturlig del av Donald Trumps moraliska ballast i hans vuxenliv och 

har i alla åren haft stort inflytande på hans livs- och karriärmässiga syn val och efterföljande 

handlingar.    

 

Norman Vincent Peales budskap om att man skall tänka positivt, vara optimistisk och koncentrera 

sig om att uppnå personlig framgång tillsammans med barndomens enkla undervisning om beteende 

och värden i kyrkans söndagsskola är inte den ideella kristna bakgrunden enligt gruppen av starkt 

religiösa amerikaner, men det har sedan vist sig att vara tillräckligt för Donald Trump till att bevisa 

sitt kristna fundament inför stora delar av USA’s kristna, lägger Davis Stebennes till. Han berättar 

vidare, att Donald Trump än i dag uppfattar kyrkan ”Marble Collegiate” som sin religiösa 

förankring, även han inte direkt är en medlem mera. Som vuxen fick Donald Trump en nära 

vänskap med pastor Norman Vincent Peale, som enligt research från U.S.Catholic
80

 fick 

övergripande betydelse för Donald Trumps positiva tillgång till sin kristna uppväxt. Vidare berättas 

det, att det är sällan, att en president har haft så nära relationer till en präst, som tillfället är för 

Donald Trump.
81

 

  
Innehållet i Norman Vincent Peales bok har under åren varit kontroversiellt precis som sin författare 

och har varit utsatt för såväl kritiska som positiva röster, men blev trots det en sorts guideline för 

familjen Trump enligt författeren Gwenda Blair.
82

 I sin bok ”The Trumps -Three Generations of 

Builders and a Presidential Candidate” från 2001 ger hon en bra beskrivelse av kulturen inom 

Trump familjen. Hon använder sig av ord som ruthless, pressing any advantage, stretching the truth 

and pushing the legal and ethical envelope to the max. Som David Stebennes beskrev, är också 

Gwenda Blair i sin research kommit fram till, att Donald Trump växte upp i en närmast grotesk mix 

av kristna och materialistiska värden, där ekonomisk och politisk framgång blev styrande på 

bekostnad av etik och laglighet, och att den viktigaste faktor var ett stort - oerhört stort - 

självförtroende. 

 

Gwenda Blair tar såväl i boken ”The Trumps -Three Generations of Builders and a Presidential 

Candidate” som i sin artikel från den 12 november 2016 i den amerikanska tidningen The Guardian 

under överskriften ”Inside the mind of Donald Trump”
83

  itu med ledaren Donald Trump, och hon 

beskriver bland annat, att han på många sätt framstår som en autentisk ledare, där hans extensiva 

och massiva användande av det sociala mediet Twitter kan ge ett intryck av, att han låter andra 

människor se in i hans spontana sinne och hjärta, vilket inte bara hans tillhängare tillägger stort 

värde men också hans motståndare, som för en stund kan tro, att han inte helt vet, vad han gör. 

Enligt Gwenda Blair är detta en underskattning av mannen. Han vet precis, vad han gör och varför, 

och för hans tillhängare ger det en känsla av att ha en direkt kontakt till Donald Trumps innerste 

tankar och meningar. 
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Med till bilden av Donald Trump och hans förhåll till tro och kristendom hör också hans typiska 

reaktion, när journalister ställer religiösa frågor. CNNs religionsredaktör, Daniel Burke, 

offentliggjorde den 24 Oktober 2016 artikeln The guilt-free gospel of Donald Trump,”
84

 där han 

söker att beskriva Donald Trumps förhåll till tro och religion. Han berättar, att Paula White, en 

präst, som har känd honom i 14 år, uttalar, att han sällan pratar om sin tro, men att den finns i hans 

hjärta. Om det hade varit i Skandinavien, hade det kanske inte haft samma betydande att få höra 

detta från en, som har känd Donald Trump under många år, men i USA har det stor betydning. 

 

Enligt Pew Research Center
85

 menar cirka 60% av amerikanerna, att det är ohört viktigt, att 

presidenten i USA alltid har en stark kristen tro. Burkes artikel lyfter fram flera exempel om Donald 

Trump, där han inte har sagt eller handlat som förväntat, och där han även har haft svårt vid att 

formulera sina svar, när det gäller religiösa frågor eller andra  uttal i relation till sin tro, som t.ex. at 

han aldrig ber Gud om förlåtelse. Artikeln framhäver också, att många motståndare av Donald 

Trump, tycker han är otydlig och direkt avvisande, när ett samtal eller en intervju handlar om 

religion och tro. Hans anhängare har den direkt motsatta uppfattningen. De förklarar hans beteende 

med, att han är en businessman och inte en präst, och att han därför inte kan förväntas att kunna 

utlägga och svara på religiösa ämnen och frågor.  

 

Daniel Burke avslutar sin artikel med Donald Trumps egen kommentar i hans senaste bok från 2016 

”Great again”, där han själv berättar om, hur folk ibland blir chockerat, när de hittar ut av, att han 

inte bara  är en rik businessman, som nu vill ha inflytande och makt som president, men att han 

också är en kristen och religiös person.  

 

I en sammanfattning av resultaten från frågesättning nr. 1 kan jag konkludera, att om man skall 

beskriva Donald Trumps religiösa och kulturella bakgrund, räcker det inte med artiklar från 

journalister och liknande. I min research fick jag inte en enda gång tag i en artikel eller bok, som 

beskrev denna del av Donald Trumps liv helt och hållen objektiv. Allt vad jag har läst har sannolikt  

varit färgat av författarens penna som t.ex. Gwenda Blair bok och artikel (s. 20). Att nöja sig med 

Donald Trumps egna ord går inte heller. Ibland har man som läsare av hans böcker intrycket, att han 

säger och skriver det, han tror världen vill höra, och därför är detta bevis på, att mångsidiga källor 

är nödvändig för att kunna göra sig sina egna tankar och meningar om Donald Trumps religiösa och 

kulturella ursprung.  

  

  

7.1.1 Donald Trump enligt Donald Trump 

  

”Världens mäktigaste man” – brukar det internationella samhället att säga om den person, som intar 

presidentposten i USA, och som nu för tiden heter Donald Trump. Hur han beskriver sig själv, och 

de värden han har tagit med sig till presidentposten, förklarar han bland annat i en av sina många 

böcker ”Crippled America – How to Make America Great Again” från 2016, där han skriver om 

många olika ämnen som t.ex. sin syn på: olika politiska frågor, journalistik, egna finanser och egna 

värden. När man läser i Donald Trumps böcker, får man en upplevelse av en person, som inte tvekar 

med att prata om saker, som annars sällan pratas om i offentligheten. Utan några reservationer 

förhåller han sig till frågor om religion, politik, värden, pengar osv. och använder gärna sig själv 
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som det bra exempel som i det mesta av kapitel 9 i ”Crippled America - How to Make America 

Great Again”.
86

  

 

T.ex. får man som läsare en flik av den privata Donald Trump att se i kapitel 13 ”Värden,” där han 

beskriver vilken familj han växte upp i, och vilka kulturella och religiösa ramar han är präglad av. 

Donald Trumps pappa och mamma var Frederick och Mary Trump. Pappans familj har sitt ursprung 

i Tyskland och mamman kom från Skotland. Han är det fjärde barnet av 5 syskon, och fort lärde han 

sig att vara stark och att vara en succé precis som sin pappa. Familjen var en typisk borgerlig familj 

med fokus på succé i affärslivet, samtidigt som att kyrkogång om söndagen var en naturlig del av 

livet i Trump familjen, alltså stort sett samma sakliga grad av information, som det journalister och 

skribenter återger i artiklar osv. 

 

Vidare berättar Donald Trump i boken om sin mamma, Mary, som ända sen barndomen lärde 

honom att ta del i kyrkolivet, och hur det har betydelse, att hans liv och gärningar alltid har varit 

förankrat i den kristna tron med en stor kärlek till Gud enligt s. 159. Han beskriver vidare hur 

många har frågat honom, om denna aktiva ställningstagande till eget trosförhåll har någon 

inflytande och betydande på hans politiska aktiviteter. Till det svarar han, att hans tillhörighet till 

kristendomen och evangelierna i Bibeln har varit med till att göra honom till den, han är i dag, men 

att han t.ex. inte fattar beslut enbart och medveten på bakgrund av sin tro, men att tron är en del av 

honom och därmed ingår i beslutsfasen på en mera omedveten plan, s. 161. Här får läsaren ett 

intryck av hans aktuella förhållande till kristendomen.  

 

Ett gemensamt drag i allt som Donald Trumps berättar och beskriver om sin familj och de ramar, 

han växte upp i, är hans kärlek, respekt och 100 % positiva förhållningssätt till sina föräldrar och de 

val, som de gjorde, när han var barn - åtminstone är detta, vad han visar världen i skrift och tal. 

Oavsett om man som läsare av hans böcker är politisk motståndare, anhängare eller ingetdera, kan 

man inte låta bli tänka, att den särskilda formen av kristendom, som prästen Norman Vincent Peale 

pratar om i sin bok ”The Power of Positive Thinking” i praktiken genomföras av Donald Trump. 

Igen får man upplevelsen av, att världen kanske missuppfattar Donald Trump på en del punkter. 

T.ex. har den danska författare och journalist Lars Trier Mogensen, som i 2016 skrev om Donald 

Trump i ”Den store Joker - ett politiskt porträtt, skrivit, att Donald Trumps liv bygger mera på 

några terapeutiska principer framför teologiska principer, som bara handlar om att tro på sig själv, 

som det absolut viktigaste. En synvinkel som denna står i skarp kontrast till Donald Trumps egna 

ord. 

 

 

7.1.3 Donald Trumps bakgrund i ett deontologiskt och kulturetiskt perspektiv 

 

Som filosofen I. M. Kant är Donald Trump barn av en kristen familj.   I filosofen I. M. Kants 

formulering av ett nära sammanhang mellan kristendomen och den värdsliga, rationella världen i 

respektive den kantianska och den kristna etiken hittar vi i Donald Trumps ord och sätt att agera på  

många lika tillfällen med denna mix av det gudomliga och rationella, materialistiska t.ex. enligt  

Gwenda Blairs analys av Donald Trump, nämnd ovanför på s. 20. 
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Också I. M. Kants ”Det kategoriska imperativet” stämmer i en del tillfällen med Donald Trumps 

agerande som t.ex. de gånger han gärna vill framstå som en person, som vill göra det rätta för folket 

och oavsett brist på resultat eller eventuella konsekvenser främst pratar utifrån avsikt som tillfället 

med den aktuella krisen mellan Nordkorea och USA.
87

     

Om T. S. Eliott och Gert Hofstedes utläggningar och kommentarer om kulturens roll inom familjen  

och i samhället tas med i ett kulturetiskt perspektiv på Donald Trumps liv och levnad, får vi såväl i 

hans egen bok Crippled America - How to make USA Great Again” många exempel, som visar hans 

familjs ursprungliga kultur och dess inflytande på hans liv än i dag. Som t.ex. familjens accept av 

och uppmaning till att vara en vällyckad, rik affärsman på samma tid som Gud är närvarande i sitt 

liv eller hans tid på New York Military Academy, som han framhäver som en tuff tid, där  han lärde 

sig om respekten för andra individer, och om hur man blir bra på att  utöva självdisciplin, något han 

använder sig av också i dag. 

 

 

7.2. Frågeställning nr. 2: ”Hur utövar Donald Trump sitt etiska ledarskap? 

 

Donald Trump kom in på den politiska scenen och fick i media fort rollen som ”skurken”, som 

lyckades utmana favoritkandidaten Hillary Clinton till presidentposten i 2016. Nu mera än ett halvår 

efter valet och med Donald Trump i presidentstolen beskrivas i dagstidningar och på nätet ett lite 

mera nyanserat bild, men skurkrollen står fortfarande oerhört klar för många människor som t.ex. 

professor Erik Åsard vid Uppsala Universitet cementerar i olika analyser både för och efter 

presidentvalet. Han karakteriserar Donald Trump och hans ledarskap som ett direkt hot mot den fria 

demokratiska världen i sin artikel ”Därför är Donald Trump ett hot mot på DN.se från d. 25 

september 2016.
88

  

 

Ända sen världen visste om, att Donald Trump försökte bli president i USA har det varit en enorm 

uppmärksamhet kring allt han gör och inte gör. Många såväl professionella meningsbildare som den 

allmänna medborgaren har varit och är fortfarande starkt kritiska, som professor Erik Åsard t.ex., 

som fortsätter sina starka uttalanden om Donald Trump efter de första månader som president.
89

 Om 

man t.ex. läser artiklar som dessa och tar det för att vara ”sanningen” riskerar man att missa det, 

som ligger bakom ”offrets” uttalanden - i det här tillfället Donald Trumps bakgrund och motiv för 

att säga och agera, som han gör i specifika situationer. Enligt Michel Dion är det precist detta, som 

är faran, när man uttalar sig om andras värden, uttal och handlingar, att man inte i tillräcklig grad 

går bakom personen - som t.ex. att indra den religiösa och kulturella bakgrunden för bättre att kunna 

nyansera, det som undersökas.  

 

I Michel Dions  konklusion på sitt arbete om sammanhanget mellan etiska teorier och etiskt 

ledarskap i forskningsartikeln ”Are ethical theories relevant for ethical leadership?”
90

 s. 20 lyfter 

han också fram, att det alltid vill vara en viss form av samband mellan specifika etiska teorier och 
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den rejäla praktiska situationen i sättet att utöva etiskt ledarskap, men att den samma etiska teorin 

utan problem kan ses praktiserad på olika vis i olika former av etiskt ledarskap.  

 

När det gäller en blick på Donald Trumps sätt att utöva etiskt ledarskap, är det därför extra 

intressant att titta närmare på det, eftersom det mesta av en hel värld är starkt kritiska och kanske 

även ställer frågan, om man överhuvudtaget kan prata om etiskt ledarskap i samband med personen 

Donald Trump.  Precis därför har det också varit intressant att ”testa” hans ledarskap i förhåll till 

utvalda etiska teorier och ledarskapsteorier.   

  

 

7.2.1 Donald Trumps etiska ledarskap i relation till deontologin och utilitarismen 

  

I min teoridel redoviste jag några av de etiska teorier, som stora delar av den västliga etiken har sitt 

ursprung i som t.ex. det Gamla Testamentets teori om det goda och det onda, Jesaja Bok 45:7 och i 

det Nya Testamentet l. Johannes Brev 3:8. Dessa gamla religiösa etiska värden tycks vara synliga i 

Donald Trumps ledarskap som t.ex. historien om, att det skall byggas en mur mellan Mexico och 

USA för att förhindra de ”onda” mexikanskor i att komma in i USA.
91

 Ytterlig understryker han 

jämt, att det är hans ansvar som människa och ledare, att säkra västliga värden mot angrepp från 

Islam t.ex. Filosofen Immanuel Kant beskrev deontologin som något definitivt med utgångspunkt i 

ett sätt moraliska normer, där såväl den kristna etiken som pliktetiken har sin relevans.
92

   För 

Donald Trump blir precis känslan av rätta moraliska normer hans åtkomst till att agera, också om 

även konsekvenserna blir motstånd från andra människor, går han vidare med sin vision som t.ex. 

hans försök på att förbjuda inresa till USA för delar av den muslimska världen, som han pratade om 

redan i 2015 under sin valkamp.
93

 Efter valet försökte han genomföra det, även konsekvensen blev 

flera domstolsbeslut om att upphäva förbjudet.
94

 Senast har USAs högsta domstol 24 juni 2017 

delvist upphävd tidigare domstolars beslut att blockera president Trumps inreseförbud. Hela 

förloppet i denna sak visar med tydlighet, att världen har att göra med en principfast person, som i 

sin egen självförståelse verkligen tror på, att detta är det bästa att göra för USA och därmed etiskt 

korrekt att göra för en president, som tar sitt ansvar på allvar.
95

  

 

Donald Trump är övertygad om, att hans etiska värden är de rätta. Det tvivlar man  inte på, om man 

betraktar honom i ett av hans många tal. Innan han håller ett viktigt tal, kunde man tänka sig, att han 

reflekterar med etiskt sinne och kanske försöker att göra sig klart, vilka värden och eventuella 

hänsyn han vill ligga vikt på i en bestämt sammanhang.
96

 som t.ex. i hans tal på dagen för 

presidentinstallationen 20 januari 2017
97

 och hans första tal till Kongressen 28 februari 2017
98

. 

Donald Trumps uttalanden förefaller vara präglade av egna moraliska värden, där han ända sen 
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barndomen har upplevd, att det går att ha ett moraliskt, etiskt förhållande till sina omgivningar 

baserat på kristen grund med de tio Bud i centrum och samtidig vara en tuff affärsman, som gör det, 

som skall till för att tjäna pengar, även han ibland har fått ta sina juridiska slag i rätten.  

 

Att Donald Trump trots sina uttalanden om moraliska värden upplevs att ha gränsar för sin 

förståelse och empati för andra människor, kan t.ex. synliggöras, om teorin om utilitarismen indras. 

Enligt utilitarismen skall individet tänka på, att alla människor skall behandlas likvärdigt, och man 

skall se till att göra flest möjliga människor glada, alltså alltid välja den lösning, som ger bästa 

resultat för flest möjliga. 

 

Konsekvensen av ett agerande utifrån utilitaristiska tankar skulle då innebära, att en politiker inte 

skulle kunna anklagas för rasism, egoism och nationalism, enligt John Stuart Mill och James Mills 

utläggning av teorin,
99

 vilket är precis några av de orden, som motståndare har klistrat på Donald 

Trumps person och ledarskap. T.ex. önskar Donald Trump att lägga ner ”Obamacare”,
100

 som den 

tidigare presidenten Barack Obama genomförde med inspiration från den skandinaviska 

välfärdsmodellen. Därmed går Donald Trump emot den utilitaristiska tanken om en maximering av 

den offentliga välfärden enligt hans politiska motståndare. Att Donald Trump agerar helt eller 

delvist utifrån utilitarismens tankar vill många därmed förmodligen avvisa som t.ex. de amerikaner, 

som förlorar deras offentliga försäkring, som de känner den i dag, men ibland Donald Trumps 

anhängare tycker många kanske tvärtom.  

 

 

7.2.2 Donald Trumps etiska ledarskap i relation till ”skurk/hjälterollen” 

 

Som nämnd i metod- och material delen har professor Terry Price arbetat med etiskt ledarskap, och 

i hans bok ”Leadership Ethics - an introduction”
101

  beskrivas hur ”hjälteledaren” ibland kan tillåta 

sig själv att se bort från etiska principen, och ändå framstå som den goda. Vad angår Donald 

Trump, som i medierna ständigt framställs som en ledare i ”skurkrollen”, har han till nu haft svårt 

vid att uppnå rejäl respekt från en  del journalister, andra politiker och inte minst medborgare i 

USA. Enligt Terry Price har det en enorm betydelse för en ledares möjlighet för att agera, vilken 

roll hen får ”tilldelad” av offentligheten. Om det rör sig om en person, som i allmänheten är god 

och med positivt rykte som t.ex. Martin Luther King Jr.
102

, har människor generellt större tålamod, 

om de ibland handlar mot etiska principen t.ex. Om de springer ramen, kan det även resultera i ökat 

respekt. Det samma gäller inte personer, som människor uppfattar som ”skurk”. Även de försöker 

att leva upp till vissa etiska principen mottas detta ofta med stor skepsis, och om de gör något fel, är 

allmänheten på plats med ”Va sa vi”.
103

  

   

 

 

7.2.3 Donald Trumps ledarskap i relation till det humanistiska och autentiska ledarskapet 
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I försök på att beskriva Donald Trump och hans etiska ledarskap har jag också vald att använda 

respektive den humanistiska ledarskapsteorin och den autentiska ledarskapsteorin för att se närmare 

på, om Donald Trumps etiska ledarskap på något vis går att kategorisera. 

 

Utifrån det som offentligheten har fått höra och se till Donald Trump och hans ledarskap, hittas till 

en vis grad av överensstämmelse mellan delar av respektive den humanistiska och den autentiska 

ledarskapsteorin. Enligt den humanistiska ledarskapsteorin skall man t.ex. ha styr på sina 

värderingar, leda med hjärtat samtidig som man skall ha stor självinsikt och våga misslyckas.
104

 Att 

Donald Trump inte är rädd för att misslyckas är offentligt känd sen hans första år som affärsman, 

senast ett otal av  gånger som t.ex. i frågan om en mur mellan Mexico och USA. Donald Trump 

reagerar jämt med ”aldrig att ge upp” men fortsätter i stället med att arbeta för det, som han anser  

vara det rätta. Självinsikten -  det som på många sociala medier kallas narcissism
105

 tycks vara 

synligt enligt hans många böcker som t.ex. ”Crippled America - How to Make America Great 

Again” och ”Think big” från 2008 tillsammans med hans  etiska värderingar. Om han leder med 

hjärtat är kanske svårare att svara på, avhängig av vem man frågar, han själv, anhängare eller 

motståndare.  

 

Den autentiska ledarskapsprofilen, som jag redogjorde för i teoridelen med utgångspunkt i boken 

”Lean med hjärta och kreativitet” av Isabel Runebjörk och Monica Wendleby stämmer på många 

områden också med det ledarskap, vi i offentligheten ser Donald Trump utöva. Han agerar enligt 

hans eget uttalande i ”Crippled America - How to Make America Great Again” utifrån en inre 

övertygelse baserat på hans religiösa ursprung och borgerliga uppväxt, vilket var med till att forma 

hans etiska värden som vuxen. Också hans stora behov för att känna sig bekräftat av sina närmaste 

medarbetare och andra, som er kring honom, samtidigt som han förväntar, att de delar hans värden, 

ses i sammanhang med det autentiska ledarskapet. Som professor Peter G. Northouse
106

 har 

beskrivit det generellt om ledare, är Donald Trump tillsvarande ett exempel på inbegreppet av en 

ledare, som står ut med motstånd, har upplevd flera livskriser än de flesta och till med har en stark 

inre kompass, som han bygger sitt ledarskap på. 

 

7.2.6 Mix av det humanistiska och autentiska ledarskapet eller? 

Om det antas, att Donald Trumps ledarskap för en stor del svarar till en mix av respektive den 

humanistiska och den autentiska ledarskapsteorin är det viktigt också att påpeka, varför det 

omedelbart bara kan bli en delvis kategorisering av hans ledarskap. I förhåll till den humanistiska 

ledarskapsteorin har Donald Trump stora problem med att skapa förtroende mellan sig själv och 

majoriteten av amerikaner - och med stora delar av världen för sin del också. När det rör sig om den 

autentiska ledarskapsprofilen ser det enligt en artikel i ”Ethics Sage”
107

 lite bättre ut. Professor 

Steven M. Mintz redogör för, hur Donald Trump för en stor del lever upp till den autentiska 

ledarskapsprofilen som t.ex. det att ha självinsikt, känna egna styrkor och värden och vara öppen 

med sina idéer och meningar. Men det finns också stora viktiga områden, där han inte alls kan sägas 
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göra det, som t.ex. när det handlar om att vara rättvis och balanserad i sin behandling av olika frågor 

och att ha en almen känsla av ett internationaliserat moraliskt perspektiv. 

Professor Steven M. Mintz går faktisk så långt som till att säga, att Donald Trumps brist på 

öppenhet inför beslutsfasen vid olika anledningar tillsammans med impulsiva kommentarer och 

även impulsiva handlingar är väldigt problematiskt, om man skall kunna säga, att en person är en 

autentisk ledare. Till slut i sitt resonemang understryker han, att han inte ser Donald Trump som en 

man driven av etiska värden, när det gäller begrepp som ärlighet och integritet men mera driven av 

icke etiska värden som rikedom, berömmelse och förmögenhet. Därmed lever Donald Trump enligt 

Steven M. Mintz inte upp till definitionen på att utöva ett autentiskt ledarskap.       

I min frågesättning om hur Donald Trump utövar sitt etiska ledarskap kan den uppmärksamma 

läsaren kanske ha lust att kritisera mitt ordval, eftersom många som har lite allmän vetande om 

Donald Trump och hans väg till presidentposten kanske skulle vilja protestera mott att förknippa 

Donald Trump med begreppet etiskt ledarskap överhuvudtaget. 

De exempel, jag har vald ut från lärda, journalister och andra meningsbildare för att nyansera och 

undersöka andras mening om Donald Trumps ledarskap, har för en stor del inte haft fokus på hans 

kristna och kulturmässiga ursprung  i tillräcklig grad till att tillägga det någon större vikt i deras 

beskrivelser och förklaringar på Donald Trumps sätt att utöva etiskt ledarskap. Som t.ex. professor 

Steven M. Mintz som slutar sitt resonemang med - i hans optik - Donald Trumps ”kärlek” till 

förmögenhet och berömmelse uppenbarligen utan att undersöka närmare de värden, som han växte 

upp med i hans familj och omgivningar.   

I mitt försök på att hitta svar på hans sätt att utöva etiskt ledarskap, har jag funnit informationer i 

Donald Trumps egna böcker och i synnerhet i boken ”Crippled America - How to Make America 

Great Again” som rättfärdigvis inte kan utelämnas i en karakteristik och bild av hans ledarskap. Det 

viktigaste i dessa informationer är i detta sammanhang hans klara berättelse om sin förankring i en 

kultur präglad av en kristen bakgrund i en familj med starka värden, och hur det för en stor del har 

bidragit till att forma honom som man och politiker. 

Sammanfattande står upplevelsen av att ha undersökt Donald Trumps etiska ledarskap från olika 

teoretiska håll tillsammans med något av det, som forskats och skrivits om hans sätt att utöva etiskt 

ledarskap som något väldig svårt att förstå 100%. Den religiösa och kristna bakgrunden får nästan 

ingen plats i raden av lärda och journalister, som har en mening om Donald Trump och hans 

ledarskap, och i de tillfällen det nämnas är det oftast som en kritisk kommentar som t.ex. professor 

Steven M. Mintz ovanför på sidan.    

 

7.3 Frågeställning nr.3: ”Vilken betydelse har relationen mellan Donald Trumps religiösa och 

kulturella bakgrund och utövandet av hans etiska ledarskap?”  

 

Att det har en betydelse - kanske även en stor betydelse - hur relationen mellan Donald Trumps 

religiösa och kulturella bakgrund och utövandet av hans etiska ledarskap är, står, efter att ha 

undersökt olika åsikter till Donald Trump och hans ledarskap tillsammans med hans egna uttal, klart 

att vara en komplex fråga, som inte kan besvaras med ett enda svar. För en del är hans kristna och 

kulturella ursprung inte något som tilläggs någon vidare betydelse alls, medan andra menar, att han 

inte i tillräckligt grad utövar och visar sitt religiösa och kulturella ursprung. Det gäller särskilt de, 

som själv tillhör den stora kristna gruppen av amerikanska medborgare för vem arbete och en starkt 

kristen tro hänger ihop, vilket omedelbart kan vara svårt att förstå för skandinaver, som lever i 

övervägande sekulära samhällen. För att förstå kärnan i detta måste man komma ihåg, att USA sen 
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migrationsvågen från det mesta av Europa i slutit av 1800-talet och början av 1900-talet har haft 

tradition för en mycket mera utåtriktat och synlig religiositet såväl på individ- som samhällsplan. 

För dessa första europeiska migranter i  USA uppfattades den kristna tron och det hårda arbetet  

med att etablera sig i det nya landet som två sidor av samma sak, och det har hängt vid i stora delar 

av det amerikanska samhället upp till vår tid.
108

   

 

Donald Trump, som barn av denna livsstil, ger i intervju och i sina böcker exempel på, att han inget 

problem har med att formulera sig öppet både skriftligt som muntligt om sin kristna tro, och vad 

den betyder för hans arbete och de beslut, han träffar. Han till och med adresserar kritiker av 

kristendomen, som menar, att synliga tecken i det offentliga rummet som t.ex. Maria och 

Jesusbarnet och kristnas tradition med att tillönska varandra med ”God Jul” är en kritik av andra 

religioner och brist på respekt för dessa. För honom uttrycker samma kritiska personer brist på 

respekt för kristendomen på samma tid, som de förväntar respekt för andra religioner; denna 

tankegång är enligt Donald Trump inte förenligt med den fria, demokratiska tankegången, som 

kännetecknar USA.
109

 Med det här exemplet ses tydligen betydelsen av Donald Trumps religiösa 

och kulturella ursprung för hans reaktioner och meningar om etiska aspekter,  han som president 

förhållar sig till i sitt ledarskap.   

 

Att Donald Trump inte är ensam om att tänka så, syns också i organisationen ”The Heritage 

Foundation”
110

 arbete. Det är en konservativ organisation, grundad i 1973 i Washington D.C., som 

delar Donald Trumps värden och tankesätt. I en rapport från 1996 ”Why Religion Matters: The 

Impact of Reigious Practice on Social Stability” skrivit av en medlem av organisationen, Patrick 

Fagan,
111

 beskrivas USA som ett land, som alltid har varit ett religiöst land, och där de första 

immigranter från Europa såg sig själva som en sorts heliga agenter med uppgiften att kristna USA 

och de ursprungliga invånare, indianerna. 

 

 Att religion fortfarande har tag i flertalet av amerikanska medborgare understrykas enligt 

organisationen av det faktum, att mera än hälften av alla medborgare deltar i någon form av religiös 

dyrkande i kyrka eller liknande varje helg, och att utövande av religiositet - ”läs ”den kristna tron” 

- anses vara viktigt inte bara för allmänna medborgare men också för landets president. 

 

Enligt rapporten önskar The Heritage Foundation också, att samhället skall öka det religiösa 

inflytande i alla delar av samhällets offentliga instanser som t.ex. politiskt att prioritera det stabila, 

kristna familjelivet, sociala institutioner, lagar och reglar osv. Även pengar och social status i 

samband med religion, menar de har ett positivt inflytande på de fattigas moral och motivation för 

dels att kunna tåla armod men också för att kunna se ljuset och tro på något bättre, om de håller sig 

till Gud.  
 
Att Donald Trumps religiösa och kulturella ursprung har betydelse för hans etiska ledarskap syns 

det att vara flera exempel på, sen han blev president. I en artikel i ett exemplar av den danska 

tidningen ”Jyllandsposten” från 2. Februari 2017
112

 ger journalisten Jesper Haue Nielsen en bild av, 
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hur stor betydelse presidentens religiösa bakgrund faktisk kan få i framtiden på lagar och reglar i 

USA. Det pratas t.ex. nu öppet i den nya Trump administrationen om att återge rätten till kristna 

kyrkor att lägga sig i politiska ämnen och t.ex. offentligt ge deras stöd till specifika politiska 

kandidater, något som har varit förbjuden i 60 år. Donald Trump motiverar förslaget med, att alla 

ska ha rätt till att uttrycka sig, särskilt religiösa grupperingar som den kristna kyrkan, som enligt 

presidentens egna ord nu i tiden är under ökad press från omvärlden. 

   

Sammanfattande kan det konkluderas, med exempel på beskrivelser av Donald Trumps religiösa 

och kulturella bakgrund  (frågeställning nr. 1) tillsammans med exempel på hans utövande av etiskt 

ledarskap (frågeställning nr. 2) att han i synnerhet är präglad av sitt ursprung i hans sätt att utöva 

etiskt politiskt ledarskap. Efter att ha undersökt detta kan det undra, att offentligheten inte i större 

utsträckning ger religiositeten och kulturen större uppmärksamhet, både med avsikt att förstå 

Donald Trumps bättre men också att de, som vill vara med att sätta morgondagens politiska 

dagordning oavsett, om man är anhängare eller motståndare av hans politik, förhåller sig i ökad 

grad till, att religiositet och kulturell bakgrund spelar en roll i hela det politiska arbetet och det sätt 

politiska ledare leder.  

 

 

7.4 Frågeställning nr. 4 ”Vad gäller för politiker generellt?” 

 

En sak är, när det gäller en specifik person som Donald Trump, men vad om man tittar på politiska 

ledare generellt eller ledare, som inte är politiker - förhåller det sig annorlunda ?  

 

I den sista frågeställningen undersöker jag detta närmare. Finns det ett övergripande resonemang av 

mina resultat i de tre första frågeställningar, eller kan mina resultat inte användas i ett generellt 

perspektiv? 

 

Som jag redogjorde för i metod delen har jag därför genomförd en mindre enkät i försök på att hitta 

några svar på sistnämnda frågor med den avsikten att jämföra och perspektivera svaren från enkäten 

med mina resultat från arbetet med betydelsen av Donald Trumps religiösa och kulturella ursprung i 

relation till hans etiska ledarskap. 

 

  

7.4.1 Resultat från enkäten: 

   

Det totala antalet av respondenter i enkätundersökningen blev 44 personer ut av 47 möjliga. 3 valde 

inte att svara.  

 

I grupp 1 var det 32 möjliga respondenter i åldern 24 – 69 år, och jag fick 29 personers svar. 3 

personer tackade nej till att delta. Resultatet i denna grupp var följande för fråga nr. 1, rörande 

ledare generellt: 
 

( Hur mycket tänker du på en ledares religiösa och kulturella bakgrund, när du skall värdera hens förmåga till 

att leda?) 
 

”I hög grad”  1 

”I någon grad” 5 
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”I mindre grad” 14 

”Inte alls”  9 

 

Analys: I grupp 1 var det hela 23 personer ut av de 29 personer, som svarade, att de ”i mindre grad” 

eller ”inte alls” tänker på en ledares religiösa och kulturella bakgrund, när de skall värdera ledare 

generellt och deras ledarskap. Endast 1 svarade ”i hög grad” och 5 personer svarade ”i någon grad”. 

Det betyder, att cirka 80% av respondenterna från grupp 1 inte tillägger den religiösa och kulturella 

bakgrund någon större betydelse, när de skall värdera arbetsgivare generellt t.ex. ledare i offentliga 

eller privata företag.   

 

På fråga nr. 2 (Hur mycket tänker du på en politisk ledares religiösa och kulturella bakgrund, när du skall 

värdera hens förmåga?) svarade grupp 1 följande:  

”I hög grad”  13 

”I någon grad” 16 

”I mindre grad”  0 

”Inte alls”   0 

 

Analys: På fråga 2 var resultatet tydligtvis annorlunda. Ingen svarade ”I mindre grad” eller ”Inte 

alls” men svaren fördelade sig nästan lika med 13 på ”I hög grad” och 16 ”I någon grad”. I förhåll 

till fråga nr. 1 förhåller respondenterna sig alltså nästan precis motsatt till fråga 2, som angår 

respondenternas överväganden kring religiös och kulturell bakgrund, när det gäller politiska ledare, 

vilket tolkas som ett uttryck för, att respondenterna tillägger politiska ledares religiösa och 

kulturella ursprung stor betydelse för det enskilda individet och även hela samhället.  

 

 I grupp nr. 2 var respondenterna i åldern 18 – 73 år, och det fanns 15 möjliga respondenter – alla 

svarade. Resultatet var följande för fråga nr. 1, rörande ledare generellt: 
 

 ( Hur mycket tänker du på en lederas religiösa och kulturella bakgrund, när du skall värdera hens förmåga till 

att leda?) 
 

”I hög grad”   0 

”I någon grad”  4 

”I mindre grad”  5 

”Inte alls”   6 

 

Analys: I den här gruppen av respondenter fördelade svaren till fråga nr. 1 sig lite mera jämt än i 

grupp 1 men fortfarande med vikten på ”I mindre grad” och ”Inte alls”, när det gäller deras 

överväganden i förhåll till det religiösa och kulturella ursprungs betydelse hos ledare generellt. 

Ingen svarade ”I hög grad”, som måste vara ett uttryck för att ingen av de 15 möjliga respondenter i 

gruppen ansåg det för viktigt beträffande ledare på arbetsplatser och liknande ställen t.ex.  

 

Svaren på fråga nr. 2 i grupp 2 fördelade sig som följande:  

(Hur mycket tänker du på en politisk ledares religiösa och kulturella bakgrund, när du skall värdera hens 

förmåga?) 

 

”I hög grad”  8 
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”I någon grad” 7 

”I mindre grad” 0 

”Inte alls”  0 

 

Analys: Som i grupp 1 tänkte alla respondenter i grupp 2 också i övervägande grad, att det är viktigt 

med vetande om, vilken religiös och kulturell bakgrund en politisk ledare har. Också i denna fråga 

fanns det ingen signifikant skillnad i respondenternas svar jämförd med grupp 1., som valde att 

svara ”I mindre grad” eller ”Inte alls”. 

 

 

7.4.2 Sammanfattande analys 

 

Totalt var det alltså 44 personer, som svarade på enkäten. Efter att ha gjort upp resultatet kan det 

utledas av svaren, att båda respondentgrupperna värderade allmänna ledare annorlunda än ledare 

med politiskt ansvar. I värderandet av den allmänna ledare var kategorierna ”I mindre grad” och 

”Inte alls” högt representerat, varemot i gruppen av politiska ledare var det ingen, som satt sitt kryss 

vid dessa två svarmöjligheter. Alltså har båda grupperna tillkännagivit, att det i hög grad och någon 

grad är viktigt att känna till politiska ledares religiösa och kulturella bakgrund, när deras politiska 

och mänskliga förmående skall värderas av andra, varemot det inte tilläggas samma vikt, när det 

t.ex. gäller ledare på företag, kommuner osv. Vad angår gruppen av andra ledare har bara en ut av 

44 respondenter satt sitt kryss i rubriken i hög grad. Vad som är orsaken till detta enskilda svar, är 

omöjlig att veta, men ett resonemang kunde vara, att respondenten har haft personliga upplevelser 

eller liknande, som har varit med till at påverka det avgivna svaret. 

 

Det är viktigt att framhäva, att trots olika gruppsammansättning i förhåll till utbildning, gender och 

ålder var det ingen signifikant skillnad på gruppernas svar, vilket ger anledning till en försiktig tro 

på, att de två grupperna trots få respondenter utgör ett förhållsvis representativt utsnitt av det danska 

samhället. Inte desto mindre skulle man behöva genomföra en större enkät, innan man kan sluta 

något mera definitivt.  

  

Om man ska våga utleda något specifikt av denna enkät, kan det vara det förhåll, att politiska 

ledares inflytande såväl på samhället sett under ett som för den enskilda personen t.ex. har stor 

betydelse för, vad vi som medborgare får och inte får göra i ett otal av situationer i vårt liv och 

därför är något vi reagerar på vid en direkt fråga som här, men om inte frågan ställs, är det kanske 

mera på det omedvetna planet det ingår i tillfället av riksdagsval och liknande. Man kan även gå så 

långt som till att säga, att om en politikers religiösa och kulturella ursprung inte ingår på ett 

medvetet plan hos den enskilda, då kan det visar sig i det, som passerar av lagar och förordningar, 

och ha rätt så stora konsekvenser för en stat speciellt i stater utan demokrati eller med en svag 

demokratisk tradition, där politisk motstånd och demonstrationer inte är tillåtna.  

 

Exemplen på det kan helt aktuellt vara Syrien som exempel på ett land utan demokrati och Libanon 

som exempel på ett land med en svag demokrati. I båda länder är det givetvis de politiska ledarnas 

religiösa och kulturella ursprung, som i hög grad är med till att bestämma åt vilket håll samhällen 

utvecklar sig, som t.ex. i det politiska kaos, som härskar i Libanon med 18 erkända förgreningar av 

islam och kristendomen och med ett oftast rätt så kaotiskt parlament som resultat.
113
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8 Diskussion  

 

 

I min inledning till denna c-uppsats framhävde jag den kanadiska professor Michel Dions 

forskningsartikel ”Are ethical theories relevant for ethical leadership?” som den direkta 

anledningen till mitt intresse för relationen mellan religiös och kulturell ursprung och etisk 

ledarskap. Efter vidare research om ämnet stod det klart för mig att det fanns ett behov för att ställa 

hypotesen: ”Visst spelar religiositet och kulturell bakgrund en roll i ett etiskt politiskt ledarskap” 

och söka hitta ut av, om religiositet och kulturell bakgrund verkligen spelar någon större roll i ett 

etiskt politiskt ledarskap, eller om det snarare är ett påstående Michel Dion framför utan rejäl 

substans.  

 

Efter arbetet med 4 frågeställningar, utarbetat för bäst möjligt att avprova hypotesens värde valde 

jag att använda mig av en kombination av respektive den kvalitativa och den kvantitativa metoden, 

eftersom jag föreställer mig, att det bäst skulle kunna ge mig möjlighet att få en viss variation i 

svaren och därmed säkra eventuella nyanser i en konklusion på min hypotes. Det skulle visa sig att 

vara ett bra beslut.  Min enkät - även mina respondenter inte var så stort i antal -  var med till att 

styrka mitt påstående i hypotesen, och jag kan nu konkludera, att min hypotes står starkt och 

därmed kan verifieras. 

 

På vägen hit - med tanke på denna uppsats strukturella gränser - valde jag att avgränsa min hypotes 

till politiska ledares etiska ledarskap med utgångspunkt i och användandet av en närmare 

beskrivelse av president Donald Trumps etiska ledarskap som aktuellt exempel. Detta skulle visa 

sig att vara ett intressant ”möte”. 

 

Något av det, som har förvånat mig mest i arbetet med at beskriva Donald Trump och hans 

ledarskap har varit den styrka med vilken några kritiker har uttalad sig om Donald Trump och hans 

ledarskap som t.ex. Erik Åsard vid Uppsala Universitet, med artikeln ”Därför är Donald Trump ett 

hot mot demokratin och världsfreden” från 25 september 2016 i DN. Också den amerikanska 

författaren Gwenda Blair, som har studera hela Trump familjen i många år ger uttryck för sitt 

kritiska och tvivlande förhållningssätt till Donald Trump och hans förmåga att lyckas med sitt 

politiska ledarskap enligt hennes artikel ”Inside Donald Trumps mind” från 12 november 2016. Om 

de kritiska röstar får rätt, vill världen potentiellt kunna stå med en akut katastrofsituation inom 

minuter, enligt många journalister och andra meningsbildare, som uttalar sig så i tråd med Erik 

Åsard.   

    

I mitt arbete med uppsatsen har jag från början försökt att lägga mitt förhållningssätt till  

personen Donald Trump lite annorlunda i riktningen av: ”En åldrande man men fortfarande 

energisk och nyfiken, med ett stort ego och med ett sällsynt stort behov för att meddela sig i ord 

såväl på Twitter som direkt på tv”. Efter att ha studerat och undersökt bara en flik av det, som 

skrivits om och av Donald Trump, är det tydligen, att det inte räcker med aktuella informationer om 

hans tankar och avsikt med olika politiska frågor, om man ska ha en chans att förstå honom bättre 

oavsett politisk ståndpunkt. 
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 Mitt arbete har visat, att om man ska ha en bra chans att få en grundlig kunskap och förståelse för 

hans sätt att utöva etiskt politisk ledarskap kan man inte komma undan ett försök på att uppnå en 

djupare insikt i hans religiösa och kulturella bakgrund - det hör med till en större grad av insikt i det 

Donald Trump står för. 

 

Att säga något entydigt om Donald Trumps sätt att utöva etiskt politiskt ledarskap är inte möjligt, 

har jag fått resonera efter de senaste månaders arbete med denna uppsats, och det kommer sig 

mestadels av den förhållsvis stora skillnad som finns mellan hans egen uppfattning av sitt ledarskap 

och det som offentligheten - generellt - uppfattar som sannheten om hans ledarskap. 

 

Som jag redogjorde för i resultatdelen ligger Donald Trumps egen förståelse av sitt etiska ledarskap 

på en del områden nära, det som stora delar av de amerikanska invånarna med organisationer som 

The Heritage Foundation  som röst för kristna, konservativa amerikaner, tror på, och som 

likasinnade också menar bör gälla ”en stark president på Capitol i Washington.”  

 

De etiska teorier
114

 och ledarskapsteorier
115

, som jag valde att beskriva och kommentera Donald 

Trumps etiska politiska ledarskap utifrån, tycker jag bara delvist ger stöd till det allmänheten har 

sett till nu från Donald Trumps sida på grund av hans föränderliga attityd och beteende, när han ses 

på tv t.ex.  

 

Enligt hans egna uttal särskilt i boken ”Crippled America - How to Make America Great Again” får 

man intrycket, att han på flera sätt grundar det etiska ledarskapet i moral, ömsesidig respekt och 

mänsklighet på ena sidan enligt de kristna värden, han erkänner att ha
116

, men också att etiskt 

politiskt ledarskap för honom handlar om att kunna försvara sitt folk inte bara ”mot fiender nära på 

men också potentiella fienden längre borta” som t. ex. hans utfall mot Mexico rörande att bygga en 

mur mellan de två länder för att skydda USA mot illegal invandring från Mexico och Nordkoreas 

hot mot den västliga civilisationen.
117

  

 

I min inledning nämnde jag den tidigare president i Sydafrika, Nelson Mandela, som exempel på en 

kristen politiker med ett synligt etiskt politiskt ledarskap bakom sig. Om man skall försöka 

perspektivera Donald Trump och hans religiösa och kulturella ursprung till Sydafrikas tidigare 

president Nelson Mandela och hans tillsvarande religiösa och kulturella ursprung, står man inför en 

oerhört intressant uppgift, som skulle kunna ge material till en hel uppsats eller även bok. I den här 

kontexten kommer jag bara att nämna, att deras gemensamma kristna ursprung men med en uppväxt 

i olika kulturella miljön inte bara inom familjen men också i två olika länder till nu har vist världen 

två kontrastfyllda sätt att utöva etiskt ledarskap på. 

 

För Nelson Mandela var det inte svårt att få det mesta av en hel värld att lyssna och respektera hans 

ledarskap som president, men det har inte alltid varit så. Hans kamp för de svarta i Sydafrika 

började i hans ungdom och gav honom många svårigheter -  bland annat 28 år i fängelse. I samma 

ålder stormade Donald Trump uppåt i affärsvärlden, också med många utmaningar och svårigheter 

men inte med tillsvarande stora livsavgörande händelser som det, Nelson Mandela blev utsatt för. 

                                                 
114

 Deontologin med pliktetiken och den kristna etiken och sen kulturetiken  
115

 Den humanistiska ledarskapsteorin och den autentiska ledarskapsteorin 
116

 Trump, Donald (2016)”Crippled America - How to Make America Great Again” kap. 13 
117

 Ibid, kap. 4 
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Det, som jag tycker kan konkluderas på två så olika politiska ledarskap, är, att båda personer 

handlar med kristent ursprung som bakgrund men med vart sin syn på  etiskt ledarskapsutövande 

och med olika sätt att förtolka det på. Precis det som professor Michel Dion konkluderade i sin 

forskningsartikel från 2012 om etiska teorier och etiskt ledarskap, att det kan göras väldigt olika 

avhängig av vem som är ledaren och hur hen använder t.ex. etiska ledarskapsteorier i sitt arbete 

medveten eller omedveten ibland. 

 

För att kunna komma fram till en färdig konklusion på min hypotes ”Visst spelar religiositet och 

kulturell bakgrund en roll i politiskt etiskt ledarskap”… är svaren på min sista frågeställning om 

betydelsen av relationen mellan Donald Trump och hans religiösa och kulturella bakgrund viktig at 

få med. Mina svar i resultatdelen har tydligen vist, att min hypotes håller. Exempelvis berättade jag 

om förslaget till att återge rätten till de kristna kyrkorna att lägga sig i politiska ämnen, vilket redan 

har lagts fram av Donald Trump och hans administration, även det har varit förbjuden i mera än 60 

år. 

 

Forskare P. Norhouse beskrev Donald Trump som en politiker och person, som kan stå ut med 

politiskt motstånd och ändå hålla kvar en stark inre kompass. Åren med påverkande av föräldrar och 

i synnerhet den presbyterianska prästen Norman Vincent Peale gav Donald Trump de rätta 

förhållenden och medel till att bygge upp sin tro på sig själv, vilket t.ex. ses varje gång Donald 

Trump misslyckas med ett förslag eller en plan. Kan faktisk hända att hans religiösa och kulturella 

ursprung på ett omedvetet plan ger honom styrkan at gå vidare oavsett antalet av misslyckanden, ett 

beteende som kan verka väldigt provocerande på motståndare. 

 

Nu har vi försökt konkret att förstå, hur relationen mellan religiositet och kulturell bakgrund och 

politiskt etiskt ledarskap kunde hänga ihop för Donald Trump, men vilka slutsatser kan man då dra 

på den generella nivån? Som jag redoviste i resultatdelen gav enkäten ett försiktigt svar, som 

styrkade min hypotes. Jag har försökt att leda rätt på tillsvarande statistisk material utan att lyckas. 

Det skulle ha varit intressant att kunna jämföra mitt – i antal av respondenter – begränsad 

svarmaterial med en större enkät eller tillsvarande men det har inte varit möjligt att hitta. 

 

Av resultatdelen framgick det också, att den stora skillnaden mellan hur viktigt respondenterna 

betraktade relationen mellan religiös och kulturell ursprung och det etiska politiska ledarskapet mot 

nästan ingen relevans, när det gäller andra ledare. Varför blev det så? Vilket intresse kan 

medarbetarna på en verksamhet ha att veta, om ledaren är kristen, muslim eller ingetdera? Men inte 

bara religion men också vilket kulturellt ursprung den enskilda kommer ifrån har väl inflytande på 

sättet att driva arbetsplats?   

 

Slutsatsen till min hypotes på bakgrund av arbetet med denna c-uppsats får bli ett erkännande av 

betydelsen av människans första upplevelser och påverkande inte bara vad angår, hur vi som 

människor utvecklar oss, som t.ex. A. C. Jung
118

 och flera med han har upptäckte i den 

psykologiska analysen av individet men också, att det har ett stort betydande för den enskilda 

människan igenom hela livet i arbetsliv som privat. Slutligen får jag komma fram till det 

resonemang, att det, som individet utvecklas av inom sin religion och kultur som barn och ung, 

också påverkar de värden, man som vuxen använder sig av t.ex. i sitt etiska ledarskap av andra 

människor.     
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Bilag 1: 

 
Spørgsmål til ledelse (Frågor om ledarskap) 

 

 

Hvor meget tænker du på en leders religiøse og kulturelle baggrund, når du skal vurdere hans / hendes evne til 

at lede? ( Hur mycket tänker du på en lederas religiösa och kulturella bakgrund, när du skall värdera hens 

förmåga till att leda?) 

  

 

 

 

Hvor meget tænker du på en politisk leders religiøse og kulturelle baggrund, når du skal vurdere hans/hendes 

evne til at lede? (Hur mycket tänker du på en politisk ledares religiösa och kulturella bakgrund, när du skall 

värdera hens förmåga?) 

 

 

21 

I høj grad (I hög grad) 

 

23 

I nogen grad ( I någon grad) 

 

0 

I mindre grad (mindre grad) 

 

0 

Slet ikke (Inte alls) 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

I høj grad (i hög grad) 

 

9 

I nogen grad (i någon grad) 

 

19 

I mindre grad (i mindre grad) 

 

15 

Slet ikke (inte alls) 
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Bilag 2 

 

  

 

 

 
 

Hej! 

 

 

 

Jeg skriver i øjeblikket bachelor opgave om etisk ledelse, hvor mit fokus er politiske 

lederes religiøse og kulturelle baggrund. Traditionelt er der forsket og skrevet meget om 

autentisk ledelse, værdibaseret ledelse, humanistisk ledelse mv., men ikke detaljeret om 

det religiøse og kulturelle "gods", der kan ligge til grund for måden at være leder på. 

  

Jeg synes, det er spændende at prøve og få en ny vinkel på ledelsesbegrebet, som jo mere 

end nogensinde er til "eksamen" i disse år. Din mening betyder meget - på forhånd tak 

for hjælpen. 

Info fra spørgeskema anvendes anonymt i opgaven. Din besvarelse vil indgå sammen med 

mange andre, hvor det er antallet af svar i forhold til de enkelte svarmuligheder, der vil 

være vigtig for den samlede opgave. 

 

mvh 

 

Gitte Kourieh-Nielsen 

 stud. fil.kand. 
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