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Ledares sätt att orientera sitt sätt i professionella möten 
 

Maria Molin och Catrin Nääf Spännare 
 

Undersökningen lyfter fram sambanden mellan individens olika sätt 
att orientera sin sinnesstämning och empati. Då empati har ett 
betydande inslag i mötet individer emellan har fokus inriktats på 
individer med en yrkesroll som ledare då de har skäl att hantera sin 
empati. Undersökningen baserades på en egen utformad enkät med 33 
påståenden som ringade in relevanta begrepp. Denna besvarades av 
105 deltagare från sju olika företag. Undersökningen visade ett 
signifikant samband mellan ett reflekterande sätt och empati. För att 
individen skall bli medveten om sin empati krävs det att denna 
bearbetas kognitivt. Resultatet visade att detta snarare sker genom ett 
reflekterande sätt än om individen grubblar och ältar sina känslor och 
tankar. Ändringar i begreppens innehåll var nödvändiga för att nå 
högre reliabilitet. 
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Inledning 
 
Föreliggande arbete lade fokus på sambanden mellan individens olika sätt att orientera sin 
sinnesstämning i relation till empati. Dessa begrepp undersöktes då de rymmer känslomässiga 
upplevelser och reaktioner som i sin tur påverkar hur vi beter oss när vi är tillsammans med 
andra. I detta möte har empati en viktig del i förståelsen för den andra individen. Denna 
undersökning inriktade sig mot individer i deras yrkesroller som ledare, då dessa individer 
som har olika ledar- och chefsroller har skäl att kunna hantera sin empati i yrkeslivet. 
 Känslor spelar en betydande roll för individen eftersom de ger våra liv mening och styr 
upplevelsen av våra tankar och handlingar (Sonnby-Borgström, 2005). Det är genom dem 
som vi får hjälp att förstå vår omvärld och vår relation till andra människor (Carlander, 2006; 
Damasio, 1994). Forskning har visat att det finns oklara definitioner av begreppet känsla. 
Därför börjar denna uppsats med att reda ut känslobegreppen, för att senare landa i begreppet 
sinnesstämning som vidare leder till undersökningens aktuella ämnesområde. Begreppet 
emotion används ofta som en betäckning av olika känslomässiga erfarenheter (Havnesköld & 
Mothander, 2002). Emotionsbegreppen känsla, affekt och emotion skiljer sig i sin definition. 
Känsla kan beskrivas som den subjektiva upplevelsen i den emotionella processen och 
emotion som ett inre emotionellt tillstånd, vilket uppstår mellan erfarenheter och medfödda 
basaffekter (Sonnby-Borgström, 2005). Dessa basaffekter är glädje, intresse, förvåning, 
rädsla, ilska, ledsnad, avsmak, avsky och skam (Havnesköld & Mothander, 2002).  

Damasio (1994) menade att individen har en medfödd förmåga att reagera med en viss 
känsla på ett visst stimuli som vi konfronteras med i våra kroppar eller i vår omvärld. Han 
menade vidare att våra känslor väcks till liv först då vi gjort en bedömning av situationen och 
att detta är en medveten viljestyrd mental process. Affekter benämner Damasio som 
bakgrundskänslor. Vidare beskrivs dessa som kroppsliga bakgrundstillstånd som varken är 
överdrivet positiva eller negativa och finns hela tiden i bakhuvudet.  

Då en affekt aktualiseras i kognitiva system i hjärnan och kopplas till föreställningar och 
värderingar utvecklas den till en sinnesstämning (Sonnby-Borgström, 2005). Damasio menade 
att det är de bestående bakgrundskänslorna som inte påverkats av andra tankar som utvecklas 
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till en sinnesstämning (Damasio, 1994). En affekt varar under någon sekund medan en 
sinnesstämning kan vara från några timmar upp till flera dagar. Sinnesstämningen behöver 
inte ha samband till en specifik händelse eller ett objekt. Till skillnad från en känsla som är en 
tidsbegränsad reaktion av en händelse är sinnesstämningen en förändring i individens 
uppfattning, som till exempel dysterhet eller bekymmerslöshet (Sonnby-Borgström, 2005; 
Smith & Kosslyn, 2007). Sinnesstämningen påverkar vårt sätt att tolka och värdera 
omvärlden, vilket sker genom både perceptionens och omvärldens signaler (Sonnby-
Borgström, 2005).  
 
 
Reflektion och rumination 
 
Forskning har visat att det finns två sätt att orientera vår sinnesstämning på, genom reflektion 
eller rumination. Reflektion innebär en förmåga att vända sinnesstämning och att individen 
kan reflektera över och bearbeta sina känslor (Mc Farland, Buehler, von Rüti, Nguyen & 
Alvaro, 2007a). Individer som använder ett reflekterande sätt tänker på händelser genom att 
försöka förstå dem och tänka framåt (Saffrey & Ehrenberg, 2007). Detta gör att individen har 
en öppenhet att upptäcka negativa känslor och avleda sig själv från att överanalysera dem (Mc 
Farland et al., 2007a; Teasdale & Green, 2003). När individen använder denna typ av 
orientering tenderar de att generera fler positiva minnen. Rumination innebär att individen har 
en benägenhet att älta och grubbla över sina känslor och är associerat med negativa affekter. 
Denna typ av orientering innebär också en oförmåga att vända sinnesstämning och 
karaktäriseras av att individen är förvirrad över sina egna känslor och fokuserar på orsaker 
och konsekvenser av sin egen oro (Mc Farland et al., 2007a; Teasdale & Green, 2003; Saffrey 
& Ehrenberg, 2007; O.Connor & Noyce, 2008 ). Trapnell och Campbell har beskrivit 
begreppen utifrån en modell, reflektion-rumination modellen. Denna modell innebär att 
individen lägger fokus på självet för olika anledningar och att dessa anledningar måste hållas 
isär. Vidare bygger denna modell på individuella skillnader i den självfokuserade 
uppmärksamheten och visar sig som en förbindelse av motivation och uppmärksamhet. Både 
rumination och reflektion involverar en hög uppmärksamhet till självet men de skiljer sig i 
motivet bakom. Rumination handlar här om att individen har en fokusering på självet som 
motiveras av uppfattade hot, förluster eller orättvisor på självet. Reflektion däremot innebär 
här att individens självfokusering motiveras av nyfikenhet och en positiv uppfattning av 
självet (Silvia, Eichstaedt, & Phillips, 2004). 
  

Könsskillnader i rumination och reflektion. Nolen-Hoeksema (2001) menar att det finns 
könsskillnader i reflektion och rumination då det handlar om depression. Kvinnor tenderar 
oftare att orientera sina känslor efter en ruminativ sinnesstämning än män då de är ledsna eller 
deprimerade. Även studier av Jose och Brown (2006) visade att kvinnor hade signifikant 
högre användning av ett ruminativt sätt att orientera sin sinnesstämning. Denna skillnad kan 
dock visas på grund av att kvinnor också har en större benägenhet att vara deprimerade 
jämförelsevis med män (Nolen-Hoeksema, 2001). Många studier och teorier har gjorts kring 
rumination då det har stor potential att förklara könsskillnader i depression. I rumination visar 
sig dessa symptom redan vid tolv årsåldern, ungefär vid samma tid som könsskillnaderna i 
depression visar sig. Rumination i association till depression visar högre nivåer hos unga 
kvinnor än unga män och här är könskillnaderna större i de äldre tonåren än de yngre. Unga 
kvinnor börjar tidigare med rumination som en respons av depressiv sinnesstämning än unga 
män. Det har dock visat sig att individer som har en benägenhet att använda ett rumiantivt sätt 
kommer att utöka och intensifiera deras depressiva sinnesstämning och detta oavsett kön (Jose 
& Brown, 2007). En förklaring till dessa könskillnader är enligt Nolen-Hoeksema och 
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Jackson (2001) att kvinnor anser negativa emotioner som svårare att hantera då de i 
barndomen inte socialiserats till att hantera dem med lika aktiva strategier som män. Generellt 
har kvinnor mindre kontroll över livshändelser i jämförelse med män och detta är en viktig 
faktor i könskillnaderna i rumination.   
  

Effekter av reflektion och rumination. Studier har visat att fokus på inre processer av sin 
egen oro får negativa effekter och kognitiva konsekvenser. Individer som alltid fokuserar på 
interna aspekter av självet och på negativa sinnestämningar generellt, är mer benägna än deras 
motsats att få en negativ självbild och bli deprimerade (Mc Farland et al., 2007a; Marcus, 
Hughes & Arnau, 2008; Nolen-Hoeksema, 2001). Ett signifikant samband har funnits mellan 
ett ruminativt sätt att orientera sin sinnesstämning och att känna oro över sin hälsa. Om 
individen fastnar i ett ruminativt tillstånd kan detta vidare leda till depression, då ett 
ruminativt sätt innebär att individen fastnar i sina tankar och känslor (Marcus et al., 2008; Mc 
Farland et al., 2007a). Studier har även visat att individer som är stressade lätt hamnar i ett 
ruminativt tillstånd då de försöker förstå och göra någonting åt deras stress. De får då svårare 
att lösa problem som är relaterade till stress i jämförelse med de individer som använder ett 
reflekterande sätt. Detta kan leda till att dessa individer får svårt att fatta beslut och i stället 
fastnar i depressiva slutsatser om sitt liv (Hoeksema, 1998, 2001). När individen däremot 
orienterar sin sinnesstämning på ett reflekterande sätt engagerar sig individen i sina kognitiva 
tankar och detta kan fungera som ett verktyg för att lösa sina depressiva symtom (O.Connor & 
Noyce, 2008). På liknande vis menar Marcus et al. (2008) att genom observation av sina 
tankar och känslor, utan att bli för upptagen av dem, kan individen reducera den oro som 
uppstår och därmed förebygga ohälsa. Ogden (2007) menar att individer som saknar ett 
socialt nätverk har en viss tendens att använda ett ruminativt sätt att orientera sin 
sinnesstämning. De som har någon att komma hem till efter en dag på jobbet, tenderar att 
använda ett reflekterande sätt i större utsträckning än de som lever ensamma. Jones, Siegle 
och Thase (2008) menar att den kunskap som rumination fört med sig har lett till att 
psykopatologin växt och fått betydelse inom området psykiska sjukdomar, särskilt inom 
depression. Behandling med kognitiv beteende terapi har visat sig ha goda effekter på detta.  
Detta kräver att individen får en förklaring till orsaken till sin depressiva sinnesstämning för 
att den skall kunna förändras. 
  Individen föreställer sig hur de kommer att känna när en speciell händelse kommer att ta 
plats genom att tänka över vilka känslor de kommer att uppleva, hur intensiva och hur 
långvariga de kommer att vara. Att på detta sätt förutse sin egen sinnesstämning inför en 
händelse är ytterligare en effekt av reflektion och rumination vilket Mc Farland, Buehler, 
Spyropoulos och Lam (2007b) kallar för affektiva förutsägelser. Dessa fyller en viktig 
funktion då de påverkar individens val, beslut och sociala beteende. Rumination och 
reflektion fungerar här som två motivationsfaktorer för hur individer funderar kring och 
upplever framtida händelser.  Studier av Mc Farlands et al., (2007b) har visat att när individer 
är motiverade att förbättra deras aktuella sinnesstämning är de mer benägna att genera fler 
positiva affektiva förutsägelser. Då används ibland affektiva förutsägelser för att reglera det 
aktuella affektiva tillståndet. Reflektion skapar fler positiva affektiva förutsägelser i 
förhållande till ett negativt affektivt tillstånd och får minnen som sammanfaller med sin 
sinnesstämning. Ett ruminativt sätt medför färre positiva affektiva förutsägelser när de 
upplever negativ sinnesstämning än när de har neutral sinnesstämning. De individer som har 
ett reflekterande sätt förutsägs även uppleva mer positiva reaktioner på kommande händelser 
när de är i en negativ sinnesstämning än när de befinner sig i en neutral. Detta indikerar att 
affektiva förutsägelser är påverkade av en motivation till att förbättra deras aktuella 
sinnesstämning. Genom att individen använder ett reflekterande sätt och förutser mer positiva 
reaktioner på en kommande händelser leder detta till att individer upplever mer positiva 
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reaktioner. Mc Farland och Buehler (2007a) menar att individer som är benägna använda ett 
reflekterande sätt i deras negativa sinnesstämning även är mer benägna att frambringa mer 
positiva tankar om sig själva när de jämför sig med andra individer. I kontrast till detta 
reagerar individer som har ett ruminativt sätt genom att skapa mindre gynnsamma jämförelser 
i sin negativa sinnesstämning.  

Studier har även visat att rumination kan ha effekter på attityder och aggressivt beteende. 
Detta innebär att individen fastnar i ett emotionellt tillstånd och tankar som sammanstämmer 
med särskilda faktorer i omgivningen, vilket i sin tur påverkar i sin tur individens beteende. 
Det har visat sig att direkt provocering eller förolämpning framkallar mer aggression hos dem 
som har ett ruminativt sätt än de som har ett reflekterande sätt (Verona, 2005). 
   
 
Empati  
 
Det finns många olika definitioner av begreppet empati men den allmänna betydelsen av 
begreppet kan definieras som att känslomässigt veta vad en annan människa känner i ett givet 
ögonblick i sin privata värld (Holm, 2005). Begreppet empati introducerades av Theodor 
Lipps år 1897 som Einfühlung det vill säga inlevelse. År 1909 tog Titchener över Lipps 
definition av begreppet och överförde det till engelskan från det grekisk inspirerade empathy 
(Johansson, 2004). Empati är ett komplext begrepp inom psykologin då det påverkar både 
observation, minne kunskap och resonemang i kombination med insikter, tankar och känslor 
om andra människor (Campell-Yeo, 2007). Människan har en förmåga att leva sig in i andra 
människors känslotillstånd och att förstå hur en annan människa har det. Att vägledas av den 
förståelsen innebär att individen har en empatisk förmåga (Holm, 2005). Hodges och Klein 
(2001b) menar att för att ha denna förståelse för någon annan måste individen först lita på sin 
egen föreställning och kännedom om sig själv och andra människor i allmänhet innan 
individen kan sätta sig in i annan individs medvetande. Johansson (2004) menar att det som 
gör människan unik är att hon kan ta bort sina egna trosföreställningar, känslor och syften och 
förställa sig att vara i någon annans kläder. För att en individ ska kunna känna empati med 
någon annan måste individen själv ha upplevt liknande händelser och känslor. Studier har 
visat att om en individ har liknande erfarenheter och upplevelser som den får empati finns ett 
positivt samband med empati (Eklund, Andersson-Stråberg & Hansen, 2009). Håkansson och 
Montgomery (2003) menar (hämtat från Hoffman, 2000) att ledtrådar i situationen hos den 
som får empati påminner den som ger empati om upplevelser i det förflutna. Detta väcker i sin 
tur känslor hos den som ger empati som matchar situationen för den som får empati. 
Danziger, Prkachin och Willer (2006) har gjort studier som handlar om empati och smärta 
vilka har visat att en individ nödvändigtvis inte behöver upplevt smärta själv för att kunna 
empatisera med den som får empati. Det är svårt att avläsa hur individen känner om det 
saknas emotionella ledtrådar. Detta skulle kunna betyda att emotionella ledtrådar spelar en 
större roll för empatisk förståelse än att individen själv har upplevt samma sak. 
 Håkanson (2006) menar att empati till viss grad kan förklaras utifrån en subjekt-objekt 
relation. Båda fenomenen involverar ett perspektivtagande som innebär att man kan ta den 
andres tankar och känslor. En subjekt syn innebär att man tar den andres perspektiv och är 
fokuserad på den andre individens upplevelser snarare än egenskaper. Individer med denna 
syn har ett positivt och icke dömande förhållningssätt till den andres upplevelser. Den 
subjektiva synen är den djupaste och bredaste formen av perspektivtagande. Till skillnad från 
en objektiv syn tar individen här in hela den andre individens liv genom att identifiera tankar, 
känslor, tro, värderingar och varseblivningar.  

Empatibegreppet kan även ses som ett affektiv- kognitiv- och multidimensionellt fenomen. 
Vissa forskare menar att den kognitiva - och affektiva empatin är två separata system 
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oberoende av varandra medan andra menar att de är beroende av varandra för en full empatisk 
förståelse. Det är dock ovanligt att empati kan upplevas utan kognitiv förståelse (Kerem, 
Fishman, & Josselson, 2001). Duan (2000) beskriver dessa två typer av empati och definierar 
den affektiva empatin som att känna den andre individens känslor och den kognitiva som att 
genom kognitiva processer ha förmågan att ta den andres perspektiv. Den kognitiva och 
affektiva empatin är två fenomen som kan skiljas från varandra men även korrelera med 
varandra i vissa situationer. Den kognitiva empatin ökar när den affektiva empatin ökar i 
situationer då mottagarens känslor är bekanta för observatören och då de inte är för obekväma 
att känna. Duan menar vidare att empati måste förstås utifrån ett sammanhang, att hänsyn 
måste tas till situationens karaktär där individens upplevelse observeras. Motiverade individer 
tenderar att empatisera mer när den observerade är lidande. Detta beror på att individer i de 
flesta kulturer blir belönade för sitt beteende då de empatiserar med lidande individer. Holm 
(2005) beskriver också empatibegreppet utifrån en affektiv- och en kognitiv empati. I motsats 
till Duan menar Holm att dessa två typer av empati är förutsättningar för en empatisk 
förmåga. Den affektiva empatin innebär att det finns en förmåga till att känna känslomässiga 
reaktioner på den individens känslomässiga upplevelse och denna är medfödd.  Den kognitiva 
empatin beskrivs som en förmåga att använda kognitiva processer för att ta en annan individs 
perspektiv. Jolliffe och Farrington, (2006) menar att den kognitiva och affektiva empatin 
också är viktig för moralutvecklingen.  

Empati och sympati är två begrepp som ofta blandas ihop då det finns en generell 
överensstämmelse mellan begreppen. Sympati liknar den affektiva empatin eftersom båda 
involverar en affektiv reaktion på den andres känslor. Sympati kan också likna den kognitiva 
empatin då individen förväntas förstå den andra individens emotionella situation (Jolliffe & 
Farrington, 2006). Sympati innebär att en individ förstår att en annan människa har de 
emotioner den har medan empati innebär att individen kan känna med den andre, den som får 
empatisk förståelse. För en empatisk förmåga krävs att individen kan ta den andres perspektiv, 
det räcker inte med att påverkas av den andres sinnesstämning (Von Tetzchner, 2005). En 
individ kan till exempel dela eller förstå den andra individens nedstämdhet och det handlar då 
om empati. Vidare kan han eller hon känna sig bekymrad över individen välmående och då 
handlar det om sympati. Alternativt kan en individ dela och förstå en annan individs 
nedstämdhet genom att ha empati, men om individen känner att den andre individen har 
förtjänat sin situation innebär det att individen inte har någon sympati för den andre (Jolliffe 
& Farrington, 2006). 
  

Köns- och åldersskillnader i empati. Hodges och Klein (2001a) menar (hämtat från Ickes 
& Graham, 1997) att det finns skillnader mellan män och kvinnors empatiska förmåga. 
Kvinnor tenderar att visa en större empatisk förmåga än män vilket kan bero på att kvinnor ser 
sig själva som mer empatiska än män och skattar sig då högre på självskattningsskalor i 
empati. Detta har med de traditionella könsskillnaderna att göra och kvinnor ser därmed 
empatisk förmåga som viktigare för deras självkoncept.  

När det gäller ålder och empati menar Eklund et al. (2009) att finns en tendens till att äldre 
människor känner mer empati än yngre vilket tyder på att empati utvecklas och mognar under 
livets gång.  

 
Effekter av empati. Empati skiljer sig från individ till individ. De som inte har förmågan att 

känna empati är sällsynta och passar inte in i den normala sociala interaktionen, men även ett 
extremt empatiskt sätt är ovanligt. Att konstant vara lyhörd till andras tankar och känslor 
inkräktar med ens egen förmåga att reflektera över sina tankar och känslor. Empati kan därför 
behöva regleras eftersom det blir påfrestande för den som känner. Det finns enligt Hodges och 
Klein (2001) två sätt att reglera empatin. Ett sätt är att reglera utsattheten för stimuli som 
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producerar empati, det vill säga exponering som är en automatisk process. Ett annat sätt är att 
reglera ansträngningen när individen närmar sig en annan individs upplevelse, det vill säga 
ansträngning, vilket är en kontrollerande process som reglerar empatin. När individen utsätts 
för en oundviklig situation som kräver mer empati än vad individen orkar med kan 
ansträngning komma att fungera som en strategi för att distansera sig. Den först nämnda kan 
vara den mest effektiva strategin för att eliminera påfrestningen av att vara för empatisk. Det 
enklaste för att inte bli påverkad av dessa stimuli är helt enkelt att inte utsätta sig för dem från 
början. Den andra strategin innebär att individen anstränger sig för att ta den andres 
perspektiv och lägger mer fokus och lyssnar mer aktivt på den andra. Det finns dock en gräns 
för hur mycket uppmärksamhet individen kan rikta mot den andra individen. På så sätt skapas 
kognitiva strategier och perspektivtagande. Genom att reglera exponering och ansträngning 
vilka samspelar med varandra kan individer till en viss grad reglera påfrestningen av empatin. 
Shav, Batson och Todd (1994) har visat i en studie att när individer är medvetna om 
kostnaderna av empatin använder de strategin exponering för att inte kostnaderna för att 
känna empati ska bli för hög. Det kanske är mer äkta att vara konstant empatisk men det är 
troligtvis mer anpassningsbart att variera sin grad av empatisk förmåga (Hodges & Klein, 
2001). 
 Individer kan uppleva större empati i respons till positiva händelser än i negativa, eftersom 
empatiska responser till negativa händelser skulle medföra upplevelsen av obehagliga affekter 
som individen vill undvika. Större medvetenhet av positiva känslor kan leda till mer positiva 
sociala händelser. I sin motsats kan större medvetenhet av negativa känslor leda till mer 
negativa sociala händelser (Nezlek, Fiest, Wilson & Plesko, 2001). 

Empati kan ha starkare effekt då en individ är i en utsatt situation. Empatiska känslor kan 
då stimulera denna att ta perspektivet av den individ som är utsatt, detta för att föreställa hur 
den andra är påverkad av situationen. Studier har visat att empati kan vara en teknik för att 
skapa mer ansvarsfulla attityder till miljön och även att empatiska känslor kan förmedla 
attityder och beteende om miljön. Framkallade empatiska känslor visade sig ha större 
påverkan på den affektiva empatin snarare än den kognitiva (Berenger, 2007). Batson har 
utvecklat en trestegsmodell i effekter av empati på attityder. Denna innebär att individen tar 
perspektivet av en medlem i en utsatt grupp och generaliserar sedan detta till gruppen som i 
sin tur skapar positivare attityder till denna medlem. Detta innebär att individen först 
föreställer sig hur den utsatta individen är påverkad av situationen vilket leder till ökade 
empatiska känslor för denna. När individen har fått empatisk förståelse väcks en medvetenhet 
av den andra individens situation. Den ökade värderingen som individen skaffat sig 
generaliseras till gruppen som en helhet och skapar mer positiva attityder mot gruppen. Detta 
indikerar att empati kan leda till ett prosocialt beteende, det vill säga ett beteende som gynnar 
andra individer eller grupper. Å andra sidan kan för mycket empati emotionellt leda till att 
människor blir självfokuserade och följaktligen mindre hjälpsamma (Batson, Orr, & Rowland, 
2002). 

Andra studier har visat liknande tendenser. Dessa har visat att empati spelar en viktig roll 
då det gäller att förutse barns attityder gentemot en annan etnisk grupp. Det har visat sig att 
mer empatiska barn visar positivare attityder till en minoritets grupp än mindre empatiska 
barn. När barnets empati ökar, ökar även barnets gillande för grupper med annan etnisk 
bakgrund. Effekterna av barns empati på en annan grupps attityder är indirekt påverkat av den 
egna gruppens normer (Nesdale, Griffith, Durkin & Maass, 2005). Empati har en starkare 
effekt på hjälpbeteende när individen som behöver hjälp har samma bakgrund som den som 
ska hjälpa (Stürmer, Snyder, Kropp, Siem, 2006). Att ha positiva relationer och möten med 
andra människor är en viktig del i den sociala interaktionen och därmed även för utvecklingen 
av den empatiska förmågan. Denna fungerar som en skyddsfaktor mot antisocialt och 
aggressivt beteende (López, Pérez, Ochoa & Ruiz, 2008). 
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Empati är influerat av lärande och upplevelser och studier har visat att yrkesverksamma 
med längre professionell erfarenhet inom arbete och utbildning har en högre nivå av empati 
än de som har en kortare period av erfarenhet. Detta bestäms även av informella och formella 
regler på arbetsplatsen och graden av professionell attityd och empati kan skilja sig från klient 
till klient. En majoritet av undersökningar visar att individen har en förvärvad förmåga att visa 
empati. Hur empatisk individen är beror på motivationen att vara empatisk vilket delvis 
bestäms av attityder och beteenden som finns i den aktuella situationen (Holm, 2002). 
 

 
Syfte och frågeställning 

 
Att förstå hur en annan människa har det och vägledas av den förståelsen i mötet innebär att 
individen har en empatisk förmåga (Holm, 2005). I sådana empatiska möten kan individen 
orientera sin sinnesstämning på olika sätt vilket påverkar hur vi ser och tolkar vår omvärld. 
Empati förutsätts ha ett inslag av medvetenhet då empatin skall kunna riktas, t ex även mot en 
individ som önskar ens sympati. Detta både kräver och medför att individen bearbetar sin 
empati kognitivt. Detta sker snarare genom reflektion än rumination. Både reflektion och 
rumination påverkar individens välmående och agerande och därmed även hur individen 
tolkar andra vilket i sin tur påverkar hur individen bemöter andra. Då även empatin har ett 
betydande inslag i mötet individer emellan har detta väckt ett intresse att vidare undersöka hur 
dessa begrepp påverkar varandra i mötet mellan ledare och medarbetare. Det finns mycket 
forskning kring reflektion och rumination och sambandet med depression, dock har vi funnit 
lite forskning som visar på samband inom empati området. Vår avsikt med denna studie blir 
därmed att undersöka hur reflektion och rumination och empati samverkar. Då längre 
professionell erfarenhet inom arbete och utbildning enligt tidigare forskning ger en högre nivå 
av empati, är det av intresse att även se hur arbetslivserfarenhet samverkar med begreppen 
reflektion, rumination och empati. 

Några mer precisa frågeställningar ser ut så här: 
 
1. Hur bidrar ett reflekterande sätt respektive ett ruminativt sätt samt arbetslivserfarenhet till 
empati? 
 
2. Hur ser könsskillnaderna ut dels mellan ett reflekterande- respektive ett ruminativt sätt, dels 
mellan sambanden? 

 
 

Metod 
 

Deltagare 
 
Undersökningen gjordes på sju olika företag i Sverige och sammanlagt deltog 105 
respondenter i den aktuella undersökningen. Spridningen berodde på respondentbrist på 
respektive företag. Gemensamt för alla respondenter var dock att de hade en chefs- eller 
ledarposition med personalansvar vilket gjorde dem relevanta i förhållande till 
undersökningens syfte. Företagen som ingick i undersökningen var en ståltillverkningsindustri 
i Västmanland, ett rehabiliterings företag i Dalarna, en processindustri i Västmanland, en 
detaljhandel i mellersta Sverige samt kommun och landsting i dalarna. Även en statlig 
myndighet i Södermanland samt en statlig förvaltningsverksamhet i Dalarna deltog i 
undersökningen. Dessa företag delades in i tre undergrupper som benämndes som 
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tillverkningsindustri (n=42), vård/rehabilitering (n=45) och detaljhandel/stat (n=18). En 
ojämn könsfördelning fanns mellan de tre branschtillhörigheterna vilket presenteras nedan i 
tabell 1. Denna fördelning över kön och yrke kan dock ses som rimligt representativt för 
arbetsmarknaden. 
 
Tabell 1.  
Könsfördelningen mellan branschtillhörigheterna (n=105) 
                     Kön 
Branschtillhörighet          Män        Kvinnor      Totalt 
Tillverkningsindustri         36 (61%)      6 (13%)        42 
Vård/rehabilitering          16 (27,1%)      29 (63%)       45 
Detaljhandel/stat           7 (11,9%)      11 (23,9%)       18 
Totalt              59 (56,2%)      46 (43,8%)     105 
 
Vår mening var att arbetsledare och chefer med personalansvar ville medverka i 
undersökningen av eget intresse då det ökar deras medvetenhet av empatins betydelse och 
inverkan i mötet med människor. Dessa kontaktades utifrån ett lämplighetsurval eftersom 
arbetsledare och chefer var en representativ grupp i förhållande till undersökningens syfte och 
frågeställning genom deras erfarenheter och upplevelser i yrkesrollen. Respondenterna som 
deltog i undersökning var 59 män samt 46 kvinnor och åldern varierade mellan 24 år och 65 
år (m=47,16, SD=11,30).  För att kunna göra analyser på effekten av antal yrkesversamma år 
delades dessa in i fyra grupper, de som arbetat 0-5 år (n=27), 6-10 år (n=19), 11-15 år (n=18) 
samt 16 och mer (n=41). Respondenternas antal år inom yrket benämns som 
arbetslivserfarenhet i uppsatsen.  
 Sammanlagt delades 210 enkäter ut varav 105 besvarades vilket utgjorde ett bortfall på 105 
enkäter. Bortfallets spridning över branschtillhörigheterna presenteras nedan i tabell 2. Utav 
dessa 105 bortfall fanns ett partiellt bortfall där enkäten togs bort då sju antal påståenden inte 
var besvarade. Enkäten ansågs då inte vara fullkomlig för att tas med i analysen. Vi hade även 
partiella bortfall på åtta påståenden som däremot var tillräckligt fullkomliga för att tas med i 
analysen. Påstående 8, 17, 18, 19, 21, 22, 23 var ej besvarade i ett fall vardera medan 
påstående 20 inte var besvarad i tre fall.  
 
Tabell 2. 
Bortfallets spridning över branschtillhörigheterna 
                      Enkäter  
Branschtillhörighet     Utdelade    besvarade  obesvarade  ej fullkomligt 
                             besvarad 
Tillverkningsindustri    75      42     33     0  
Vård/rehabilitering     80      45     35     0  
Detaljhandel/stat      55      18     36     1 
Totalt          210     105    104    1 
 
Material 
 
Undersökningen baserades på en egen utformad enkät som behandlade tre områden utöver 
bakgrundsfrågor samt tre öppna frågor (Se bilaga 2). Bakgrundsfrågorna innefattade 
födelseår, kön, civilstånd, nuvarande arbetsområde, antal yrkesverksamma år samt två 
påståenden. Dessa två påståenden berörde ämnet om respondenterna hade träffat människor 
som blivit drabbade av olika nedbrytande händelser respektive olika positiva, inspirerade 
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situationer. Påståendena besvarades utifrån en skala från 1 till 7 där 1 stod för aldrig och 7 för 
mycket, mycket ofta.  

Utöver bakgrundsfrågorna utformades 24 påståenden som var relevanta i förhållande till 
undersökningens syfte. Dessa påståenden behandlade undersökningens tre huvudområden 
reflektion, rumination och empati och hade en skala från 1 till 7, där 1 stod för instämmer helt 
och 7 för instämmer inte alls. En instruktion följde de 24 påståendena som hade till syfte att 
hjälpa respondenterna att ta ställning till dessa. Instruktionen innebar att respondenten skulle 
svara på påståendena utifrån hur de kände sig efter påfrestande möten med sin personal. 
Påståendena som behandlade begreppen reflektion och rumination översattes till svenska från 
Mc Farland, Buehler, von Rüti, Nguye & Alvaro undersökning (2007). Åtta av påståendena 
behandlade begreppet reflektion och ett exempel på ett sådant påstående var påstående 8 ”Jag 
känner att jag kan kontrollera mina känslor”. Ett exempel på ett påstående som berörde 
rumination var påstående 18 ”Jag vill vara för mig själv och analysera mina känslor mer”. 
Begreppet rumination täcktes av sammanlagt 8 påståenden. Det tredje området som 
behandlades var påståenden som var relevanta för att undersöka begreppet empati och 
innefattade åtta påståenden. Dessa påståenden formulerades med stöd av begrepp som mäter 
empati utifrån Batson empatiskala översatt från Halléns studie (2008). Ett exempel på ett 
sådant påstående var påstående 24. ”Jag anser att det är viktigt att bli berörd när jag möter 
människor i utsatta situationer”.  

Utifrån enkäten skapades tre index med avseende på de tre begrepp som enkätens 24 
påståenden omfattade. Ett index skapades för begreppet reflektion vilket innefattade 
påstående 8, 9, 10, 11, 12, 13 och 15 här visade Cronbachs alfa 0,64. Tyngdpunkten inom 
detta index ligger på påstående 11, ”när jag vet vad jag känner kan jag förändra min 
sinnesstämning”. Påstående 14, ”jag försöker tänka på annat” behandlas för sig i analysen.  
Ett andra index innefattade påstående 16 till 23 vilket ringade in begreppet rumination. Där 
visade Cronbachs alfa 0,73 och tyngden här låg på påstående 20, ”jag är medveten om mina 
känslor men är inte säker på vad jag ska göra med dem”. Det tredje indexet skapades för att 
mäta begreppet empati. Detta index innehöll påstående 24, 28, 29 och 30 och hade ett alfa 
värde på 0,57. Tyngden i materialet för index empati låg på påstående 29, ”i en traumatisk 
situation anser jag att det är viktigt att kontrollera starka känslor som kan uppkomma”. 

Vi hade även med tre öppna frågor i enkäten för att få en större bredd och förståelse i 
undersökningen. Dessa var fråga 31 ”Ange en situation där du upplevt stark medkänsla med 
någon av dina medarbetare”, fråga 32 ”Nämn med tre ord vad som är det bästa med ditt 
arbete:”, samt fråga 33 ”Finns det något som du tycker att vi borde ha tänkt på eller som du 
vill lägga till om ditt arbete?”.  
 Påstående 25 ” jag anser att en situation kan bli svår att hantera om jag har för mycket 
medkänsla för den andre personen, påstående 26 ”jag känner ofta att jag inte räcker till” samt 
påstående 27 ” jag har svårt att visa känslor inför mina arbetskamrater” behandlas för sig 
själva i analysen.  
 
Databearbetning 
 
De tre öppna frågorna i enkäten analyserades och kodades för att kunna läggas in som 
statistiskt hanterbara variabler tillsammans med övriga data i dataprogrammet SPSS. Fråga 
31: ange en situation där du upplevt stark medkänsla med någon av dina medarbetare, delades 
in i två variabler 31a och 31b. Den ena variabeln kodades med svarat och svarat ej och den 
andra men fysiskt och mentalt där de som inte svarat lämnades blankt i databladet. De 
respondenter som angett dödsfall, sjukdom, fysiskolycka eller våld som en situation där de 
upplevt stark medkänsla med någon av sina medarbetare kodades som fysiskt. Mentalt 
kodades för de respondenter som svarat en situation som hade med personliga kriser, 
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uppsägning/varsel eller annans lycka att göra. Utifrån undersökningens syfte hade mentalt en 
större tyngd än fysiskt. Fråga 32: nämn med tre ord vad som är det bästa med ditt arbete 
kodades i fem kategorier som skapats genom en tolkning samt koncentrering av 
respondenternas svar.  De fem kategorierna var arbetsmiljö, mötet/kontakten med människor, 
kunskap/utveckling, känna sig behövd och de som inte svarat på frågan kodades som ej 
svarat. Fråga 33: finns det något som du tycker vi borde tänkt på eller som du vill lägga till 
om ditt arbete, fick en mycket låg svarsfrekvens. De svar vi fick ansågs inte som relevanta för 
undersökningens syfte och därmed kodades denna fråga med svarat och svarat ej. I 
undersökningens analys var endast fråga 31b användbar och de andra öppna frågorna uteslöts 
i analysen. 
 
Procedur 
 
Vi tog telefonkontakt med personalansvarig på respektive företag. Till fem utav företagen 
mailades enkäten ut tillsammans med ett missivbrev efter att vi fått ett godkännande från 
ansvarig på företaget. Denne vidarebefordrade sedan enkäten och missiv brevet till anställda 
personalledare och chefer. Enkäten öppnades upp som ett word-dokument och fylldes i genom 
att sätta kryss vid valt svarsalternativ för att sedan mailas tillbaka till vår mailadress. På de två 
andra företagen delades enkäten ut i pappersform av oss personligen till respektive ansvarig 
på företagen som i sin tur delade ut enkäten i pappersform till sina medarbetare. Dessa två 
företag hade tre dagar på sig att svara sedan inhämtades de besvarade enkäterna. Genom 
missivbrevet fick respondenterna information om undersökningens tillvägagångssätt och 
lovades konfidentialitet. Missivbrevet innehöll även information om att undersökningen 
bygger på frivillighet och att respondenterna hade rätt att avbryta sin medverkan när som helst 
även om de påbörjat svara på enkäten (se bilaga 1). Respondenterna informerades även om att 
resultatet av undersökningen endast används i forskningssyfte samt information var de kunde 
vända sig för att ta del av resultatet eller andra frågor. Enkäten tog cirka 10 minuter att 
besvara. 
 
 

Resultat 
 

Nedan presenteras resultaten av analyserna av hur ledaren orienterar sin sinnestämning, 
genom ett reflekterande sätt respektive ett ruminativt sätt, i relation till begreppet empati. 
Kön, ålder, antal yrkesverksamma år samt yrkeskategori togs även med som en relevant del i 
analysen. Skalans variationsområde för påståendena som innefattades i index för reflektion, 
rumination och empati låg mellan 1-7 där högsta värdet var 1 och lägsta värdet var 7. För 
påståendena om respondenterna hade träffat människor som blivit drabbade av olika 
nedbrytande händelser respektive olika positiva, inspirerade situationer var högsta värdet 7 
och lägsta värdet 1, där 7 stod för mycket, mycket ofta och 1 stod för aldrig. 
  
Könsskillnader i reflektion, rumination och empati 
 
I undersökningen användes tre index där medelvärden och standardavvikelser räknades fram 
(se tabell 3). Det första indexet skapades för sju påståenden för reflektion (Index Reflektion), 
det andra för de åtta påståendena för rumination (Index Rumination), samt ett tredje index för 
fyra påståenden för empati (Index Empati). Nedan (se tabell 3) redovisas fördelningen på de 
tre indexen fördelat mellan könen. Medelvärde och standardavvikelse beräknades för att få en 
överblick över hur svaren fördelat sig inom empati området. Som framgår av Tabell 3 
uppgavs rumination förekomma i lägre grad än reflektion och empati, och reflektion och 
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empati ligger över skalmitten i styrka. Ett högt värde på index för reflektion indikerar ett 
reflekterande sätt, höga värden på rumination indikerar ett ruminativt sätt och höga värden på 
empati indikerar en högre grad av empati. 
 
Tabell 3. 
Medelvärden och standardavvikelser för könsfördelningen på index (n=105) 
                       Kön      
Index               Kvinna     Man    Totalt 
              n  M  SD  n  M  SD  M  SD 
Index Reflektion         46  2,46  0,68  59  2,74  0,74  2,62 0,72 
Index Rumination        46  5,19 0,82  59  4,78 0,85  4,96 0,86 
Index Empati          46  2,67 1,09  59  2,97 1,01  2,84 1,05 
Not. Skalans variationsvidd 1-7, där värdet 1=högt och 7=lågt. 
 
Det fanns en tendens till en skillnad på index för reflektion i värdena för män och kvinnor: 
t(103) =1,96, p=.053. För värdena på rumination fanns signifikanta skillnader för män och 
kvinnor: t(103)= -2,51, p=.014. Utifrån att se på medelvärdena visade resultatet att de manliga 
ledarna tenderade att använda sig av ett ruminativt sätt i högre utsträckning än de kvinnliga 
ledarna (Se Tabell 3). En korrelation mellan index för reflektion och index för empati visade 
att om ledaren skattat sig högt på reflektion har ledaren samtidigt höga värden på index för 
empati, r=.23, n=105, p<.02. Index för reflektion och index rumination korrelerade starkt 
negativt, r=.-33, n=105, p>.01. Resultatet visade att om ledaren skattat sig högt på reflektion 
hade ledaren skattat sig lågt på rumination eller tvärtom. 
 
Reflektion och rumination i samband med empati och arbetslivserfarenhet samt 
branschtillhörighet 
 
Inga signifikanta samband kunde finnas i vårt material mellan begreppen reflektion, 
rumination, empati och arbetslivserfarenhet mätt i antal yrkesverksamma år. 
Arbetslivserfarenhet hade ingen inverkan på våra tre index. Däremot förekom några samband 
mellan yrkeskategorierna. En envägs variansanalys visade vilken påverkan branschtillhörighet 
hade på hur ledarna skattat sig på rumination. Det fanns en statistisk signifikant skillnad på p< 
.05 nivån mellan branschtillhörighet: F(2, 102)= 3,76, p=.03. De följande parvisa 
jämförelserna (Tukey HSD) indikerade att ledarnas värden på rumination skiljde sig åt på 
branschtillhörighet tillverkningsindustri och vård/rehabilitering. Denna skillnad visade att 
ledarna i tillvekningsindustrin använde ett ruminativt sätt i högre utsträckning än ledarna 
inom vård/rehabilitering. Denna effekt mellan branschtillhörighet försvann dock då kön togs 
med i analysen. P-värdet p=<.06 var dock så pass hög att vi vågar uttala oss om att det fanns 
en stark tendens till en skillnad mellan tillverkningsindustrin och vård/rehabilitering. 
 
Negativa nedbrytande händelser 
 
 Branschtillhörighet. När det gäller i vilken utsträckning ledarna träffat människor i sitt 
yrke som blivit drabbade av negativa nedbrytande händelser i relation till branschtillhörighet 
visade resultaten på att det fanns ett starkt positivt samband mellan de två variablerna, r= .30, 
n=59, p< .02. En envägs anova utfördes för att se hur branschtillhörighet skiljde sig med 
avseende på hur ofta ledarna träffat människor i yrket som blivit drabbade av negativa 
nedbrytande händelser. Det fanns en statistiskt signifikant skillnad på p< .05 nivån mellan de 
tre branschtillhörigheterna: F(2, 102)= 15,82, p=.00. Ett t-test (Tukey HSD) visade att 
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ledarnas värden på påståendet om de ofta träffat människor som blivit drabbade av olika 
negativa nedbrytande händelser skiljde sig åt mellan tillverkningsindustrin och 
vård/rehabilitering samt mellan tillverkningsindustrin och detaljhandel/stat. Detta indikerade 
att de som arbetade inom tillverkningsindustrin i mindre utsträckning träffade människor 
inom yrket som blivit drabbade av negativa nedbrytande händelser än de som arbetade inom 
vård/rehabilitering samt detaljhandel/stat.  
  

Kön och Ålder. För påståendet om ledarna i sitt yrke ofta träffat människor som blivit 
drabbade av olika negativa, nedbrytande händelser fann vi ett signifikant samband mellan 
ålder hos män. Sambandet mellan dessa två variabler var starkt positivt, r=.39, n=59, p< .01 
vilket innebar att ju äldre de manliga ledarna var, desto oftare träffade de människor i yrket 
som blivit drabbade av olika negativa nedbrytande händelser.  
  

Kön och rumination. Hos de kvinnliga ledarna förekom ett signifikant samband mellan ett 
ruminativt sätt och om de ofta träffat människor i yrket som blivit drabbade av negativa 
nedbrytande händelser, r=.32, n=46, p< .03. Detta indikerade att de kvinnliga ledarna som 
ofta träffade människor som blivit drabbade av olika negativa och nedbrytande händelser var 
mindre ruminativa, det vill säga grubblande. 
 
Påståenden som behandlats var för sig i analysen 
 
De påståenden som behandlats var för sig i analysen och inte innefattades i något av våra 
index testades med varandra, de tre indexen samt två av de öppna frågorna i undersökningen. 
Ur detta lyftes de signifikanta korrelationerna fram.  
  

Ruminaiton. Vi kunde dels finna signifikanta samband mellan ett ruminativt sätt och 
påståendet att ledaren försökte tänka på annat, r=.34, n=105, p<.00. Detta indikerade att 
ledarna använde ett ruminativt sätt när de hanterade påfrestande möten med sina medarbetare 
genom att försöka tänka på annat. Ett ruminativt sätt korrelerade även med påståendet att 
ledarna hade svårt att visa sina känslor för sina arbetskamrater, r=.27, n=105, p<.01. Ledarna 
med ett ruminativt sätt hade svårare att visa känslor inför sina arbetskamrater. Ett starkt 
positivt samband fanns även mellan rumination och påståendet om ledaren ofta upplevt att 
han/hon inte räcker till, r=.28, n=105, p<.00. Detta talade för att de ledare som ofta känner att 
de inte räckte till hade ett rumiantivt sätt.  
  

Reflektion. Vidare förekom signifikanta samband gällande ett reflekterande sätt och 
påståendet att ledaren i påfrestande möten med sina medarbetare ofta kände att de inte räckte 
till, r= -.27, n=105, p<.01. Detta samband var starkt negativt vilket indikerade att de som hade 
ett reflekterande sätt hade låga värden på påståendet att de ofta kände att de inte räckte till. 
Utifrån våra öppna frågor kunde vi finna en signifikant korrelation mellan ett reflekterande 
sätt och om ledaren hade upplevt en stark fysisk eller mental situation med en medarbetare, r= 
-.51, n=65, p<.02. Detta innebar att de ledare som upplevt en mentalt stark upplevelse med en 
medarbetare hade ett reflekterande sätt. 
  

Tänka på annat och svårt att visa känslor. Påståendet att ledaren i påfrestande möten med 
sina medarbetare försökt tänka på annat korrelerade starkt positivt med påståendet att i dessa 
möten ha svårt att visa känslor inför arbetskamraterna, r=.36, n=105, p<.00. Då ledarna 
försökt tänka på annat i påfrestande möten med sina medarbetare hade de samtidigt svår att 
visa sina känslor inför arbetskamrater.  
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Branschtillhörighet och att tänka på annat. En envägs variansanalys utfördes för att 
studera vilken påverkan branschtillhörighet hade på hur ledarna skattade sig på påståendet om 
att de försökte tänka på annat i påfrestande möten med sina medarbetare. Här fann vi en 
signifikant skillnad på p<.05 nivån mellan branschtillhörigheterna. För att se vari skillnaderna 
låg utfördes ett t-test (Tukey HSD) vilket indikerade att de som arbetar inom 
tillverkningsindustrin (m=3,38, SD=1,21) skiljde sig från de som arbetar inom 
detaljhandel/stat (m=4,56, sd=1,79). Vård/rehabilitering skiljde sig inte från de andra två 
branschtillhörigheterna (m=4,04, SD=1,56).  
  
 
 

Diskussion 
 

Avsikten med studien var att undersöka hur ledarens olika sätt att orientera sin sinnesstämning 
bidrar till empati och arbetslivserfarenhet. Både reflektion och rumination påverkar ledarens 
tolkning av omvärlden och därmed också hur ledaren bemöter andra. Då empati spelar en 
viktig roll i sådana möten och att sådant fokus tidigare saknats i undersökningar ansågs en 
sådan studie viktig då individer med en yrkesroll som ledare har skäl att kunna hantera sin 
empati i yrkeslivet. 
 
Reflektion och rumination i samband med empati och arbetslivserfarenhet 
 
 Empati. En av undersökningens frågeställningar var hur ett reflekterande sätt respektive ett 
ruminativt sätt bidrar till empati och arbetslivserfarenhet. Vårt resultat visade att ett 
reflekterande sätt innebar att ledaren också hade mer empati. Detta ger stöd åt vårt antagande 
att ledaren måste bearbeta sin empati kognitivt för att hantera den och att detta då sker genom 
ett reflekterande sätt snarare än genom ett ruminativt sätt.  

När ledaren hanterade påfrestande möten med sina medarbetare genom att försöka tänka på 
annat, visade våra resultat att ledaren hade ett ruminativt sätt att orientera sin sinnesstämning 
på. Detta visade också på att ledaren bör ha ett reflekterande sätt för att kunna bearbeta sina 
tankar och känslor. I enighet med tidigare forskning innebär ett reflekterande sätt att ledaren 
kan reflektera och bearbeta sina känslor och avleder sig själva att överanalysera dem (Mc 
Farland et al., 2007a). Ett ruminativt sätt innebär i motsats att ledaren lättare fastnar i ett 
grubblande tillstånd vilket gör det svårare för ledaren att hantera sin empati kognitivt i 
påfrestande möten. 

Den aktuella undersökningen har även visat att ett reflekterande sätt innebar att ledaren 
oftare känt stark medkänsla med en medarbetare som upplevt personliga kriser så som 
skilsmässa, varsel/uppsägning och trauman än med de medarbetare som upplevt situationer 
med våld, dödsfall, sjukdom och fysisk olycka. I undersökningen var stark medkänsla ett 
begrepp för att mäta empati och enligt Eklund et al., (2009) kräver en empatisk förståelse att 
individen upplevt liknande situationer själv. Vi skulle därför kunna anta utifrån resultatet och 
dessa fakta att ledare med ett reflekterande sätt hade upplevt fler personliga kriser, 
varsel/uppsägning eller trauman.  

 
Arbetslivserfarenhet. Syftet med undersökningen var att se på reflektion, rumination och 

empati i relation till arbetslivserfarenhet då vi hade ett antagande att ju längre professionell 
erfarenhet desto högre nivå av empati samt att dessa ledare använder sig av ett reflekterande 
sätt. Dessa antaganden har stöd i tidigare forskning av Holm (2002) som menar att längre 
professionell erfarenhet ger högre nivåer av empati. Att ledarna använde sig av ett 
reflekterande sätt om de hade längre arbetslivserfarenhet grundade vi på att reflektion kräver 
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en kognitiv förmåga att kunna reflektera över och bearbeta sina känslor och att denna förmåga 
skulle kunnat ha utvecklats genom situationer som krävde att ledaren kunde hantera sina 
känslor. Den aktuella undersökningen kunde inte ge något stöd åt dessa antagen då inga 
signifikanta samband kunde finnas mellan arbetslivserfarenhet och de tre begreppen 
rumination, reflektion och empati. Dock kunde vi finna ett samband med ålder hos de manliga 
ledarna och reflektion, rumination och empati. Detta resultat visade att äldre män oftare träffat 
människor i yrket som blivit drabbade av olika nedbrytande händelser. Ju äldre de manliga 
ledarna var desto längre arbetslivserfarenhet antogs att dessa män hade i sin yrkesroll som 
ledare och därmed mer erfarenhet av situationer som skulle kunnat bidra till ett reflekterande 
sätt. 
 
Rumination och otillräcklighet 
 
I påfrestande möten med sina medarbetare kände de ledare som hade ett ruminativt sätt oftare 
att de inte räckte till än de ledare som använde sig av ett reflekterande sätt. En tänkbar 
förklaring till detta kan ses utifrån Mc Farlands et al., (2007b) teori om affektiva 
förutsägelser. Detta skulle innebära att ledaren föreställde sig hur de skulle komma att känna 
sig när en speciell händelse skulle komma att ta plats genom att då tänka över vilka känslor de 
skulle komma att uppleva, hur intensiva och långvariga de skulle komma att vara. Det kan 
tänkas att ledare med ett ruminativt sätt funderade kring och upplevde framtida händelser med 
en negativ bild, vilket påverkade ledarens val, beslut och sociala beteende i en negativ 
riktning. Ledarna med ett ruminativt sätt kan därmed antas ha tänkt på framtida möten med 
sina medarbetare med en känsla av otillräcklighet som sedan speglade mötet när det ägde rum.  
 
Rumination och branschtillhörighet 
 
Vid sidan av de huvudsakliga frågeställningarna om det fanns några samband mellan 
reflektion, rumination och empati, arbetslivserfarenhet samt hur könsskillnaderna såg ut dem 
emellan, undersöktes även hur våra tre index samvarierade med branschtillhörigheterna. 
Undersökningen visade att det finns en stark tendens att ledarna inom tillverkningsindustrin 
använde ett ruminativt sätt i högre utrsträckning än ledarna inom vård/rehabilitering. Dessa 
skillnader kunde dock bestå i den ojämna könsfördelningen i branschtillhörigheterna. Inom 
tillverkningsindustrin hade vi 36 män och endast 6 kvinnor. Inom vård/rehabilitering hade vi 
16 män och 29 kvinnor. Inom tillverkningsindustrin finns övervägande manliga ledare och ett 
ruminativt sätt dominerade. Detta står i motsats till vad tidigare forskning visat. Studier av 
José och Brown (2006) visade att kvinnor hade signifikant högre användning av ett ruminativt 
sätt att orientera sin sinnesstämning än män. En tänkbar förklaring till detta kan vara att 
ledarna inom tillverkningsindustrin inte hade samma förförståelse då det gällde att bemöta 
människor i påfrestande situationer i lika hög utsträckning som ledarna inom 
vård/rehabilitering. Fokus hos tillverkningsindustrin kunde tänkas riktas mot det tekniska 
samt att effektivisera och rationalisera. Dessa ledare kunde då tänkas vara mindre benägna att 
hantera sådana situationer och därmed lättare ta ett ruminativt sätt. De ledare som hade ett 
människovårdande yrke kunde ta stöd från sin utbildning eller upplevda erfarenheter av att 
hantera påfrestande situationer. 

Branschtillhörighet testades även med påståendet om hur ofta ledaren träffat människor 
inom yrket som blivit drabbade av olika negativa nedbrytande händelser. Undersökningen 
visade att ledarna inom tillverkningsindustrin träffade människor som blivit drabbade av olika 
negativa nedbrytande händelser i mindre utsträckning än ledare inom vård/rehabilitering. 
Detta resultat gav stöd åt vårt antagande att ledarna inom tillverkningsindustrin inte hade 
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erfarenhet av påfrestande situationer i lika hög utsträckning som ledarna inom 
vård/rehabilitering. 
 
Könsskillnader mellan begreppen och sambanden 
 
Undersökningens andra frågeställning handlade om hur könsskillnaderna såg ut dels mellan 
begreppen, dels mellan sambanden. Resultaten visade att de manliga ledarna tenderade att 
använda ett ruminativt sätt i högre utsträckning än de kvinnliga. Detta motsätter den tidigare 
forskningen som visar att kvinnor är mer benägna att använda ett ruminativt sätt än män. 
Tidigare forskning har haft fokus på kvinnor och rumination i samband med depression. 
Dessa skillnader beror på att kvinnor generellt lättare hamnar i ett depressivt tillstånd än män 
(Nolen-Hoeksema, 2001; José & Brown, 2006). Då vi i vår undersökning inte studerat 
begreppen i samband med depression eller negativ sinnesstämning utan utifrån ledarens 
upplevelse av påfrestande möten med sina medarbetare kan detta vara en förklaring till 
motsägelsen till forskningen. Ett påfrestande möte behövde inte innebära att ledaren i själva 
mötet gick in med en negativ eller depressiv sinnesstämning. 

Könsskillnaden testades mellan rumination och om ledaren ofta träffat människor i yrket 
som blivit drabbade av negativa nedbrytande händelser. Resultatet visade att de kvinnliga 
ledarna som ofta träffat medarbetare som blivit drabbade av negativa nedbrytande händelser 
använde ett ruminativt sätt i mindre utsträckning än männen. Tidigare resultat i den aktuella 
undersökningen visade att män hade ett övervägande ruminativt sätt vilket även kunde ge en 
förklaring till att de kvinnliga ledarna även här var mindre ruminativa. 
 
Undersökningens styrkor och svagheter 
 
Ett tänkbart hinder för undersökningens generaliserbarhet var att vi haft svårt med att få tag på 
respondenter och därmed behövt vända oss till tre olika branschtillhörigheterna med skilda 
arbetsområden, dock med en gemensam nämnare nämligen ledarpositionen. Detta kan ha 
medfört både styrkor och svagheter till vår undersökning. En svaghet med undersökningen var 
att de olika branschtillhörigheterna skiljde sig från varandra gällande kontakten med 
människor vilket kan ha utgjort ett hot mot undersökningens generaliserbarhet. Förförståelsen 
för empati och känslolivet kan ha varit större hos de respondenter som hade ett yrke där 
individen fått verktyg att hantera detta i sin utbildning. Å andra sidan hade detta medfört att vi 
kunnat finna intressanta samband mellan de studerade begreppen och de tre 
branschtillhörigheterna. Ett hot mot dessa samband är dock att vi haft en ojämn 
könsfördelning inom och mellan yrkeskategorierna vilket kan ha gjort dessa samband 
starkare.  
 Ytterligare en svaghet med undersökningen var att denna tog plats under pågående varsel 
på ett av företagen som undersöktes men inte i de andra två branschtillhörigheterna. Detta kan 
ha påverkat dels antal respondenter, dels hur dessa respondenter svarat. Varsel kan ha gett en 
otrygg känsla på arbetsplatsen som orsakat stress vilket kunnat inverka på svarens karaktär. 
Detta gjorde att vi hade ett stort bortfall och ett lågt antal respondenter i undersökningen som 
gjorde att vårt resultat minskar i tillförlitlighet. Ett högre antal respondenter hade kunnat visa 
på andra resultat. 
 Undersökningen baserades inte på beprövade mätinstrument utan på en egen utformad 
enkät. Denna utformades med utgångspunkt från tidigare forskning av Mc Farland et al., 
(2007) där begreppen reflektion och rumination översattes till svenska. Denna översättning 
kan ha inneburit en kulturell skillnad i tolkningen av påståendena. Området som mätte 
begreppet empati i enkäten var grundat på de begrepp som mäter empati utifrån Halléns 
översättning (2008) av Batsons empati skala. Då empati är ett mycket komplext begrepp och 
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har olika betydelse för olika individer kan de åtta påståenden som vi själva formulerat med 
stöd av ord som mäter empati ej vara tillräckliga för att studera begreppet. Chronbachs alfa 
var lågt på det åtta påståendena för empati vilket gjorde att vissa påståenden uteslöts för att nå 
en högre reliabilitet. Även för begreppet reflektion var vissa påståenden tvungna att behandlas 
var för sig i analysen för att skapa ett index för detta begrepp med tillrickligt högt cronbachs 
alfa. Påståendena som uteslöts i dessa index ansågs vara svårtolkade för respondenten och 
därmed kan ha gett mindre trovärdigt svar. Påståendena mätte inte relevansen i begreppen. Då 
dessa togs bort blev reliabiliteten för begreppen högre vilket innebar att betydelsen för 
begreppen blev starkare. Detta kan ses negativt för undersökningens validitet 
 En punkt som kunde ha varit ytterligare en tänkbar svaghet med undersökningen var att 
enkäterna mailades ut till fem av företagen som undersöktes och lämnades ut i pappersform 
till de två andra företagen som ingick i undersökning. Detta kan ha påverkat respondenternas 
svar då de som fått sina via mail suttit vid sina datorer och svarat på enkäten medan de som 
fått i pappersform kan ha besvarat den i någon annan miljö. 
 Det som talade för validiteten i undersökningen var att vi fått svar på våra frågeställningar.  
Analyserna som gjordes för att undersöka det som var relevant för den aktuella 
undersökningens syfte visade att resultaten ger stöd åt varandra och är inte motsägelsefulla. 
Till exempel fanns ett starkt negativt samband mellan begreppen rumination och reflektion, 
vilket innebar att om ledaren har ett reflekterande sätt kan denne inte samtidigt haft ett 
ruminativt sätt.   
 
Framtida forskning 
 
Då detta område fortfarande är relativt outforskat skulle det vara av intresse att göra vidare 
studier på hur sambanden mellan ett reflekterande sätt respektive ett ruminativt sätt bidrar till 
empati i mötet mellan människor. Då undersökningen hade sina brister gällande måttet på 
empati och översättningen på begreppen reflektion och rumination hade en kulturell aspekt 
skulle det vara av intresse att närmare undersöka dessa begrepp för att se om ett reflekterande 
sätt frambringar större empati hos ledaren för sina medarbetare. 
 Då deltagarantalet var relativt lågt skulle det även vara av vikt att genomföra en liknande 
studie på en större population. Då vi kunde finna skillnader mellan branschtillhörigheterna 
skulle framtida forskning kunna studera sambanden mellan rumination, reflektion och empati 
inom en och samma yrkeskategori för att se om utfallet skulle bli annorlunda. Dessutom 
skulle ytterligare studier med fler deltagare kunna fånga sambandet med arbetslivserfarenhet. 
 Sammanfattningsvis kan sägas att den aktuella undersökningen funnit en del intressanta 
resultat som väcker intresse att studera detta område ytterligare. Att empati är viktigt i mötet 
mellan ledare och medarbetare och att ett reflekterande sätt respektive ett ruminativt sätt 
påverkar ledarens förutsättningar för empati står klart. Kunskaper inom detta ämnesområde 
ligger till gagn för den samhälleliga nyttan då en medvetenhet om hur känslolivet spelar in i 
mötet mellan ledare och medarbetare kan förbättra och främja relationerna mellan individer 
på en arbetsplats och därmed skapa en bättre arbetsmiljö. Undersökningen visade att ledarna 
inom tillverkningsindustrin använde sig av ett ruminativt sätt i högre utsträckning än ledarna 
inom de andra branschtillhörigheterna. Därför skulle förebyggande samt främjande insatser 
kunna göras inom denna branschtillhörighet för att ge dessa ledare mer utrymme att reflektera 
och därmed också bli bättre ledare, då det går att påverka den reflekterande förmågan och 
därmed medvetande göra sin empati. 
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