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*Ett stort tack till deltagarna som möjliggjort vårt examensarbete och för värdefulla tankar gällande forskningsfrågorna.  
  

Vilka förmågor är värdefulla inom ledarskap? 

Empatins betydelse utifrån medarbetarnas perspektiv*   
   

Louise Karlsson och Charlotte Ragnefors  
   
   

Samhället präglas av arbete, där ledarskap och empati har en betydande 
roll. Syftet med studien var att undersöka vilka förmågor medarbetare 
värdesätter hos ledare, samt belysa om empati värdesätts beroende på 
medarbetarnas yrkesgrupp och kön. I studien deltog 103 respondenter 
som erfarit en ledare. Deltagarna delades upp i människo- och 
uppgiftsorienterade yrken. Studien var av kvalitativ karaktär och 
datainsamlingen bestod av skriftliga kvalitativa enkäter, där metoden 
var innehållsanalys. Med inspiration från Davis (1983) instrument för 
att mäta empati framkom två kategorier, (1) mer empatisk och (2) 
mindre empatisk. Inom kategorin mer empatisk framkom 
temana lyhördhet, tillgänglighet och stöttande. Inom kategorin mindre 
empatisk framkom temana beslutsamhet, tydlighet, och 
verksamhetsinriktad. Även gemensamma teman för båda kategorierna 
framkom, dessa var jämställdhet, vägledande 
och förtroende. Slutsatsen var att kvinnor i högre grad värdesätter 
empati hos en ledare än män. Majoriteten av respondenterna värdesatte 
empati hos en ledare.  
 
Keywords: employees, leadership, leadership skills, leadership styles, 
empathy 

 
Arbete är något som genom århundraden präglat människors liv. Dagens samhälle är utformat 
på sådant sätt att arbete är centralt för många. Eftersom arbete är en viktig del har 
organisationers ledare och dess beteende stor betydelse. Ledarskap har blivit ett vanligt 
förekommande begrepp då ledaren har stor inverkan på sina medarbetare (Holt & Marques, 
2012). 

Denna studie handlar om vilka förmågor medarbetare värdesätter och om den empatiska 
förmågan värdesätts, hos en ledare inom olika yrkesgrupper. Studien belyser även om det finns 
några skillnader mellan kvinnor och mäns uppfattning gällande frågan. Detta eftersom arbete 
är en stor del av människors vardag och många får därmed erfara en ledare, vilket bidrar till att 
det är en relevant fråga. Två begrepp som är centrala inom studien, är ledarskap och empati. 
Ledarskap har en betydande roll för studien då forskarna önskar få reda på vad för slags ledare 
som medarbetare anser idealiska. Ledarskap kommer inom denna studie definieras som en 
påverkansprocess mellan ledare och medarbetare, där de båda påverkar och utvecklar varandra. 
Ledarens uppgift är att skapa goda relationer med sina medarbetare. Ledaren ska även agera 
målinriktat och motivera till maximal prestation hos medarbetarna (Auvinen, Lämsä, Sintonen 
& Takala, 2013; Barker 1997; Mahsud, Yukl & Prussia, 2010; Skipton, 2017; Yukl, 2012). 
Vidare kommer empati ha en betydande roll inom studien. Detta då det framkommit att utifrån 
medarbetarnas perspektiv har ledarens empatiska förmåga en betydande roll. Empati definieras 
som förmågan att förstå och sätta sig in i andra människors känslomässiga liv (Rogers, 1975).   
  
Ledarskap   
Begreppet ledarskap är svårt att finna en specifik definition på, då ledarskap är mångtydigt 
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(Barker, 1997; Yukl, 2012). Allmänt beskrivs ledarskap som en process där en eller fler 
individer aktivt påverkar varandra. Ledaren påverkar i syfte att främja medarbetarnas 
utveckling och skapa goda relationer (Yukl, 2012). Likaså Auvinen, Lämsä, Sintonen och 
Takala (2013) förklarar ledarskap som en påverkans process, där båda parter influerar varandra. 
Vidare är detta något Mahsud, Yukl och Prussia (2010) nämner i sin studie. De menar att 
processen är möjlig i båda riktningar, det vill säga att det finns en växelverkan mellan ledare 
och medarbetare. Detta påverkar förhållandet dem emellan samt de bådas beteenden. Barker 
(1997) nämner även detta då han tar upp DuBrins definition av ledarskap. Han menar att 
processen handlar om att påverka en persons eller en grupp för att i en given situation uppnå 
vissa mål, där ledarens syfte är att agera målinriktat. Skipton (2017) definierar ledarskap utifrån 
förmågan att motivera medarbetarna till att prestera maximalt. Ledarens roll är att bidra till 
samarbete och motverka konflikter.  

 

Karaktäristiska förmågor för ledare  
Det finns förmågor som är viktiga och karaktäristiska för bra ledare. Forskning som Tabernero, 
Chambel, Curral och Arana (2009) utfört visar två beteenden en ledare kan ha, 
uppgiftsbeteende och relationsbeteende. Uppgiftsbeteenden innebär att ledaren kan motivera 
medarbetarna till att arbeta mer effektivt. Även planering, tydliggörande av mål och roller, 
samt övervakning av arbetsrutiner och prestationer inkluderas i uppgiftsbeteende.  I motsats till 
detta definieras relationsbeteende som att ledaren kan motivera till en bättre samanhållning i 
gruppen. Relationsbeteenden består av att ge stöd, gynna de anställdas utveckling och erkänna 
medarbetarna. Dessa uppgifts- och relationsbeteenden är viktiga och en ledare med både 
uppgifts- och relationsbeteenden är optimalt (Tabernero, Chambel, Curral & Arana, 2009).  

Uppgiftsbeteenden hos en ledare innefattar en ledare med god planeringsförmåga som ser 
vad som behöver åtgärdas och i vilken ordning åtgärder skall utföras. Ledaren har tidsplanering 
för varje åtgärd samt en beslutsamhet gällande vem eller vilka, som ska utföra åtgärderna. 
Uppgiftsbeteenden kännetecknas vidare av att ledaren tydliggör mål och roller (Yukl, 2012). 
Tabernero, Chambel, Curral och Arana (2009) uttrycker att det är viktigt att ledaren har 
kännedom om medarbetarnas styrkor och svagheter. Genom medvetenhet om det, kan ledaren 
fördela arbetsuppgifter som optimerar medarbetarnas prestationer för att nå de uppsatta målen. 
För att detta ska vara möjligt krävs en rak och tydlig kommunikation. Vidare nämner Yukl 
(2012) att det är betydelsefullt för medarbetarna att ha en klar vision. Det medför att 
medarbetarna har förståelse för det arbete som skall utföras. En ledare med uppgiftsbeteenden 
har förmågan att övervaka arbetsrutiner och prestationer, vilket innebär att kvalitetssäkra 
medarbetarnas arbete och utvärdera verksamheten. Detta genom att identifiera, mäta och 
kartlägga. Därmed kan brister och förtjänster i verksamheten uppmärksammas och utvecklas.    

En ledare med relationsbeteenden menar Yukl (2012) är stödjande, vilket innefattar 
uppmuntrande, hjälpsamhet och sympati. Denne ser alla och behandlar alla lika. Ledaren vill 
hjälpa och uppmuntra medarbetarna med både arbetsrelaterade och privata problem. Ledare 
med dessa förmågor får ofta medarbetarnas förtroende. Ledaren kan gynna de anställdas 
utveckling genom att ge konstruktiv kritik, för att anställda ska kunna utveckla styrkor och 
minimera svagheter. Vidare menar Yukl att en ledare som är hjälpsam bidrar till utveckling, 
vilket innebär att medarbetarna får nya erfarenheter och lärdomar. Erkännande är det 
avslutande relationsbeteendet och handlar om att ledaren uppmärksammar sina medarbetare. 
Ledaren berömmer de anställda som utfört dess arbetsuppgifter skickligt. Tabernero, Chambel, 
Curral och Arana (2009) sammanfattar relationsbeteendet hos en ledare genom att denne är 
stödjande, visar respekt, ser till medarbetarnas bästa och visar uppskattning.   

Som tidigare nämnts ägnar människor i stor utsträckning mycket tid på sitt arbete, vilket 
medför att det är viktigt att känna trivsel på arbetsplatsen. För att kunna känna trivsel på 
arbetsplatsen är goda relationer av vikt, vilket Pedersen och Pope (2010) påpekar i sin studie. 
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Vidare nämner de att för att goda relationer ska uppstå är empati betydelsefullt. Detta stärks av 
Holt och Marques (2012) som betonar vikten av att en ledare har empatisk förmåga och att 
empati är en förutsättning för ledarskap.    
   
Empati   
Empati är en viktig aspekt inom ledarskap (Holt & Marques, 2012) och begreppet kan 
definieras på olika sätt. Empati definieras enligt Hein och Singer (2008) som att kunna förstå 
andra människors intentioner, uppfattningar och önskningar. Det kan även förklaras genom att 
det är ett emotionellt tillstånd, vilket innebär att man känner med den andre och dess känslor. 
Vidare förklarar Rogers (1975) att empati innefattar ett inträdande i den andres perceptuella 
livsvärld. Detta innebär att känna och förstå människors upplevelser utan att vara dömande. Ett 
empatiskt förhållningssätt innebär att utan egna åsikter, värderingar och fördomar kunna sätta 
sig in och förstå andra människor (Rogers, 1975).     

För att mäta individuella skillnader i empati har Davis (1983) skapat mätinstrumentet 
"Interpersonal Reactivity Index (IRI)". Mätinstrumentet består av fyra dimensioner som 
används för att mäta empati. De fyra dimensionerna är perspektivtagande, empatisk omsorg, 
empatisk oro och fantasi. Perspektivtagande innebär att kunna förstå andra samt sätta sig in i 
andras perspektiv. Empatisk omsorg betyder att människor upplever andras känslor, vilket 
bidrar till medkänsla och omsorg inför andra. Empatisk oro innebär att känna ångest och 
obehag vid ett empatiskt möte. Fantasi betyder att man på ett fantasifullt sätt införlivar sig i 
handlingar och känslor av fiktiva karaktärer så som i filmer, böcker och spel (Davis, 1983). 
Det finns ett stort urval av olika instrument för att mäta empati, men Grant (2014) nämner i sin 
studie, där Davis IRI mätinstrument används, att tendenser visar på att detta mätinstrument ger 
en djup bild av empatins uppbyggnad. Devoldre, Davis, Verhofstadt och Buysse (2010) 
använder Davis mätmetod i sin studie och nämner att tidigare forskning har fastställt att IRI 
har en god validitet och reliabilitet.       

Ett empatiskt förhållningssätt har visat sig lämpligt och som en grundläggande faktor inom 
ledarskap. I en studie av Håkansson och Montgomery (2003) belyses de empatiserande och 
målpersonernas erfarenhet av empati. I studien fick deltagarna i uppgift att fritt beskriva en 
situation där de själva ansåg att de erfarit empati. En del av resultatet av denna studie visade 
bland annat på att 60 % av både de empatiserande och målpersonerna beskrev situationer där 
de kände varandra. Andra studier visar att förståelse och känslomässig identifiering av andra 
människor leder till välmående hos individer samt till framgång. Trots att empati har många 
positiva effekter för individer kan det även medföra vissa negativa utfall. Inom vissa arbeten 
är risken stor att den empatiska förmågan går till överdrift då denne blir för känslomässigt 
involverad i den andra. Detta kan leda till bland annat trötthet, utbrändhet samt sämre 
beslutsförmåga (Grant, 2014).      

Det finns en skillnad mellan män och kvinnors empatiska förmåga, då flera studier visar att 
kvinnor har en mer utvecklad empatisk förmåga än män. Clarke, Marks och Lykins (2016) 
undersökte skillnader mellan män och kvinnors empatiska förmåga. Resultatet visade att 
kvinnorna skattade sin empatiska förmåga högre än männen. Förklaringar till skillnaden stöds 
av forskning som både undersökt de fysiologiska och sociokulturella aspekterna. Lutchmaya, 
Baron-Cohen och Raggatt (2002) studerade fysiologiska skillnader i spädbarns kontinuitet i 
ögonkontakt med sin förälder och fann att flickorna sökte ögonkontakt oftare än pojkarna. I 
samband med testet undersöktes även testosteronnivåerna där det framkom att en högre grad 
av testosteron minskade frekvensen av ögonkontakt. Detta kopplat till empati, då mängden 
testosteron minskar i det område av hjärnan som är kopplat till den empatiska förmågan. Detta 
stödjs av liknande forskning av Connellan, Baron-Cohen, Wheelwright, Ba’tki och Ahluwalia 
(2001) där de studerat barn i tidig ålder. Resultat har visat även i denna studie att den empatiska 
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förmågan skiljer sig åt mellan flickor och pojkar, redan från tidig ålder. Dessa 
forskningsresultat stärker att det finns en fysiologisk skillnad mellan män och kvinnor i dess 
empatiska förmåga (Connellan, Baron-Cohen, Wheelwright, Ba’tki & Ahluwalia, 2001). 
Vidare förklarar Clarke, Marks och Lykins (2016) att annan forskning visar på normer inom 
könsrollerna. Det finns invanda sociokulturella förväntningar att kvinnor ska vara mer 
empatiska än män. Detta stärks av Petrides, Furnham och Martin (2004) studie där deltagare 
uppskattat dennes förälders intelligenskvot och emotionella intelligens. Resultatet visade att 
deltagarna uppskattade att fadern hade en högre intelligenskvot och modern hade en högre 
emotionell intelligens. Forskarna redovisar det normativa samband mellan emotionell 
intelligens, empati och mer feminina kännetecken. Därmed drar Petrides, Furnham och Martin 
(2004) slutsatsen att utifrån ett sociokulturellt perspektiv anses kvinnor vara mer empatiska.    
    

Syfte och frågeställningar 
Förmågor som värdesätts inom ledarskap är ett ämne som väcker intresse, då utgångspunkten 
är utifrån medarbetarnas perspektiv. Medarbetarnas synpunkter är värdefulla att ta hänsyn till.  
Ståndpunkten är att synliggöra medarbetarnas uppfattning så att medarbetarnas perspektiv 
belyses. Tidigare studier av kvalitativ (Fenwick, 2017; Gooty, Connelly Griffith & Gupta, 
2010) och kvantitativ (Rahman & Afezah, 2013; Thiel, Connelly & Griffith, 2012) karaktär har 
gjorts, där vikten av empati hos ledare har studerats, men då utifrån ledarens synvinkel. Denna 
studie har däremot ett fokus utifrån medarbetarna. Således kan denna studie tänkas fylla 
kunskapsluckan med variablerna medarbetarens perspektiv och ett empatiskt förhållningssätt i 
arbetslivet.   

Syftet med studien är att belysa vilka förmågor medarbetare värdesätter hos en ledare inom 
olika yrkesgrupper. Forskarna har även valt att granska om det finns skillnader mellan män och 
kvinnor. Detta genom att åskådliggöra och kartlägga de förmågor som medarbetare anser vara 
viktigast för en ledare att ha. Forskarna vill ta reda på de enskilda individernas upplevelse av 
en ledare för att således kunna se om det kan synliggöras allmängiltiga uppfattningar bland 
respondenterna. Forskarna vill även synliggöra om ledarens empatiska förmåga är 
betydelsefull. Mer precist undersöks följande forskningsfrågor; 1) Värdesätter medarbetarna 
ledarens empatiska förmåga på olika sätt? 2) Vilka förmågor värdesätter medarbetare hos en 
ledare? 3) Finns det olika åsikter kring de värdesättande förmågorna utifrån olika 
yrkesgrupper? 4) Finns det någon skillnad i värdesättande förmågor mellan män och kvinnor? 

  
 

  Metod  
Deltagare   
I utförandet av studien valdes deltagarna ut genom att ett tillgänglighetsurval och handplockat 
urval kombinerades. Tillgänglighetsurval brukades samtidigt som forskarna handplockade 
deltagare. Forskarna handplockade dessa då ett heterogent urval fanns i åtanke, av den orsaken 
att både kön, yrkesgrupper och skillnader mellan dessa studerades. Dessa två urval användes 
då forskarna strävade efter balans mellan medarbetarnas yrkesområden och kön.    
I studien deltog 103 personer, 59 kvinnor och 44 män.  De medverkande var bland annat 
sjukvårdare, lärare, banktjänstemän och boendestödjare. Dessa kommer i denna studie nämnas 
som människoorienterade yrken. Arbeten där man verkar med människor involverar de 
människoorienterade yrkena. Dessa representerades av 50 deltagare, varav 34 kvinnor och 16 
män. Även människor inom IT branschen, elektriker, industriarbetare och designer deltog. 
Vidare i studien benämns dessa som uppgiftsorienterade yrken och innebär yrken av mer 
teknisk eller praktisk karaktär. Dessa representerades av 53 deltagare, varav 25 kvinnor och 28 
män.      
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Deltagarna var mellan 24 och 67 år gamla, (M = 41.48, SD =11.67). De var geografiskt 
bosatta i städer inom regioner i Mellansverige, bland annat Jönköping, Skövde, Stockholm och 
Eskilstuna. Deltagarna hade den gemensamma nämnaren att de var yrkesverksamma och erfarit 
någon slags ledare. Det utdelades inte någon kompensation för medverkan.    

Internt bortfall var sex deltagare, fem män inom uppgiftsorienterade yrkena samt en kvinna 
inom människoorienterade yrkena. Dessa deltagare hade alla gemensamt att de inte svarat på 
den sista öppna frågan i den skriftliga kvalitativa enkäten. Det externa bortfallet finner 
forskarna problematiskt att uttala sig om då kontaktpersonerna skickade ut en länk via internet 
till sina medarbetare, vilket medförde att det externa bortfallet inte var kontrollerbart.    

 
Material  
Inledningsvis fastställdes att studien skulle vara av kvalitativ karaktär, vilket Grafanaki (1996) 
förespråkar, och att skriftliga kvalitativa enkäter skulle genomföras. De skriftliga kvalitativa 
enkäterna bestod av ett frågeformulär som utformades i både pappersformat och via en länk på 
internet. Det togs hänsyn till att frågorna inte på något sätt skulle kunna framkalla problem för 
deltagarna, detta i enlighet med vad Vetenskapsrådet (2017) anser korrekt då de poängterar att 
i forskningssammanhang bör inte deltagarna komma till skada. Formuläret bestod av totalt fem 
frågor, tre demografiska frågor och två öppna frågor. De demografiska frågorna innefattade 
ålder, kön och yrkestitel. De öppna frågorna var "vilka förmågor värdesätter du hos en ledare?" 
och "beskriv en situation när en ledare agerat på ett sätt som du tyckt varit bra". Enkäterna tog 
cirka 5-15 minuter för deltagarna att besvara.  
      
Procedur  
Inför studien konstruerades två missivbrev där instruktioner och information gällande studien 
framkom. Det ena missivbrevet var riktat till kontaktpersoner som kunde tillfråga medarbetare 
att delta i studien. Åtta individer valdes som kontaktpersoner och de besatt skilda 
yrkespositioner. Kontaktpersonerna bestod inom de människoorienterade yrkena av en läkare, 
en privatrådgivare, en lärare och en boendestödjare. Inom de uppgiftsorienterade yrkena var en 
ingenjör, en regionchef inom IT, en industriarbetare och en elektriker kontaktpersoner. 
Godkännande från kontaktpersonerna gavs och enkäterna skickades till deltagarna. Det andra 
missivbrevet var anpassat till deltagarna och inleddes som första sida på de skriftliga kvalitativa 
enkäterna. Efter samtycke påbörjade deltagarna sin medverkan. De skriftliga kvalitativa 
enkäterna samlades kontinuerligt in och forskarna kunde påbörja analysering av materialet. 
Detta ledde till att forskarna kunde slutföra de skriftliga kvalitativa enkäterna då mättnad 
uppstod.    

I missivbrevet belystes de etiska aspekterna. Studiens syfte beskrevs inledande i 
missivbrevet, detta för att delge deltagarna en uppfattning av vad studien skulle handla om.    
Informerat samtycke är av vikt enligt Kvale och Brinkmann (2009) då deltagarna ska 
informeras om att de kan avbryta dess medverkan när de vill samt vart studien skall publiceras.  
Detta upplyste forskarna deltagarna om. Anonymitet utlovades då respondenternas svar inte 
förmedlade någon detaljerad bild om individen och därmed kunde varken forskarna eller 
läsaren av materialet härledas till respondenterna. Vidare försäkrades att materialet inte läses 
av någon obehörig (Vetenskapsrådet, 2017).   

 

 
Databearbetning    
Datamaterialet samlades in och en ordagrann överföring av de skriftliga kvalitativa enkäterna 
genomfördes. Sedan meningskoncentrerades materialet, vilket Kvale och Brinkman (2009) 
beskriver handlar om att formulera yttranden till kortare version. Materialet lästes igenom och 
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tendenser i svaren pekade på att medarbetare värdesatte mer eller mindre empatiska ledare. 
Forskarna fann inspiration från Davis (1983) mätinstrument, då mätinstrumentet användes för 
att kategorisera deltagarna in i två grupper, mer empatisk och mindre empatisk. Forskarna 
nyttjade inte själva mätinstrumentet i sig, utan använde Davis definition av perspektivtagande 
och empatisk omsorg. Svaren som innehöll perspektivtagande (förståelse samt att inta andras 
perspektiv) och empatisk omsorg (visar omsorg och medkänsla) kategoriserades in i kategorin 
mer empatisk. Forskarna utgick endast från två av de fyra dimensioner Davis nämner. 
Dimensionerna empatisk oro och empatisk fantasi uteslöts, då de inte kunde utläsas i 
respondenternas svar. De skriftliga kvalitativa enkäter där varken perspektivtagande eller 
empatisk oro kunde utläsas, medförde att de istället placerades in i kategorin mindre empatisk. 
Anledningen till att de två kategorierna mer- och mindre empatisk nyttjades var då forskarna 
kunde utläsa skillnader i svaren. Centrala delar från Davis (1983) mätinstrument användes för 
att undersöka om empati var förekommande som en viktig förmåga hos en ledare.  

När tvivel gällande kategorisering uppstod avvägde forskarna och tyngdpunkten lades på 
fråga två. Detta på grund av att respondenterna hade möjlighet att svara utförligast på denna 
fråga. Efter kategoriseringen lästes materialet igenom och irrelevanta ord och upprepningar 
togs bort. Varje skriftlig intervju kortades ned till några rader. Forskarna läste igenom 
materialet enskilt för att skapa en helhet. Sedan markerades likheter och skillnader gällande de 
uppkomna kategorierna mer empatisk och mindre empatisk. Detta för att kunna skapa listor 
bestående av ord/meningar. Dessa listor skapades utifrån relevanta ord/meningar ifrån varje 
skriftlig intervju. Det uppstod i genomsnitt två-tre ord/meningar. Med de uppkomna 
orden/meningarna från de skriftliga kvalitativa enkäterna skapade forskarna listor för de två 
kategorierna. Där det fanns 110 ord/meningar inom mindre empatiska och 185ord/meningar 
inom mer empatiska. Listan lästes igenom och upprepningar sattes samman eller togs bort. När 
detta gjorts kvarstod ungefär 80 centrala ord/meningar inom varje kategori.    

Vid analysering av data klassificerades den insamlade texten till teman, vilket Elo och 
Kyngäs (2008) nämner är huvudsyftet vid innehållsanalys. Detta stärker och beskriver även 
Murphy, Klotz och Kreiner (2017) vidare då de nämner att innehållsanalys är vanligt 
förekommande vid skriftlig kommunikation. I studien framkom teman, dessa var centrala och 
i enhet med Graneheim och Lundman (2004) belyser forskarna dess viktiga roll inom denna 
innehållsanalys. Vidare är denna innehållsanalys, i enlighet med Elo och Kyngäs (2008), av 
induktiv karaktär. Detta eftersom datamaterialet har organiserats på ett sådant sätt att kodning, 
abstraktion och kategorisering har genomförts.   

De funna temana markerades i de skriftliga kvalitativa enkäterna med tillhörande citat. 
Temana som uppstod förekom i flertalet skriftliga kvalitativa enkäter och lämpliga rubriker till 
temana skapades genom dialog mellan forskarna. Dessa rubriker skapades utifrån 
medarbetarnas upprepade värdesättning kring en ledares förmågor.  

Då olika teman framkommit genomfördes ett interbedömarreliabilitetstest. De två forskarna 
samt tre utomstående personer granskade förekomsten av de totalt 10 temana. Ett slumpmässigt 
urval av samtliga skriftliga kvalitativa enkäter genomfördes. Åtta skriftliga kvalitativa enkäter 
inom kategorin mer empatisk samt åtta skriftliga kvalitativa enkäter inom kategorin mindre 
empatisk valdes ut. Inom respektive kategori genomfördes en jämn fördelning mellan de 
manliga och kvinnliga respondenterna. De skriftliga kvalitativa enkäterna från de mer 
empatiska tilldelades ett nummer från ett till åtta och svaren från de mindre empatiska 
numrerades från nio till 16. En tabell utformades. Temana för kategorin mer empatisk och de 
förmågor samtliga medarbetare värdesätter skrevs in lodrätt och de olika intervjupersonerna ett 
till åtta skrevs in vågrätt. Samma sak genomfördes då ytterligare en tabell skapades med de 
mindre empatiska temana, de gemensamma, samt intervjupersonerna nio till 16. Personerna 
som utförde interbedömmarreliabilitetstestet fick därefter läsa intervjuerna var för sig och 
kryssa i de teman som tycktes stämma in på de skriftliga kvalitativa enkäterna. Detta för att 
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bedöma uppkomsten av de olika temana, om de framkom i de olika intervjuerna eller inte. 
Cohens kappa = 0.63.  
 

Resultat  
Resultatet visar att 10 övergripande teman kunde utläsas gällande värdefulla förmågor hos en 
ledare utifrån medarbetarnas perspektiv. Två kategorier kunde urskiljas, dessa var mer 
empatisk och mindre empatisk vilket kan kopplas till frågeställning (1) Värdesätter 
medarbetarna ledarens empatiska förmåga på olika sätt? Teman som skapades inom kategorin 
mer empatisk var lyhördhet, tillgänglighet och stöttande. Teman inom kategorin mindre 
empatisk var beslutsamhet, tydlighet, uppföljande och verksamhetsinriktad. Teman 
förekommande inom både kategorin mer empatisk och mindre empatisk var jämställdhet, 
vägledande och förtroende, detta kan sammankopplas med frågeställning (2) Vilka förmågor 
värdesätter medarbetare hos en ledare? Skilda åsikter gällande värdesättning av ledarens 
förmågor kunde skådas där respondenter från människoorienterade yrken i större grad 
värdesatte en empatisk ledare jämfört med uppgiftsorienterade yrken vilket besvarar 
frågeställning (3) Finns det olika åsikter kring de värdesättande förmågorna utifrån olika 
yrkesgrupper? Det kunde synliggöras skillnader mellan manliga och kvinnliga deltagare i fråga 
om förmågor som värdesätts hos en ledare, där fler kvinnor än män hamnade i kategorin där 
man värdesätter en ledare med mer empatiska förmågor, vilket kan kopplas till frågeställning 
(4) Finns det någon skillnad i värdesättande förmågor mellan män och kvinnor? 
 
För att besvara frågeställning (1) uppdelades det insamlande datamaterialet i två kategorier, 
mer empatisk och mindre empatisk, vilket baserades på Davis (1983) mätinstrument där 
inspiration funnits. Med utgångspunkt i perspektivtagande och empatisk omsorg. Exempel på 
yttranden där deltagarna kategoriserades inom mer empatisk och perspektivtagande var: 
"förmåga att leva sig in i anställdas situation" och "lyssnar och förstår". Exempel där deltagarna 
placerades inom empatisk omsorg var: "ledaren brydde verkligen sig om oss" och "stöttande i 
med- och motgång". Respondentsvar där forskarna varken kunde finna perspektivtagande eller 
empatisk omsorg grupperades inom kategorin mindre empatisk. Resultatet visade att 68 
deltagare värdesatte en empatisk ledare och 35 deltagare värdesatte en mindre empatisk ledare.  
 
I analysen av data synliggjordes 10 centrala teman. Det förekom tre teman inom kategorin mer 
empatisk, fyra teman inom mindre empatisk samt tre teman samtliga medarbetare värdesatte. 
Dessa teman är förmågor som medarbetare värdesätter hos en ledare. Teman inom kategorin 
(1) mer empatisk var (1a) lyhördhet, vilket innebär att ledaren lyssnar och utifrån det agerar, 
(1b) tillgänglighet, som betyder att ledaren är närvarande och (1c) stöttande, där det handlar 
om att ledaren bryr sig om medarbetarna. Kategorin (2) mindre empatisk bestod av temana (2a) 
beslutsamhet, vilket innebär att ledaren kan fatta svåra och klara beslut, (2b) tydlighet, där 
ledaren agerar så att medarbetarna får klara direktiv, (2c) uppföljande, vilket innebär att ledaren 
intresserar sig för vad som funkar bra/mindre bra och (2d) verksamhetsinriktad, där det innebär 
att ledaren har fokus på vad som är verksamhetens bästa. Det 
synliggjordes övergripande teman som respondenter från både mer- och mindre empatiska 
hade gemensamt. Temana belyser förmågor som värdesattes hos en ledare av samtliga 
respondenter. Det första var jämställdhet, vilket innebär att ledaren behandlar alla lika och är 
inkluderande. Det andra var vägledande, där ledaren uppmuntrar till utveckling och vägleder 
medarbetarna. Det sista var förtroende, vilket betyder att ledaren har en stark tro på sin 
personal. Även interagerande teman kunde utläsas, vilket innebär att temana interagerar och 
samspelar med varandra. Dessa teman kommer följaktligen redovisas.   
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Nedan visualiseras kategorierna mer- och mindre empatisk samt de förmågor samtliga 
medarbetare värdesätter. Se Figur 1. Detta besvarar både frågeställning (1) och frågeställning 
(2).  
 

 
Figur1.  
Kopplingen mellan temana. 
 

Mer empatisk 
Respondentsvar där perspektivtagande och empatisk omsorg kunde utläsas kategoriserades 
in i mer empatisk. Lyhördhet, tillgänglighet och stöttande är de teman som fanns. Nedan 
kommer de tre temana redovisas.   
  

Lyhördhet. Ett tema som fanns inom kategorin mer empatiska var lyhördhet. Lyhördhet kan 
förklaras utifrån deltagarnas respons då en ledare bör vara en god lyssnare där ledaren 
uppmärksammat, förstått alla sidor och även agerat. En annan aspekt av lyhördhet är att det 
värdesätts att en ledare låter alla komma till tals, är öppen för förslag och bra på att 
kommunicera. För att citera några medarbetare menar en manlig läkare att "det är bra med en 
chef som lyssnar och tar tag i problem". En kvinnlig miljökonsult beskrev att "jag anser att 
problemet löste sig efter flera samtal på grund av en engagerad chef med tålamod och 
lyhördhet". Slutligen exemplifierade en manlig platschef temat lyhördhet genom beskrivningen 
av att "han bestämde sig då för att rådfråga oss som jobbade på golvet om vad vi tyckte istället 
för att bara köra på".    

 
Tillgänglighet. Temat tillgänglighet är även det en mer empatisk förmåga hos en ledare. 

Tillgänglighet innebär att ledaren finns för sina anställda, är engagerade, närvarande och 
hjälper till vid behov. Temat är något som de som värdesätter en empatisk ledare anser viktigt, 
vilket stärks av flera respondenter. En kvinnlig undersköterska berättade att "ett exempel är när 
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chefen bytte om till vita kläder, avbokade sina uppdrag för dagen och hjälpte till på 
avdelningen". Ett annat exempel som visar på tillgänglighet är en manlig banktjänsteman som 
beskriver en påfrestande privat incident som inträffade under dagen och sedan hur "chefen 
ringde senare på kvällen och frågade hur allt var. Det kändes som han verkligen brydde sig". 
Ytterligare ett exempel som kan placeras inom temat tillgänglighet är en manlig civilingenjör 
som berättade att "när VD föreslog en telefonavstämning för att ventilera synpunkter jag hade 
haft på en presentation. Hon tog sig tid för mig i syfte att förbättra framtida presentationer". 
Dessa exempel påvisar engagemang och vikten av en tillgänglig ledare.    

 
Stöttande. Slutligen är stöttande det sista temat inom den mer empatiska kategorin. En 

beskrivning av temat är att ledaren brydde sig om, bekräftade och såg sina medarbetare. 
Ledaren visade omtanke, uppmärksamhet och gav beröm samt stod bakom medarbetarna och 
gick i försvar gentemot motpart om det skulle behövas. En produktspecialist beskrev att 
"ledaren har poängterat vikten av att vara snäll mot sig själv", en kvinnlig undersköterska 
återgav en situation där "ledaren har sett till arbetsgruppens behov och stöttat dem genom 
processen". En manlig UX-designer svarade 

”På mitt nuvarande arbete när jag kände att min situation blev övermäktig, så var det inga 
problem för mig att jobba hemma ett par dagar, och sedan avlastade chefen mig genom att 
hon lät mig slippa vissa av de betungande uppgifterna.”    

 
Mindre empatisk  
Kategorin mindre empatisk innefattade respondentsvar där de empatiska aspekterna, 
perspektivtagande och empatisk omsorg, inte kunde utläsas. Teman inom kategorin mindre 
empatisk var beslutsamhet, tydlighet, uppföljande och verksamhetsinriktad. Följaktligen 
kommer dessa fyra teman redovisas.     

 
Beslutsamhet. Ett tema inom kategorin mindre empatisk som uppstod var beslutsamhet. 

Detta tema innebär att en ledare kan fatta klara, svåra beslut och stå för det. Detta är något en 
manlig konsult berättar att "i situation med många variabler och svåra beslut måste ledaren 
våga ta beslut och stå för det och visa pondus". Även en kvinnlig undersköterska belyser vikten 
av en ledare som "kan ta svåra beslut". Ytterligare ett exempel är en kvinnlig 
alkoholhandläggare som berättar att "ledare som styr och vid behov talar om hur det ska vara". 
Däremot är det sistnämnda även ett exempel som skulle kunna förklaras och passa in under 
nedanstående tema, tydlighet.     

 
Tydlighet. En förmåga inom kategorin mindre empatisk som värdesattes hos en ledare var 

tydlighet. Det förekom både inom de mer empatiska och mindre empatiska. Dock kunde en 
skillnad ses i att de mer empatiska hade svarat att de uppskattade tydlighet på den skriftliga 
kvalitativa enkätens fråga ett, medan de mindre empatiska i större utsträckning svarat att de 
uppskattade tydlighet på fråga två. Tydlighet placerades av den orsaken som ett tema inom 
kategorin mindre empatisk. Temat kan förklaras utifrån att skilja på sak och person, och som 
en kvinnlig undersköterska beskriver att ledaren "förstår att hen är chef och inte en kompis". 
Ledaren är tydlig vad det gäller ansvar, förväntningar och respons. En manlig ingenjör 
responderar att han i en situation värdesatte när en ledare "tydligt framfört en slutsats och pekat 
riktningen med hela handen". Detta stärks av en kvinnlig läkare som belyser vikten av att en 
ledare "tydliggör var och ens arbetsuppgift".  

 

Uppföljande. Det uppföljande temat innebär att ledaren följer upp och tar reda på vad som 
fungerar bra och/eller mindre bra. Uppföljande förmågor utförs av en ledare genom samtal eller 
möten där åtgärder vidtas vid behov. Temat innebär även att ledaren stämmer av att uppgifter 
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uppfyllts. En manlig arkitekt förklarade att "ledaren följer upp med enkäter/möten etc vad som 
fungerar bra eller mindre bra". En kvinnlig läkare beskriver en ledare som "stämmer av så att 
uppgifter har uppfyllts och har utförts på ett konkret sätt" /.../ "ber personalen ge synpunkter 
på eventuella saker som har missats eller önskar tillägga. Sammanfattar och utvärderar 
efteråt".   

 
Verksamhetsinriktad. Sista temat inom kategorin mindre empatiska var 

verksamhetsinriktad. Orden verksamhet, yrkesroll, yrkeskompetens, arbetsuppgift och 
arbetsplats beskrevs. Temat belyser ledarens kunnighet både gällande personalfrågor och 
verksamheten. Ledaren vet vad de anställda har för arbetsuppgifter samt har förståelse för 
yrkesrollen. Verksamhetsinriktad innebär även att hålla hårt på tystnadsplikten och sekretessen, 
vilket en kvinnlig speditör värdesätter hos en ledare då hon uttrycker att "en ledare ska hålla 
hårt på tystnadsplikten". Ett exempel på verksamhetsinriktad påpekas av en kvinnlig 
undersköterska som beskriver att ledaren ska vara "kunnig både gällande personalfrågor och 
den verksamhet/verklighet som bedrivs". En manlig uppdragsledare/specialist sade att han "var 
på en introduktionsutbildning för nyanställda där vd tog sig tid att beskriva företaget. Han 
stannade även för att kunna svara på frågor", detta belyser också en verksamhetsinriktad ledare. 
Vidare responderar en manlig truckförare genom förklaring av att ledaren ska "veta vad 
anställda har för arbetsuppgifter".    
  
Förmågor samtliga medarbetare värdesätter 
Teman som var gemensamma för båda kategorierna, mer empatisk och mindre empatisk, kunde 
även finnas. Dessa förklaras nedan och var jämställdhet, vägledande och förtroende.     

 
Jämställdhet. Ett gemensamt tema för kategorierna mer empatisk och mindre empatisk var 

jämställdhetsfokus. Temat jämställdhet betyder att ledaren oavsett medarbetarnas kön/ ålder/ 
erfarenhet/ bakgrund/ ursprung/ religion/ sexuell läggning är inkluderande och behandlar alla 
lika. Temat belyser även vikten av att ingen favoriseras. I enlighet med det en manlig ingenjör 
uttrycker, inom kategorin mindre empatisk, innebär temat att "ingen ska få några stjärnor". 
Vidare belyser även en mer empatisk kvinnlig art director att     

”jag tycker det är viktigt att en ledare ser till att lyfta allas jobb som lika värt på en 
arbetsplats. Inte bara lyfta fram den som hörs och syns mest, utan att ledaren ser till att alla 
får den cred de är värda.”    
 
Vägledande. Innebär att ledaren uppmuntrar sina medarbetare till utveckling, utmanar 

medarbetarna och coachar i det. Orden mål, utveckla, lösning och feedback framkom inom 
detta tema. Vidare betyder temat att ledaren ger feedback vilket medför att individer och/eller 
gruppen stärks, vilket en manlig industriarbetare inom det mer empatiska belyser "en ledare 
ska kunna ge feedback som gör att man som människa eller grupp kan stärkas".  Vägledande 
betyder även att det finns en "bra samsyn mellan ledaren och medarbetarna kring förväntningar 
och mål", vilket en manlig konsult inom mindre empatisk påpekar. Ytterligare ett exempel på 
vägledande är då en kvinnlig rådgivare inom det mer empatiska uttrycker att "jag värdesätter 
en ledare som ser mig och som kan utveckla mig. Jag tycker också att det är viktigt att en ledare 
leder och fördelar arbetet mot uppsatta mål". Ytterligare ett exempel på en respondent som 
poängterar en ledare som vägleder är en kvinnlig grafisk designer inom kategorin mer 
empatisk.   

”Ledaren har väglett teamet utan att säga specifikt vad som ska göras. Presenterat ett mål 
och sedan låtit teamet jobba fram en lösning på hur målet ska nås. Detta har sedan gåtts 
igenom i delmöten där man till sist har kommit fram till en realistisk projektplan. Ledaren 
har även varit spindeln i nätet för att få ihop alla avdelningar, så alla jobbar åt samma håll.”    
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Förtroende. Innebär att ledaren tror på sin personal, deras kompetens, idéer och omdömen. 

Ledaren låter medarbetarna fatta egna beslut, men står bakom och stöttar. Temat förtroende 
betyder även "att ledaren ger sina medarbetare frihet under ansvar", skriver en kvinnlig 
miljöinspektör inom den mer empatiska kategorin. En kvinnlig undersköterska inom kategorin 
mindre empatisk uttrycker att det är "viktigt att chefen litar på ditt omdöme, då vågar 
personalen ta egna beslut". Ett annat exempel som kan visa på att ledaren hade förtroende för 
sina medarbetare är där en kvinnlig boendestödjare inom kategorin mer empatisk förklarar en 
problematisk situation och ett händelseförlopp med en brukare. /..../"Efteråt fick vi godkänt 
från chefen och hon sa att hon litar helt och hållet på vårt omdöme. Det kändes bra".   
  
Interagerande teman 
Interagerande teman kunde skådas, där forskarna kunde utläsa flera teman samtidigt ur 
respondenternas svar. Inom kategorin mer empatisk kunde alla de förekommande temana; 
lyhördhet, tillgänglighet och stöttande, visa sig interagera med varandra på olika sätt. Likaså 
inom kategorin mindre empatisk kunde de centrala temana; beslutsamhet, tydlighet, 
uppföljande och verksamhetsinriktad, upprepade gånger ses interagera med varandra. I vissa 
fall vävdes även de förmågor samtliga medarbetare värdesätter samman. Nedan följer några 
citat och exempel på interagerande teman. En kvinnlig rådgivare beskriver    

”Vid en pressad situation med mycket kundtryck hade jag en chef som visade stor förståelse. 
Hon kom och kollade av läget och stöttade mig. Det kändes som att hon verkligen brydde 
sig om mig och förstod. Då kände jag mig trygg.”    

En chef som "visade stor förståelse" och "verkligen brydde sig om mig och förstod" hänvisar 
båda till lyhördhet och stöttande. Stöttandet demonstrerades även då chefen "kollade av läget 
och stöttade mig". Temat tillgänglig kan också åskådliggöras då chefen visade engagemang.  
 

”Jag har under många år velat ändra mina arbetsuppgifter, då jag har mycket problem med 
värk i kroppen. Jag fick en ny chef som tog tag i det på en gång och idag har jag ökad 
arbetstid med anpassade arbetsuppgifter. Hen frågar ofta hur det går och om det är något jag 
behöver hjälp med.”   

Citatet är från en kvinnlig undersköterska som beskriver en situation där både tillgänglighet, 
lyhördhet och stöttande kan utläsas. Tillgänglighet kommer till uttryck då kvinnan beskriver 
att chefen tog tag i problemet direkt. Lyhördhet och stöttande synliggörs då chefen ofta frågar 
hur det går, det vill säga att chefen vill förstå samt agerar, och frågar om hen kan hjälpa till.   

Ytterligare ett exempel på teman som interagerar är från en manlig elektriker som säger "när 
man är på ett bygge och ledaren pushar alla framåt och berömmer alla", vilket tyder på både 
vägledande, "pushar alla framåt" och stöttande, "berömmer alla".     
"När jag lyfter ett bekymmer och genast får en tydlig respons, uppföljande samtal/möte, och 
åtgärder vidtas". Säger en manlig civilingenjör. Teman som kan ses i detta citat är tydlighet, 
uppföljande och verksamhetsinriktad. Tydlighet då responsen från ledaren är tydlig och 
uppföljande synliggörs när ledaren följer upp med möten eller samtal. När åtgärder vidtas 
värnar ledaren om verksamheten och ledaren har ett verksamhetsinriktat förhållningssätt.    

 
”Tillfällen då det krävs en ledare som styr och vid behov "talar om hur det ska vara". En bra 
chef låter medarbetarna styra sitt eget arbete men måste styra om det behövs. Får inte vara 
rädd för att lägga sig i konflikter.”     

En kvinnlig alkoholhandläggares ord visar prov på beslutsamhet, tydlighet, 
verksamhetsinriktad och förtroende. Ledaren "styr vid behov" och "måste styra om det behövs" 
är exempel på beslutsamhet. Citatet "talar om hur det ska vara" är en kombination mellan 
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temana beslutsamhet och tydlighet. När ledaren låter "medarbetarna styra sitt eget arbete" visar 
det på förtroende. Förmågan att inte vara "rädd för att lägga sig i konflikter" är 
verksamhetsinriktad.     

Temana beslutsamhet och tydlighet kan sägas vara två teman som visat sig likna varandra. 
Detta kan förklaras med hjälp av citatet "när ledaren har tydligt delegerat ett ansvar och fullt 
upp stöder detta". Citatet från en manlig systemingenjör kan beroende av tolkning både passa 
inom temat beslutsamhet och tydlighet, vilket leder till svårighet vid avgörande om det 
föreligger inom beslutsamhet eller tydlighet.     
 
Förmågor som värdesätts hos en ledare 
Yrkesgrupper. Resultatet visar att flera människoorienterade respondenter hamnade i kategorin 
mer empatisk än inom mindre empatisk.  Det var något fler uppgiftsorienterade som placerades 
i kategorin mer empatisk än deltagare som placerades i mindre empatisk. Detta kan kopplas till 
frågeställning (3). 

Kvinnor och män. Antalet kvinnor som kategoriserades in i mer empatisk var fler än inom 
mindre empatisk. Bland männen var det ungefär lika många respondenter inom båda 
kategorierna. Det kunde skådas att kvinnornas svar var mer omfattande. Det kan exemplifieras 
att kvinnornas svar var mer utförliga och antalet ord var fler än männens. Det kunde inte 
urskiljas något ord som var mer förekommande bland männen än kvinnorna. Detta kan paras 
ihop med frågeställning (4).  

Yrkesgrupper samt kvinnor och män. Nedan redovisas kategorin mer empatisk uppdelat på 
människoorienterade och uppgiftsorienterade yrken samt kvinnor och män. Det kunde 
synliggöras att det var 26 kvinnliga människoorienterade respektive 19 kvinnliga 
uppgiftsorienterade som hamnade inom kategorin mer empatisk. Vidare inom kategorin mer 
empatisk var det 12 manliga människoorienterade samt 11 manliga uppgiftsorienterade. Se 
Tabell 1.  

 
Tabell 1.  
Antal respondenter inom kategorin mer empatisk uppdelat på yrkesgrupper samt kvinnor och 
män. 

Mer empatisk Kvinnor Män Totalt 
    
Människoorienterade    26 12 38 

Uppgiftsorienterade    19 11 30 

Totalt 45 23 68 

 
Inom kategorin mindre empatisk, se Tabell 2, visade det sig vara åtta kvinnliga 
människoorienterade respektive sex kvinnliga uppgiftsorienterade som placerades inom 
kategorin mindre empatisk. Det var fyra manliga människoorienterade och 17 manliga 
uppgiftsorienterade inom denna kategori.  
 
Tabell 2.  
Antal respondenter inom kategorin mindre empatisk uppdelat på yrkesgrupper samt kvinnor 
och män.  

Mindre empatisk Kvinnor Män Totalt 
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Människoorienterade    8 4 12 

Uppgiftsorienterade    6 17 23 

Totalt 14 21 35 

 
 

Diskussion  
  

Frågeställning (1) besvaras då vissa deltagare värdesätter en ledare som har mer empatiska 
förmågor och andra värdesätter mindre empatiska förmågor. Majoriteten av deltagarna 
placerades in i kategorin mer empatisk. Frågeställning (2) visar att förmågor som värdesattes 
hos en ledare var lyhördhet, tillgänglighet, stöttande, beslutsamhet, tydlighet, uppföljande, 
verksamhets inriktad, jämställdhet, vägledande och förtroende. Vidare visade resultatet 
olikheter mellan yrkesgrupper och vilka förmågor som värdesätts hos de anställda. De 
människoorienterade deltagarna representerades oftare inom kategorin mer empatisk än i 
kategorin mindre empatisk. Även inom uppgiftsorienterade yrken värdesattes empatisk 
förmåga, men inte lika markant vilket besvarar frågeställning (3). Resultatet visar även att män 
och kvinnor värdesätter ledarens förmågor på olika sätt. Kvinnor värdesätter en ledares 
empatiska förmåga i större utsträckning än män vilket kan paras ihop med frågeställning (4). 
 
Empati  
I likhet med både Grant (2014) och Devoldre, Davis, Verhofstadt och Buysse (2010) används 
Davis mätinstrument (1983) inom denna studie. I studien hämtades inspiration från Davis fyra 
dimensioner för att mäta empati och två av dessa användes, vilka var perspektivtagande och 
empatisk omsorg. Davis (1983) dimension empatisk oro uteslöts då det inte kunde identifieras 
något respondentsvar där ångest eller obehag uttryckts. Dimensionen fantasi, Davis (1983) 
nämner, uteslöts då det fokuserar på identifiering av fiktiva karaktärer, vilket inte anses relevant 
i sociala möten. En anledning till att Davis (1983) mätinstrument användes var för att forskarna, 
i likhet med Grant (2014), ansåg att instrumentet mäter empati på ett tillfredsställande sätt. 
Ytterligare en anledning var att det kunde utläsas att övervägande respondentsvar innehöll 
någon av de två valda dimensionerna. Vid uppkomsten av kategorierna mer- och mindre 
empatisk fick forskarna överväga deltagarnas svar, för att utläsa om de värdesatte en empatisk 
ledare eller inte. Däremot poängteras att i de skriftliga kvalitativa enkäterna där deltagarna inte 
svarat på ett sätt där empati kunde utläsas kan det i alla fall vara deltagare som värdesätter 
empati hos ledare. Detta då de skriftliga kvalitativa enkäterna inte explicit handlade om den 
empatiska förmågan.   

Första frågeställningen (1) handlar om utifall medarbetarna värdesätter ledarens empatiska 
förmåga på olika sätt. Frågeställningen kan besvaras då ledarskap är en socialt konstruerad 
påverkansprocess mellan ledare och medarbetare (Auvinen, Lämsä, Sintonen & Takala, 2013). 
Detta kan sägas då medarbetarna påvisar att de föredrar en mer empatisk ledare handlar det 
dels om medarbetarnas egen uppfattning, men det är även möjligt att de själva har ett empatiskt 
förhållningssätt. Då medarbetarna har ett empatiskt förhållningssätt kan det vara något de 
förmedlar och värdesätter hos en ledare, det handlar om en växelverkan medarbetare och ledare 
emellan, vilket Mahsud, Yukl och Prussia (2010) nämner. I likhet med Håkansson och 
Montgomerys studie (2003) kan tänkas att framförallt respondenterna inom kategorin mer 
empatisk, beskrev ledare som de har eller haft god relation med. Anledningen till att parallellen 
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mellan personerna inom kategorin mer empatisk och bra relationer kan dras är då Håkansson 
och Montgomerys studie belyser empati, vilket även denna studie gör vid användande av 
kategorin mer empatisk. Dock kan nämnas att det inte utesluter de mindre empatiska 
respondenternas svar från att vara på liknande sätt, även de inom denna kategori skulle kunnat 
beskriva en ledare de haft bra relation med. Vidare kan detta stärkas av Pedersen och Popes 
(2010) studie då de poängterar vikten av trivsel och goda relationer. Det kan konstateras att 
detta endast är spekulationer då forskarna inte fastställt om så är fallet.   

Resultatet av studien visade att en empatisk ledare är något medarbetare anser önskvärt. 
Detta eftersom de flesta deltagarna värdesatte en ledare med empatisk förmåga. I likhet med 
Grant (2014) finns dock nackdelar med att vara för empatisk. För att undvika att den empatiska 
förmågan går till överdrift är en balansgång viktig, där ledaren får tid till återhämtning och vila.  
 
Karaktäristiska förmågor för ledare  
Den andra frågeställningen (2) undersökte vilka förmågor medarbetare värdesätter hos en 
ledare. Detta kan förklaras genom de framkomna temana. Kopplingar mellan temana och 
uppgifts- och relationsbeteende dras. Forskarna har framförallt tittat på uppgiftsbeteendet och 
därmed dragit paralleller till kategorin mindre empatisk. Samtliga teman inom kategorin 
mindre empatisk kan tydas i Yukls (2012) beskrivning av uppgiftsbeteende hos en ledare. Där 
tar han upp beslutsamhet, tydlighet, åtgärder samt utveckling inom verksamheter. Inom Yukls 
kategori planering beskrivs att ledaren planerar vad som ska göras och har en beslutsamhet ifall 
åtgärder måste utföras. Där påträffas studiens åtgärder och beslutsamhet. Den andra 
uppgiftsbeteendekategorin är tydliggörande av mål och roller, vilket kan kopplas till Tabernero, 
Chambel, Curral och Arana (2009). Kopplingar till både temat tydlighet och det gemensamma 
temat vägledande synliggörs. I sista kategorin övervakande av arbetsrutiner och prestationer, 
står utveckling av verksamheten i fokus, där likheter med temat verksamhetsinriktad urskiljs.    

 Vidare kan kopplingar mellan relationsbeteende och studiens kategori mer empatisk lyftas 
fram. Både Yukl (2012) och Tabernero, Chambel, Curral och Arana (2009) förklarar att ge 
stöd, gynna de anställdas utveckling och erkänna medarbetarna är centralt inom 
relationsbeteende. Det kan urskiljas paralleller till lyhördhet, stödjande och tillit. Lyhördhet 
och stödjande återfinns då ledaren engagerar sig i medarbetarna både, arbetsmässigt och privat. 
Tillit synliggörs genom Yukls beskrivning av förtroende till ledaren från medarbetarnas sida. 
Även temat jämställdhet kan åskådliggöras då det enligt relationsbeteende är viktigt att alla 
behandlas lika (Tabernero, Chambel, Curral & Arana, 2009).    

En svaghet är att forskarna kan ha blivit färgade av uppgifts- och relationsbeteende i sin 
analys av datamaterialet och att inte samma teman funnits om annan litteratur bejakats. En 
kombination av uppgift- och relationsbeteende är enligt Taberno, Chambel, Curral och Arana 
(2009) att föredra. Utifrån kopplingen mellan de olika ledarskapsbeteendena och studiens 
teman kan tänkas att en kombination av förmågor hos en mer- och mindre empatisk ledare 
skulle vara gynnsamt.   
 
Förmågor som värdesätts hos en ledare  
Yrkesgrupper. Den tredje frågeställningen (3) belyste huruvida olika åsikter kring de förmågor 
som värdesätts hos en ledare inom skilda yrkesgrupper. Resultatet visade att män från 
människoorienterade yrken och män från uppgiftsorienterade yrken värdesatte olika förmågor 
hos en ledare. Utifrån resultatet kan slutsatsen att manliga inom uppgiftsorienterade yrken inte 
värdesätter empatisk förmåga i samma grad som män inom människoorienterade yrken dras. 
Mahsud, Yukl och Prussia, (2010) påpekar att en ledare som inte är villig att sätta sig in i andras 
perspektiv, inte prioriterar den empatiska förmågan. Eftersom ledarskap handlar om 
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växelverkan mellan medarbetare och ledare (Yukl, 2012) kan tänkas att en ledare som inte 
värdesätter empati, påverkar medarbetarna att föredra mindre empatiska förmågor.   

Kvinnor och män. Den fjärde (4) och sista frågeställningen studerade om det fanns olikheter 
mellan kvinnor och män i uppfattning i förmågor som värdesätts hos ledaren. Det finns 
skillnader mellan kvinnor och mäns empatiska förmåga. Kvinnorna har enligt forskning en 
högre grad av empati, både utifrån fysiologiska och sociokulturella aspekter (Clarke, Marks & 
Lykins, 2016). Resultatet visar att kvinnor föredrar en ledare som är mer empatisk, i större 
utsträckning än män. Kvinnorna placerades inom kategorin mer empatisk oftare än männen. 
Antaganden om att den empatiska förmågan är sociokulturellt (Petrides, Furnham & Martin, 
2004) eller fysiologiskt (Lutchmaya, Baron-Cohen och Raggatt 2002) grundat är svårt att 
avgöra. Eftersom undersökningen inte är utformad på ett sätt som kan säkerhetsställa om det 
är på sociokulturella eller fysiologiska grunder.   
 

Styrkor och svagheter 

Forskarna hade antaganden om att medarbetarna skulle värdesätta olika förmågor hos ledare 
utifrån olika yrkesgrupper. Då skillnader tidigare noterats mellan uppgiftsorienterade och 
människoorienterade yrken. Erfarenheterna skulle kunnat leda till påverkan av studien. För att 
undvika detta fick deltagarna berätta öppet om vad de värdesätter hos en ledare, vilket är en 
fördel. Nästan alla deltagare kunde besvara frågorna och beskriva en situation där de i detalj 
berättade om när de ansett att en ledare agerat på ett bra sätt.   

För att undvika korta eller obefintliga svar valde forskarna att ställa öppna frågor. Forskarna 
informerade om att det inte fanns några rätt eller fel svar, för att skapa trygghet och pålitlighet. 
Anledningen till att muntliga intervjuer valdes bort, var då forskarna inte ville påverka eller 
leda deltagarna. Forskarna ville ha det svar deltagarna först kom att tänka på. Den interaktion 
som sker vid ett personligt möte, som Grafanaki (1996) talar om vid kvalitativa intervjuer, kan 
bidra till att forskaren påverkar deltagarna samt studien. Detta ville forskarna undvika. En 
fördel med skriftliga kvalitativa enkäter är att deltagarna kan vara mer objektiva, eftersom 
risken att påverka/styra deltagarna inte är lika stor som vid muntliga intervjuer. Ytterligare 
fördelar är att forskarna kan nå ett större geografiskt område samt att deltagarna har möjlighet 
att svara var de vill.   

Bedömningen av resultatet försvåras då studien består av fler kvinnliga än manliga 
deltagare. Genom att analysera frekvensen i ordanvändandet visar deltagarnas svar en 
dominans bland de kvinnliga svaren. Därmed hade forskarna mer material från de kvinnliga 
deltagarna att analysera. Skillnader som synliggjordes mellan vissa ord, exempelvis lyssna och 
stötta, kan ha uppkommit av samma orsak. Det är ovisst om detta beror på en skillnad mellan 
män och kvinnor i fråga om mer eller mindre empati, eller om det beror på att det inte finns 
tillräckligt med material bland männens svar.   

Då syftet var att ta reda på medarbetarnas egen uppfattning kring ledares förmågor har 
genom hela studien ett neutralt förhållningssätt hållits, vilket medför att studien bör spegla 
respondenternas uppfattning på korrekt sätt. Ytterligare ett sätt att öka studiens trovärdighet är 
att forskarna, i enlighet med Graneheim och Lundman (2004), har exemplifierat svaren med 
citat, vilket gör att studien erhåller bra mått av validitet. Studiens utförande har tydliggjorts, 
där det skall vara möjligt att replikera. Detta har gjorts genom instruktioner som förklarat 
momenten så att studien skall präglas av reliabilitet.     

Då urvalet bestod av en kombination av handplockat och tillgänglighetsurval kan det 
försvåra generaliserbarheten till en annan population. Ytterligare en svaghet gällande 
generaliserbarheten är att det är svårt att uttala sig om skillnader. Däremot har forskarna försökt 
öka generaliserbarheten genom mängden deltagare, dess geografiska utspriddhet och studiens 
olika variabler. Variabler som varierade var ålder, erfarenhet, bakgrund, kön och yrken. 
Variablerna kontrollerades då forskarna tänkt på deltagarnas spridning. För ökad spridning 
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utformades den skriftliga kvalitativa enkäten både i pappersformat och via internet länk. Detta 
för att täcka en större andel individer, ett större geografiskt område samt ökad tillgänglighet. 
Förhoppningsvis har det bidragit till variation och därmed olika åsikter gällande 
forskningsfrågan. Med de olika variablerna och en stor mängd deltagare skulle det vara möjligt 
att generalisera resultatet till en större population, av både män och kvinnor och att resultatet 
då är giltigt för hela urvalet. Vidare kan påpekas att vid insamling av de skriftliga kvalitativa 
enkäterna uppstod mättnad, vilket medförde att datainsamlingen kunde avslutas. Svaren var 
liknande och inga fler teman kunde urskiljas. Detta är en styrka då mättnad är önskvärt att 
uppnå.  
 

Vidare studier  
För vidare studier skulle det vara intressant att undersöka respondenternas relationer till 
ledaren, i vissa fall framkom det då respondenter valde att skriva om det, i andra fall inte. 
Sådana studier, skulle kunna fastställa om Håkansson och Montgomery (2003) samt Pedersen 
och Popes (2010) studier och antaganden om att respondenterna refererat till personer de 
känner, stämmer. En annan aspekt är att undersöka ledaren och dess förmågor utifrån ledarens 
perspektiv i samband med att medarbetarna får värdesätta vilka förmågor de 
uppskattar hos en ledare. Dock kan en sådan studie vara etiskt komplicerad, då 
anonymiteten inte kan hållas och medarbetarna och ledaren kan förstå vem som svarat vad. 
Däremot skulle det vara möjligt att studera vilka förmågor ledare värdesätter och jämföra det 
med denna studies resultat, för att se om koppling kan göras mellan ledare och medarbetares 
perspektiv. Ytterligare en aspekt för vidare studier skulle kunna gälla kön och empati. Detta 
skulle kunna vara att granska både de sociokulturella och de fysiologiska grunderna, vilka 
Lutchmaya, Baron-Cohen och Raggatt (2002) nämner, samt att koppla det till denna studies 
resultat. Studien hade även berikats av att fler män deltagit, resultatet kan vara missvisande då 
männen var något underrepresenterade i jämförelse med kvinnorna.     
 
Slutsats  
Avslutningsvis är det viktigt att se hur en arbetsgrupp påverkas av ledarens förmågor, vilket i 
fortsättningen kan bidra till att ledare tänker på dess roll. Resultatet av denna studie kan leda 
till att ledarskapsutbildningar har mer fokus på empati. Det kan även leda till att det tas hänsyn 
till vilken slags ledare, mer eller mindre empatisk, som passar till vilken yrkesgrupp. Då 
resultatet visar att kvinnor föredrar en ledare med förmågor som är mer empatiska och männen 
en ledare med förmågor som är mindre empatiska, kan tänkas att den mer empatiska förmågan 
hos en ledare bejakas i kvinnodominerade yrken. Likaså för männen inom mansdominerade 
yrken där en mindre empatisk ledare är att föredra. Detta för att öka trivseln på arbetsplatsen.   

Förhoppningsvis kan studien bidra till att hänsyn tas till ledarens förmågor men också att 
medarbetarnas syn har betydelse. Då ledarskap och empati har en betydande roll inom 
organisationer är det av vikt att ta hänsyn till medarbetarna och deras åsikter. Detta eftersom 
medarbetarna utgör en viktig del inom organisationer. Resultatet visar att en ledare med 
empatisk förmåga är att föredra och det bör tas i beaktning vid exempelvis tillsättande av en 
ledare.    
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