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Aim. The aim of this study is to explore caritative features in business 
leadership in business leaders’ experiences to illustrate which caritative 
features are visible in business leadership. The study is based on a caring 
science perspective. The study aims to reframe the knowledge of caritative 
leadership by examining caritative features in business leadership for the 
purpose of increasing the understanding of caring science in a new context. 
 
Method. The material consists of four business leaders’ stories which were 
collected through a narrative interview. The stories have been interpreted 
using a phenomenological-hermeneutic method inspired by Paul Ricoeur. 
According to Ricoeur, stories always contain metaphors that tell us 
something other than the literal meaning. In other words, metaphors provide 
new descriptions of the world of experience. The method is used here to 
illuminate the business leaders’ meaning structures as a part of their world 
of experience, and to explain empirical phenomena and search for hidden 
meanings as well as to gain a new understanding. 
 
Results. According to the results, business leadership has a compassionate 
dimension and also caritative features which are visible in daily work. 
Compassionate business leadership consists of compassion, dignity and the 
existing workplace culture. The core values respect and trust enable the 
creation of compassionate leadership. In business leadership a targeted 
approach is always crucial but does not exclude compassion in leadership. 
To the contrary, the results of the study demonstrate that compassion in 
business leadership helps to strengthen and support a targeted approach in 



business. Caritative leadership theory is visible in business leadership 
through the leaders’ compassion, willingness to acknowledge the dignity of 
others and the pursuit of a healthy workplace culture. The conclusion of the 
study is that the humanistic motive (Eriksson 1995, 58), which is based on 
humanity and goodness, is at the centre of compassionate leadership. 
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Syfte. Syftet med studien är att forska kring caritativa drag i 
företagsledarskap och utifrån företagsledarnas erfarenhet belysa vilka 
caritativa drag som är synliga i företagsledarskap. Studien utgår från ett 
vårdvetenskapligt perspektiv. I studien nygestaltas kunskap om caritativt 
ledarskap i företagslivet genom att studera caritativa drag i 
företagsledarskap, vilket ses som en möjlighet att förstå vårdvetenskaplig 
kunskap i en ny kontext. 
 
Metod. Materialet består av fyra företagsledares berättelser som samlades in 
genom narrativ intervju. Berättelserna har tolkats med hjälp en 
fenomenologisk-hermeneutisk metod, inspirerad av Paul Ricoeur. Enligt 
Ricoeur innehåller berättelserna alltid metaforer som säger något annat än 
den bokstavliga meningen, d.v.s. ger nya beskrivningar av livsvärlden. Med 
hjälp av denna metod försöker man belysa meningsstrukturer som en del av 
företagsledarnas livsvärld och förklara empiriska fenomen samt leta efter 
dolda innebörder för att nå ny förståelse.  
  
Resultat. Enligt resultaten har företagsledarskap en medmänsklig 
dimension och även caritativa drag som är synliga i det dagliga arbetet. 
Medmänskligt företagsledarskap består av medmänsklighet, värdighet och 
kultur i arbetsgemenskap. Etiska grundvärden som respekt och tillit 
möjliggör skapande av ett medmänskligt ledarskap. Målstyrning är alltid 
avgörande i företagsledarskap, men det utesluter inte samtidig 
medmänsklighet i ledarskapet. Studiens resultat visar att medmänsklighet i 



företagsledarskap bidrar till att stärka och stödja ett målinriktat arbetssätt. 
Kopplingen till den caritativa ledarskapsteorin är synlig genom 
företagsledarnas medmänsklighet, viljan att bekräfta andras värdighet och 
strävan efter en sund kultur. Slutsatsen är att det humanistiska motivet 
(Eriksson 1995, 58) som grundar sig i mänsklighet och godhet står i 
centrum av medmänskligt ledarskap.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRAKTI  Kasvatustieteiden ja 
hyvinvointialojen 
tiedekunta 

ÅBO AKADEMI    Hoitotieteen laitos 
     
Kirjoittaja:     Johanna Sihvonen 
Ohjaaja:     HVD Yvonne Näsman 
_____________________________________________________________ 
Pro gradu -tutkielma Inhimillinen 

yritysjohtaminen  
HOITOTIEDE  hoitotieteellisessä 

valossa 
_____________________________________________________________ 
Hakusanat: Johtajuus, 

inhimillisyys, 
hoitotiede, 
karitatiivinen 
johtamisteoria, 
yritysjohtaminen, 
karitatiiviset piirteet 
arvokkuus, 
työyhteisön kulttuuri.  

_____________________________________________________________ 
Toukokuu 2015  Sivumäärä: 82 

Liitteet: 6 
_____________________________________________________________ 
Tarkoitus. Tutkimus tutkii karitatiivisia piirteitä yritysjohtamisessa. 
Tarkoituksena on yritysjohtajien kokemusten kautta kuvata ja 
havainnoillistaa mitkä karitatiiviset piirteet ovat näkyviä yritysjohtamisessa. 
Karitatiivisen johtamisen ilmentymistä yritysmaailmassa hahmotetaan 
hoitotieteellisen näkökulman avulla. Tarkoituksena on laajentaa 
hoitotieteellistä ymmärrystä johtamisesta tutkimalla karitatiivisia johtamisen 
piirteitä toisenlaisessa ympäristössä.  
 
Menetelmä. Tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla narratiivisella 
menetelmällä neljää yritysjohtajaa. Johtajien kertomusten tulkintaan 
käytettiin Paul Ricoeurin innoittamana fenomenologis-hermeneuttista 
menetelmää. Ricoeurin mukaan kertomukset sisältävät aina metaforia, jotka 
kertovat jotakin enemmän kuin kertomuksen kirjaimellisen merkityksen. 
Hänen mukaansa metaforat avaavat uusia kuvauksia tutkittavan 
kokemusmaailmasta. Valitun menetelmän avulla olen pyrkinyt selvittämään 
yritysjohtajien kokemusmaailman merkitysrakenteita ja selittämään 
empiirisiä ilmiöitä sekä etsimään piilotettuja merkityksiä aineistosta uuden 
ymmärryksen tavoittamiseksi. 
  
Tulos. Tutkimus osoittaa, että inhimillinen ulottuvuus on osa 
yritysjohtamista ja myös karitatiiviset piirteet ovat näkyviä jopa 
päivittäisessä työssä. Inhimillinen yritysjohtajuus koostuu myötätunnosta, 
arvokkuudesta ja työyhteisössä vallitsevasta kulttuurista. Eettiset perusarvot 
arvostus ja luottamus mahdollistavat inhimillisen johtajuuden. 



Tulosjohtaminen on liiketoiminnassa aina ratkaisevan tärkeässä roolissa, 
mutta se ei poissulje samanaikaista inhimillistä johtajuutta. Tutkimuksen 
tuloksen mukaan inhimillinen johtaminen tukee ja vahvistaa 
tulossuuntautunutta työskentelytapaa. Yhteys karitatiiviseen 
johtamisteoriaan ilmentyy yritysjohtajien inhimillisyyden kautta. 
Karitatiivisen johtamisteorian ilmentymistä tuki myös johtajien tahto 
vahvistaa toisten arvokkuutta sekä heidän pyrkimyksenä harjoittaa hyvää 
mieltä edistävää kulttuuria työyhteisössä. Tutkimuksen tulos nivoutuu 
humanistisen motiivin (Eriksson 1995, 58) ympärille. Humanistinen motiivi, 
joka perustuu ihmisyyteen ja hyvyyteen on inhimillisen johtajuuden 
keskiössä. 
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1 INLEDNING 

”Ja. Ledarskap. Det är ett ganska långt ord”, sa Puh fundersamt.  

”Det är den sortens ord som Uggla använder.  

Står det för någonting gott som till exempel -eh - hm -honung?" 

(Roger Allen, 1995, 16)  

 

Tanken om att göra en magisteravhandling om ledarskap har vuxit fram 

under tiden jag arbetat som teamledare i företagslivet samt studerat 

vårdvetenskap som huvudämne vid Åbo Akademi, och ledarskap som mitt 

biämne vid Helsingfors universitet.  

Den digitala och teknologiska utvecklingen ändrar arbetet och ställer krav 

på strukturomvandling i arbetslivet. Dessutom ställer den höjda 

pensionsåldern höga krav på individer och organisationer. Även samhället 

reagerar på förändringar i arbetslivet. Arbets- och näringsministeriet har 

utarbetat en strategi som inkluderar en vision om att Finlands arbetsliv ska 

vara bäst i Europa år 2020. Enligt strategin bör arbetslivets kvalitet och 

produktivitet utvecklas samtidigt. Målen för arbetslivsstrategin nås genom 

god ledning och en kunnig personal i ett uppbyggande samarbete. (Arbets- 

och -näringsministeriet 2014.) 

Ledarskap och olika ledarskapsstilar intresserar mig. Jag anser att 

medmänsklighet är en användbar resurs i ledarskap. Medmänskligheten är 

ett grundläggande och lättförståeligt fenomen i vardagen människor 

emellan. Jag föreställer mig att medmänskligheten i ledarskapet bidrar till 

välbefinnande, produktivitet och framgång i arbetet. Mitt beslut att studera 

medmänsklighet i företagsledarskap var naturligt på grund av mitt intresse 

för ämnet, och viljan att kombinera min lärdom från universitet med den 

förförståelse jag har från arbetslivet. Biämnestudier om ledarskap vid 

Helsingfors universitet har gett mig teoretisk förståelse av ledarskapets 

historia och dess utveckling ända fram till 2010-talet. Under mina studier i 

ledarskap vid Helsingfors universitet blev jag inspirerad av Daniel  



	   2	  

 

Golemans (1995) teori om ledarskapsstilar som bygger på emotionell 

intelligens. Hans teori gav mig förståelse av ledarens och ledarskapets 

inverkan på medarbetarna. Jag anser att man kan utnyttja den 

vårdvetenskapliga kunskapen för den utveckling ledarskap och arbetsliv 

behöver. Jag har arbetat flera år i näringslivet som teamledare. Alla dessa år 

har gett mig värdefulla erfarenheter av ledarskap, både positiva och 

negativa. Jag anser att man aldrig är färdig som ledare, ledarskapet är en 

kontinuerlig läroprocess. Det jag har lärt mig är att ledarskap är en relation 

som utgår ifrån ledarens personliga värderingar och grundläggande etik och 

moral. Man kan som ledare välja hur man vill leda medarbetarna och 

verksamheten. 

 

Ett gott ledarskap är av avgörande betydelse för organisationens 

välbefinnande. Välmående medarbetare och en välmående arbetsgemenskap 

återspeglas i form av ett positivt arbetsklimat, kreativitet, motivation och 

engagemang. Arbetslivet behöver medmänskliga ledare som bryr sig om, är 

närvarande och uppskattar medarbetarna. Det finns flera undersökningar 

som visar att ledarskap och medmänsklighet spelar en viktig roll när man 

utvecklar effektivitet, produktivitet och välbefinnande i arbetet. Nyström 

(2010, 88) har kommit fram till att gott ledarskap definieras med hjälp av 

faktorer som att bry sig om och vara ärlig gentemot anställda, ge socialt stöd 

och intellektuell stimulans samt att motivera och inspirera. Nyström menar 

också att välbefinnande i arbetet förbättrar företagens och samhällets 

produktivitet, och dessutom bidrar det till att människorna blir mer 

motiverade att arbeta längre. 

 

Medmänskligheten i ledandet känns för mig som en naturlig del av 

samverkan mellan ledare och medarbetare. Därför är en framgångsrik ledare 

enligt min åsikt en medmänsklig vägvisare som stöder sina medarbetare så 

att de kan nå de uppsatta målen. Ledarskap handlar alltid om relationer och 

mellanmänsklig tillvaro oberoende av kontext. Utgångspunkten för min 

studie är vårdvetenskap, och empirin utgår från företagskontext. Jag är 

övertygad om att vårdvetenskapens grundantaganden och ethos har värden 
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som är allmängiltiga och kan gestaltas i företagskontext. Ledarskapsteorin 

caritativt ledarskap, som är utvecklad vid enheten för vårdvetenskap i Åbo 

Akademi i Vasa av professor Terese Bondas, ger en referensram för min 

studie. Caritativt ledarskap är en teori som kombinerar medmänsklig kärlek 

och effektivitet i administrationen såsom tjänande och förvaltande (Bondas 

2003).  

 

I studien uppfattar jag den medmänskliga kärleken i ledarskap som det 

goda, och grundmotivet i medmänsklighet anses vara att vilja den andra väl. 

Kärleksfullt ledarskap och medmänsklighet i ledarskap är begrepp som inte 

uttalas högt i företagslivet. Jag anser ändå att de har en betydelsefull roll i 

företagsledande, speciellt när verksamheten går dåligt och villkoren blir 

tuffare. Det är då man verkligen behöver ärlighet, ömsesidig respekt och 

kärleksfulla relationer för att få medarbetarna att prestera mer. Kärleksfullt, 

medmänskligt och äkta ledarskap står mig närmast hjärtat, och studien visar 

om jag lyckas hitta medmänskligheten i företagsledarskap.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   4	  

 
 
2 SYFTE, FRÅGESTÄLLNING OCH DESIGN  
 
 
Syftet med denna studie är att studera medmänskligheten och caritativa drag 

i företagsledarskap. Avsikten är att utgående från företagsledares 

erfarenheter belysa vilka caritativa drag som är synliga i företagsledarskap.    

I studien söks svar på följande forskningsfråga:  

• Vilka caritativa drag synliggörs i företagsledarskap?  

Tolkningen har en central roll i denna studie och därför har jag valt 

hermeneutik som metodologi i studien. Jag blev inspirerad av den franske 

hermeneutikern Ricoeurs syn på hermeneutiken, som även ligger som grund 

för studiens design. Ricoeurs argumentation för att låta olika 

forskningstraditioner mötas för att därigenom låta kunskapsprocessen 

berikas passar bra för mitt syfte att kombinera vårdvetenskaplig kunskap 

med den kunskap jag fått om ledarskap vid Helsingfors universitet och i mitt 

arbete i företagslivet.  

Ricoeur (1993) beskriver tolkningsprocessen som en hermeneutisk båge. 

Studiens design som en hermeneutisk båge innebär en rörelse från den naiva 

förståelsen till den lärda förståelsen via förklaringen. Tolkningsprocessen 

startar som en naiv förståelse som via förklaring och analys leder vidare till 

en fördjupad förståelse. Den hermeneutiska tolkningsprocessen utgör en 

kontinuerlig process. Processen går från att betrakta delarna till att betrakta 

helheten och sedan tillbaka igen, och tolkningar underbygger på så vis 

varandra i en hermeneutisk spiral. I figur 1 finns spiralen runt den 

hermeneutiska bågen för att illusterara den ständiga rörelsen i 

kunskapssökandet. Min förförståelse, d.v.s. kunskap och erfarenheter som 

jag har av medmänsklighet och ledarskap, är med i studien. 

Litteraturgenomgång av tidigare forskningar gav mig förståelse och 

förklaring av substans. Det valda vårdvetenskapliga teoretiska perspektivet 

kan ses som en förförståelse, eftersom den utgör en utgångspunkt för 

studien. Alla dessa delar som bildade förförståelsen gav mig kännedom om 
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substans och förståelse av diskurs kring medmänsklighet och ledarskap. 

Textanalysen och tolkningen av resultat gjordes utifrån enligt textens sak, 

d.v.s. det som texten vill säga. Enligt Ricoeur är tolkningsobjektet inte 

texten, utan den ”värld” texten öppnar (Person & Sundin 2012, 379). 

Förklaring och förståelse hade olika funktioner i studiens olika moment, 

men de betraktades som ett enligt Ricoeurs filosofi. Fördjupad 

helhetsförståelse uppnåddes genom att de olika delarnas innebörd smältes 

samman och bildade en helhet.  

 

 

 

 

Figur 1: Studiens design: Hermeneutisk båge 
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3 TEORETISKT PERSPEKTIV 

Här beskriver jag studiens ontologi, ethos och metodologi samt det 

teoretiska perspektivet som vägleder denna studie. Caringtraditionen1 som 

är utvecklad vid enheten för vårdvetenskap i Åbo Akademi i Vasa, ger ett 

perspektiv för min studie. Terese Bondas (2003) teori om caritativt 

ledarskap utgör en referensram för mitt kunskapssökande. 

Ontologiska utgångsantaganden som utvecklats vid enheten för 

vårdvetenskap vid Åbo Akademi utgör grunden för vårdvetenskapen, och 

det grundantagande som anses viktigt för denna studie är axiom nummer tre 

som beskriver att människan är i grunden helig. ”Människans värdighet 

innebär att inneha det mänskliga ämbetet, att tjäna i kärlek, att finnas till för 

den andra” (Eriksson 2001, 14). 

3.1 Studiens ontologiska utgångspunkter och ethos 

Ontologin ger en bas för hur de centrala begreppen ska förstås och 

organiseras (Eriksson, 2001, 33). Ontologin inbegriper den 

vårdvetenskapliga bilden av världen och vårdvetenskapliga synen på 

vårdandet, människan, hälsan och lidandet. Enligt vårdvetenskaplig ontologi 

människan är en helhet bestående av kropp, själ och ande. (Eriksson, 2001, 

13–20.) 

Vårdvetenskap är en humanvetenskap och synen på människan är att hon är 

en enhet av kropp, själ och ande. Humanismen innebär en kärlek till den 

levande människan och vördnad för livet själv. Den humanistiska hållningen 

i vårdvetenskap innebär att man tror på människans egen kraft och att man 

tror på det naturligt mänskliga. (Eriksson, 1987b, 21.) Ethos, som föregår 

ontologin, strävar efter att förstå människan som en helhet och en unik 

varelse. Människan är ständigt i rörelse i vardande och man kan endast 

studera ”fragment” av enheten som uppenbaras i en given situation. 

(Eriksson & Lindström 2003, 24–25). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  jfr eng. caring–science	  
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Vid Åbo Akademi indelas vårdvetenskapen i systematisk och klinisk 

vårdvetenskap. Den kliniska forskningens uppgift är att synliggöra de 

kontextuella särdragen i relation till teorikärnan. Inom den systematiska 

vårdvetenskapen utvecklas kunskaper som beskriver vårdandets grundmotiv 

och meningssammanhang. (Eriksson 2001, 29, 31.) 

I denna studie betraktas vårdandet som universellt och allmänskligt till sin 

natur. Vårdandet som begrepp är inte bundet till ett yrkesmässigt vårdande. 

Studien sker alltså på en allmän och abstrakt nivå av vårdvetenskapen och 

betraktas därför som en del av systematisk vårdvetenskap. Enligt 

vårdvetenskaplig ontologi är vårdandet i grunden naturligt mänskligt, och 

vårdandet sker i relationer människor emellan oberoende av kontext. I en 

vårdande relation kan en människa träda fram som människa och växa och 

utvecklas mot sin potential. (Eriksson 2001, 19.) 

Ethos, som föregår ontologin, ger siktet för kunskapssökandet. Att bejaka 

ethos, vårdvetenskapens värdegrund, innebär ett tillägnande av 

vårdvetenskapens paradigm. Det teoretiska perspektivet är vårdvetenskaplig 

identitet, och vårdvetenskapens inre sikte hjälper att inta en öppen hållning i 

kunskapssökandet. (Eriksson, 2001, 33–34.) Caritas utgör kärnan av ethos 

och lever ständigt med som ett inre värdemönster i det teoretiska 

perspektivet för att nå förståelse av människan och hennes situation. Siktet i 

detta arbete är att söka det sanna, det goda och det sköna i 

ledarskapsbeteendet. I studien gestaltas teorin om caritativt ledarskap i 

företagslivet, vilket ses som en möjlighet att förstå vårdvetenskaplig 

kunskap på ett nytt sätt. 

Den vårdvetenskapliga kunskapen är inte primärt bunden till någon bestämd 

profession, utan är ett öppet akademiskt ämne. Vårdvetenskap söker 

sanningen om det vårdande och ansvarar för att den sanningen tillägnas 

människan. Vårdvetenskap är helt allmänt studiet av det vårdande och olika 

livssituationer, speciellt i avseende till människans hälsa och lidande. 

(Eriksson 2001, 4–5.) 
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3.2 Metodologiska och epistemologiska utgångspunkter 

Den metodologiska riktningen i studien är Paul Ricoeurs syn på 

hermeneutiken. Målet med denna studie är att synliggöra de 

vårdvetenskapliga caritas, kärleks- och barmhärtighetsmotiven i 

företagsledarskap. Jag har intervjuat företagsledare som arbetar i 

näringslivet och vill genom deras upplevelser belysa det caritativa i 

ledarskap. Syftet med Ricoeurs hermeneutik är inte att formulera regler för 

tolkning av texter, utan att utveckla redskap för en fördjupad förståelse av 

det man forskar kring. Den hermeneutiska tolkningsprocessen är dialektisk, 

vilket betyder pendling mellan delar och helheter i texten. Rörelsen sker 

mellan en förståelse och en förklaring, och det finns inte någon absolut och 

avslutad kunskap. (Person & Sundin 2012, 379–380.) 

Studien har en vårdvetenskaplig epistemologi, enligt den caritativa 

traditionen.  Detta innebär att studien strävar efter en förståelsekunskap där 

kunskapen primärt försöker förstå den verklighet som studeras. Med en 

kvalitativ metod försöker studien ge förståelsekunskap om respondenternas 

upplevelser av medmänskligheten i företagsledarskap. Människobilden är 

humanistisk och etiken bejakar människans absoluta värdighet. Etiken 

föregår ontologin och det etiska är det djupast sett viktigaste i förhållandet 

till medmänniskan. Tillägnandet av den vårdvetenskapliga kunskapen 

grundar sig på en caritativ hållning, där förståelsen av människan utgår från 

tanken om människan som en enhet av kropp, själ och ande.	   Eriksson 

(2001) säger att vetenskapens uppgift alltid har varit att göra världen bättre, 

vackrare och skönare, att förbättra den. I sökandet av ny kunskap behöver 

man ha klart för sig det teoretiska perspektivet som är den inre identiteten. 

Genom att ha denna identitet som ett ’inre sikte’ hjälper det att inta en 

öppen hållning i kunskapssökandet. 
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3.3 Etiken och caritasmotivet 

 

Etiken i denna studie bejakar människans absoluta värdighet. Den etiska 

kärnan är den s.k. caritastanken som innebär att kärleks- och 

barmhärtighetsmotivet utgör den bärande idén som motiverar vårdandet 

(Eriksson 2001, 18, 21). En caritativ etik framspringer ur en djup 

värdegrund, ett ethos, en förankring i föreställningen om det goda som 

påverkar människans förhållningssätt, hennes sätt att använda det talade 

språket och hennes ansvarstagande. (Eriksson, 2002, 22.) Den caritativa 

etiken grundar sig på idén om vårdandet som en speciell form av 

gemenskap, ”caritativt vårdande”, vilket innebär att lindra lidande i en anda 

av tro, hopp och kärlek (Eriksson 1987a, 21, 28).	  	  

	  

Lindrande av lidande i företagslivet tolkas i denna studie som att 

företagsledarskap och organisationskultur främjar välbefinnande och 

förebygger ohälsa i arbetsgemenskap. Välmående personal och en 

välmående arbetsgemenskap återspeglas i form av engagemang och ett 

positivt arbetsklimat (Nyström 2010). Etiken har en central betydelse i alla 

mellanmänskliga relationer och därmed har också företagsledarskap en etisk 

dimension. Enligt Yukl (2010) speglas ledarskapet alltid av ledarens etiska 

förhållningssätt. Enligt honom odlar etiken i ledarskap normer och attityder 

i en arbetsgemenskap samt inverkar på organisationskulturen. Hällstén och 

Tengblad (2006) anser att ett relationsbetonat ömsesidigt medarbetarskap 

kan utvecklas om man bejakar värdigheten och tar hänsyn till etik.  

 

3.4 Caritativt ledarskap och ledare 

 

Teorin om det caritativa ledarskapet har utvecklats från den caritativa 

vårdteorin (Eriksson m.fl. 1999; Eriksson 2001). Caritativt ledarskap är en 

teori som kombinerar medmänsklig kärlek och effektivitet i 

administrationen såsom tjänande och förvaltande (Bondas 2003).  
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Begreppet caritas är lånat från den religiösa, andliga och filosofiska världen 

och har använts som begrepp inom vårdvetenskapen. Professor Katie 

Erikssons utveckling av caritas inom ramen för vårdvetenskapen bygger 

bl.a. på att vård i form av caring är en dygd och en etisk handling 

oskiljaktigt relaterad till kärlek som ett universellt värde (Levy-Malmberg, 

Eriksson & Lindholm, 2008). Caritas översätts som kärleks- och 

barmhärtighetsmotiv och det utgör ett grundmotiv för vårdandet. Att bete 

sig caritativt anses som att i en anda av kärlek förmedla barmhärtighet och 

hjälpa människan med det hon behöver. (Eriksson 1987b.) 

 

Studien representerar den vårdvetenskapliga caringtraditionen som är 

utvecklad vid Åbo Akademi i Vasa. Användning av begreppet caritas är 

centralt i vårdvetenskap. Caritas som ett kärleksfullt beteende översätts i 

vardagliga samtal lätt som empati eller omsorg. Enligt Eriksson (1990) finns 

det olika sätt att utrycka det caritativa eller kärleksfulla beteendet, men 

utgångspunkten är alltid att vilja den andra människan väl. 

 

Caritativt ledarskap innefattar vårdvetenskapliga ontologiska 

grundantaganden, och begrepp som ledarskap, caritasmotivet, värdighet, 

relation och vårdande kulturer är centrala. Grundmotivet i caritativt 

ledarskap är att visa omsorg om den andra utgående från medmänsklighet 

och kärlek, caritas. Caritativa ledare baserar sin verksamhet och sitt 

beteende på ethos, etik och olika moralkomponenter med vårdvetenskapen 

som bärande kraft. (Bondas 2003; Bondas 2006.) Caritativt ledarskap 

präglas av ett icke-egoistiskt motiv. Den etiska livssynen bygger på en 

vision om att vara till hjälp för andra. Förvaltnings- och 

administrationsetiken samt professions- och ledarskapsetiken förenar sig i 

det caritativa ledarskapets etik (Salminen 2004).  

 

Enligt Bondas (2003) kan teorin om caritativt ledarskap sammanfattas i fem 
teser: 
 

1) I det caritativa ledarskapets första tes ses människan som en helhet 

bestående av ande, själ och kropp. Människan är sårbar och befinner  
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2) i ständig rörelse mellan ytterlighetslägena aktivitet och passivitet 

respektive ensamhet och gemenskap, i sin strävan att bli en hel 

människa.  

 

3) Den andra tesen beskriver hur en ledare ska präglas av icke-egoistiska 

motiv. Caritativt ledarskap är sprunget ur kärlek och barmhärtighet till 

människan och väcker en inre önskan om och ett ansvar för att tjäna den 

andra.  

 

4) Den tredje tesen beskriver betydelsen att se det unika hos varje 

medarbetare. Medarbetarnas unika kompetenser ska tas tillvara och 

respekteras. Alla individer inom organisationen har ett ansvar för hur 

organisationen utformas.  

 

5) I den fjärde tesen beskrivs värden som hälsa, lidande, medmänsklighet 

(caring) och värdighet som omätbara. Dessa värden har en betydelse för 

caritativt ledande. Därför ska ledaren möjliggöra ett tillåtande anda där 

medarbetarnas erfarenheter och berättelser gällande dessa omätbara 

värden kan tas tillvara för att tjäna utvecklingen av organisationen. 

 

6) I den femte tesen innefattas organisatoriska aktiviteter som planering, 

utveckling, budgetering och beslutsfattande. Organisationen fastställer 

de mål och resultat som personalen ska sträva efter. I en sund 

organisationskultur, som är respekterande, öppen och vänlig, utvecklas 

relationer väl. Relationen mellan ledare och medarbetare baserar sig och 

motiveras av det gemensamma målet. 

 

Enligt Bondas (2003) har en caritativ ledare förmågan att kombinera 

effektivitet med medmänsklighet. Detta innebär att ledaren har en genuin 

förståelse för och kunskap om verksamheten samt att hon eller han är 

kapabel att skapa en värdebaserad organisationskultur. Ledaren behöver 

goda kunskaper om språkets, dialogens och relationens betydelse i 

organisationen för att kunna överföra innebörden av den till 

organisationskulturen. (Bondas 2003, 249–253.) 
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Enligt teorin om caritativt ledarskap kan ledarskapet ses som 

organisationens etiska samvete där ledaren ansvarar för att bevara mänsklig 

värdighet och att utveckla vårdande kulturer som kännetecknas av goda 

relationer mellan alla intressenter inom en (vård)organisation. Relationer har 

förutsättningar att utvecklas då ledaren står för tillgänglighet, öppenhet och 

visar omsorg. En caritativ ledare respekterar och ser det unika i varje 

medarbetare och tar tillvara deras potential samt unika kompetens. Ledaren 

kan stärka medarbetarnas kompetens och befrämja hälsa genom att skapa en 

vårdande kultur och ett positivt arbetsklimat. Alla medarbetare har dock ett 

ansvar för hur kulturen och relationer på arbetsplatsen utformas. (Bondas 

2003; 2006.)  
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4 CENTRALA BEGREPP 

 

I detta kapitel definieras kort de mest centrala begreppen i studien. 

 

Ledarskap 

Studien utgår från ett s.k. ledarskapsperspektiv, vilket innebär att ledarskap 

ses som funktioner och relationer. Forskning har konstaterat att ledarens 

personliga egenskaper, förmåga att kommunicera och motivera samt ge 

feedback på arbetsprestationer är viktiga faktorer för att nå framgång i 

ledarskapet (Northouse, 2004; Nyberg, 2009; Yukl, 2002). Det finns inte 

någon entydig definition av begreppet, men i det flesta fall anses ledarskapet 

initiera och utföra de mänskliga handlingar som krävs för att uppnå de mål 

som organisationen sätter. Yukl ser ledarskapet som en process där en 

person inspirerar, påverkar och motiverar andra individer mot en bestämd 

måluppfyllelse (Yukl, 2002, 7).  

 

Ledarskap ur en vårdvetenskaplig synvinkel är enligt Berit Foss (2012) en 

del av människans existens och innebär en human substans av rörelse och 

riktning. Enligt henne är ansvarsfullt ledarskap att tjäna andra med 

ödmjukhet. Detta innebär att föra fram det goda som redan finns, eller 

avslöja det som döljer kärlek till medmänniskor. Northouse (2004, 3) 

definierar ledarskap som ”en process genom vilken en individ påverkar en 

grupp av individer att uppnå gemensamma mål”. I en interaktiv process 

påverkar ledaren och är påverkad av sina medarbetare. Både ledare och 

medarbetare är ömsesidigt inblandade i processen att utöva ledarskap. Även 

om ledare och medarbetare är nära länkade till varandra, är det ledaren som 

ofta tar initiativ till relationen, skapar kommunikationslänkar och har 

ansvaret för att vidmakthålla relationen.  

 

Ledare och chef 

I denna studie använder jag termerna ledarskap och ledare där ledarskap är 

en relation, en interaktiv process. Ledaren styr och skapar engagemang och 

motivation hos sina medarbetare med sitt eget beteende och sitt eget sätt att  
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kommunicera. Som ledare måste man ständigt sträva efter att förtjäna 

medarbetarnas förtroende. Termerna chefskap och chef (manager) anses 

beteckna en mer formell position och en yrkesroll. Chefskapet är en formell 

position som man blir utnämnd till. Man har makten och ansvaret för att nå 

resultat tillsammans med sina medarbetare. 

 

Bass (1990) beskriver ledarskapet som något som är karaktäristiskt för en 

individ, och chefskapet som något som är karaktäristiskt för en yrkestitel 

och position. Ledare (leader) har nära relationer med sina medarbetare. 

Chefer (manager) däremot tenderar att ha en mer ytlig relation till sina 

medarbetare. Enligt Yukl (2002) omfattar chefsuppgiften förvaltning, drift, 

att forma strukturer och att företräda arbetsgivarens intressen. Ledarskapet 

omfattar målinriktad framgång vilket nås genom att vägleda och uppmuntra 

medarbetarna i de processer som pågår i en organisation.  

 

Medarbetare och medarbetarskap 

I denna studie har jag valt att använda termen medarbetare i stället för 

anställd eller underordnad. Ur den vårdvetenskapliga synvinkeln anser jag 

att medarbetare som begrepp passar bäst för min studie. Begreppet visar att 

mellanmänskliga relationer är avgörande för det medmänskliga ledarskapet. 

Vid användning av begreppet medarbetare vill jag också minska hierarkin 

och utövandet av makt i förhållande till ledarskap. Ett ledarskap som lyfter 

fram medarbetarnas och medarbetarskapets betydelse innebär att ledaren 

stödjer medarbetarnas ansvarstagande och förmåga att agera självständigt. 

På grund av personliga erfarenheter anser jag att ledarskap och 

medarbetarskap har en stark relation med varandra. 

 

Hälsten och Tengblad (2002; 2006) har undersökt tematiken kring 

medarbetarskap. De konstaterar att i mötet med en annan människa finns 

alltid en etisk dimension, och man kan välja hur man ska bemöta den andra 

människan. Om man känner varandra har också tillit skapats om vad som 

kan förväntas av den andra. Tilliten rör de handlingar och förväntningar på 

handlingar som människor har gentemot varandra. Ledare och medarbetare  
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skapar medvetet och omedvetet dygder om hur en god ledare och goda 

medarbetare ska vara. (Hälsten & Tengblad 2002, 16.)  
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5 LITTERATURÖVERSIKT 

 

För att bredda bakgrunden till studiens empiriska forskning gjordes en 

översikt av tidigare undersökningar kring ledarskap och medmänsklighet. 

Litteraturen som jag har valt för denna studie binder ihop de olika områden 

som min förförståelse härstammar ifrån. Det vill säga min arbetserfarenhet 

som ledare, studier om ledarskap vid Helsingfors universitet och de 

vårdvetenskapliga studierna vid Åbo Akademi.  

 

Litteratursökningen av tidigare forskning har skett mellan juni och oktober 

2014. Artiklarna presenteras kort i bilaga 1. Olika databaser såsom 

CHINAL (Ebsco Host), OVidSP och Google Scholar har använts för 

litteratursökningen. Kriterier för artiklar har skett på följande språk: 

svenska, engelska och finska. Avgränsning av artiklars tidsperspektiv för 

under 15. De böcker som används har lånats från Svenska 

handelshögskolan, Vetenskapsbiblioteket Tritonia i Vasa och Helsingfors 

universitets bibliotek. Valda vårdvetenskapliga artiklar representerar det s.k. 

caringperspektivet. Jag har använt vetenskapliga artiklar som handlar om 

ledarskap i företagslivet och många av artiklarna representerar den 

psykologiska synvinkeln. De valda sexton artiklarna, tre 

doktorsavhandlingar och fyra böcker med olika vetenskapliga synvinklar 

gav den bästa förkunskapen för denna studie. Sökord som använts i olika 

begreppskombinationer har varit: ledandet, ledarskap, ledarskapsstil, 

caritativt ledarskap, medmänskligt ledarskap, emotionell intelligens och 

empati. 

5.1 Ledarskapets betydelse  

 

Olika aspekter av ledarskapsforskningen har stått i fokus under olika 

tidsperioder. De tidiga modellerna över ledarskap kretsade främst kring 

ledaren som individ, exempelvis genom att studera vilka personlighetsdrag 

som karaktäriserar en bra ledare (Avolio m.fl. 2009, 423.) Då den tidiga 

forskningen om ledarens egenskaper inte lyckades påvisa några specifika  
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personlighetsegenskaper som utmärker ledare, övergick intresset mer till att 

studera ledarens beteende, ledarstilar, och dess effekt på arbetsgruppens 

prestationer, attityder och trivsel (Nyberg 2009, 16). Ledarskapet kan enligt 

Kanstes (2011, 30) studie vara en organisatorisk resurs, som främjar 

positiva attityder till arbetet och välbefinnandet i arbetet.  

 

Enligt flera artiklar har ledarskapet en viktig roll för välbefinnandet på 

arbetsplatsen. Ledarskapet i en organisation utgör en förutsättning för hälsa 

och fullständigt välbefinnande (både fysiskt, psykiskt och socialt). 

Hälsoaspekter borde i större utsträckning integreras i organisationers 

lednings- och styrningsprocesser (Kelloway, Barling 2010 & Theorell, 

Nyberg & Romanowska 2013). De flesta av empiriska undersökningar visar 

att det finns ett samband mellan ledarskap och välbefinnande (Kanste, 

Kyngäs & Nikkilä, 2007; Kelloway, Turner, Barling & Loughlin, 2012; 

Nielsen, Randell, Yarker & Brenner, 2008; Nyberg, 2009).  

I Nybergs (2009) doktorsavhandling presenteras fem studier som handlar 

om sambandet mellan ledarskap och stress, hälsa och andra hälsorelaterade 

företeelser bland medarbetarna. Hennes studie visade att positivt för 

medarbetarnas välbefinnande är ett ledarskap som ger medarbetarna 

förutsättningar att genomföra sitt arbete självständigt, involverar 

medarbetarna i utvecklingen av arbetsplatsen, inspirerar medarbetarna, ger 

stöd, visar rättvisa och integrerar alla medarbetare i gruppen. Ledarnas 

destruktiva beteenden, såsom att agera diktatoriskt, vara ovänlig och oärlig 

samt att dra sig undan från medarbetarna påverkar medarbetarnas 

välbefinnande och hälsa negativt. 

5.2 Transformellt ledarskap  

 

Transformellt ledarskap kan ses som en process som förändrar och 

transformerar individen när det gäller värderingar, etik, standardisering och 

långsiktiga mål. Det krävs en utvärdering av medarbetarnas motiv, 

tillfredsställelsen av deras behov samt en ambition att behandla dem som 

fullvärdiga vuxna människor. Det transformella ledarskapet innehåller allt 



	   18	  

 

ifrån specifika försök att påverka enskilda medarbetare till ambitionen att 

påverka hela organisationen och dess kultur. Kort sagt kan man beskriva 

den transformella ledarskapsstilen som ett inspirerande och engagerande 

ledarskapsbeteende. (Bass, Avolio, Jung & Berson 2003; Yukl 2010.) Enligt 

Kanste m.fl. (2007) visar flera studier att vårdenhetschefer använder en 

transformell ledarstil. Kanste m.fl. menar att ledarskapet bidrar till det mesta 

som sker inom verksamheten. 

Bass m.fl. (2003, 208) tar fram fyra komponenter som summerar det 

transformella ledarskapet. Dessa fyra komponenter är följande:  

 

1) Idealiserat inflytande: Ledaren fungerar som rollmodell och får 

medarbetarna att identifiera sig med ledaren. Den transformella ledaren 

motiverar medarbetarna och fokuserar på individuella behov. Ledaren 

agerar som mentor och transformerar sina medarbetares självbild.  

2) Inspirerande motivation: Den transformella ledaren bör inspirera sina 

medarbetare så att deras känslor av inblandning, sammanhållning, 

engagemang, styrka och prestation ökar. Ledarskapsstilen präglas av 

optimism och entusiasm där feedback och en öppen relation är väsentliga. 

3) Intellektuell stimulans: Den transformella ledaren uppmuntrar sina 

medarbetare till att vara kreativa och innovativa. Ledaren erbjuder nya sätt 

att se på olika situationer och ifrågasätter rådande antaganden. 

Medarbetarna är delaktiga i att hitta nya lösningar och deras idéer tas på 

allvar. 

4) Individuellt hänsynstagande: Den transformella ledaren uppmärksammar 

individuella behov och potentialer, och agerar som en mentor. Förståelsen 

av medarbetarnas unikhet är väsentlig och ledaren ska kunna anpassa sig 

efter var och ens nivå. Tvåvägskommunikation och ett personligt samspel 

mellan ledare och medarbetare bidrar till ett stödjande klimat. 
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Den transformella ledarskapsstilen anses vara en effektiv ledarskapsstil i 

snabbt föränderliga affärsomgivningar, eftersom den som en adaptiv och 

flexibel ledarskapsstil klarar av att reagera på de utmaningar som både 

ledare och de anställda stöter på (Bass m.fl., 2003, 207.)  

 

Ett flertal studier visar att det transformella ledarskapet har samband med 

välbefinnande (Arnold m.fl., 2007; Kanste m.fl, 2007; Kelloway m.fl., 

2012; Nielsen m.fl., 2008). Transformellt ledarskap korrelerar positivt med 

medarbetarnas välbefinnande. De flesta studier har genomförts inom 

sjukvården, men det finns också resultat från privata organisationer. 

Resultaten följer liknande mönster oavsett kultur- och organisationskontext. 

(Nyberg, Bernin & Theorell, 2005.)  

 

Nielsens, Randalls, Yarkers och Brenners (2008) undersökning om det 

transformella ledarskapets effekter för välbefinnandet visade att 

transformerande ledarskap kan ha indirekt inflytande på medarbetarnas 

psykiska välbefinnande och arbetsglädje genom att ge en ökad känsla av 

meningsfullhet i arbetet. Resultatet visade att ledarna kan bidra till 

medarbetarnas arbetsglädje och välbefinnande. Upplevelse av mentorskap i 

transformerande ledarskap minskar dessutom arbetsrelaterad stress bland 

medarbetarna. Kanste m.fl. (2007) kom till samma resultat, d.v.s. om 

medarbetarna får stöd och handledning av ledaren så ökar deras 

välbefinnande och arbetsglädje på arbetet.  

Nyberg, Bernin och Theorell (2005) konstaterar att ledarskapsbeteende har 

betydelse för medarbetarnas hälsa. En ledare som bland annat bryr sig om 

sina medarbetare, ger dem vägledning och struktur (en så kallad 

resultatorienterad ledare) bidrar positivt till medarbetarnas hälsa. Kunskapen 

om sambanden mellan ledarskap och hälsa, och även hur ledarskapet 

påverkar medarbetarnas hälsa i olika situationer, är ofullständig. Ledaren 

har stor möjlighet att via sin människosyn och sitt ledarbeteende påverka 

medarbetarnas arbetsvillkor, och i viss mån livsvillkor, samt de insatser som 

genomförs på en arbetsplats för att förebygga ohälsa och främja hälsa. Det  
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finns ett flertal studier som visar att det finns samband mellan hur 

ledarskapet upplevs och de anställdas upplevelse av arbetstillfredsställelse. 

Hur ledarskapet och balansen mellan olika ledarskapsstilar ska se ut i olika 

situationer är mer oklart. (Nyberg m.fl. 2005, 19, 29.) 

Kelloway, Turner, Barling och Loughil (2012) har kommit fram till att 

processer som sker i det transformella ledarskapet bidrar till psykologiskt 

välbefinnande hos medarbetarna. Studien visade att transformerande 

ledarskapsutveckling är en primär intervention i syfte att förbättra psykiskt 

välbefinnande på arbetsplatsen. Kelloway m.fl. (2012) kom fram till att 

medarbetarnas tillit till ledarna och medarbetarnas åsikter om ledarna 

påverkar medarbetarnas psykiska välbefinnande.  

 

Arnold, Turner, Barling, Kelloway och McKee (2007) studerade 

verksamma processer inom transformellt ledarskap. Studien som de 

presenterar visar hur viktigt ledarskap och ledarens beteende gentemot 

medarbetare är och hur ledaren även påverkar de anställdas psykiska hälsa 

och välbefinnande. Studien förklarar dessutom den psykologiska 

mekanismen som ger upplevelsen av meningsfullt arbete.  

 

Arnold m.fl. (2007) kom fram till att upplevelsen av ett meningsfullt arbete 

har ett samband med transformellt ledarskap och medarbetarnas 

välbefinnande. Ett meningsfullt arbete definieras som ett arbete med 

varierande uppgifter, identitet, signifikans, feedback och autonomitet. 

Meningsfullt arbete ses som en faktor som kopplar ihop transformellt 

ledarskap och medarbetarnas välbefinnande. Studien förklarar att ledaren 

genom motivering kan inverka på medarbetarens välbefinnande. Dessutom 

är det viktigt att ledaren ska samordna, styra verksamheten och fatta snabba 

beslut.  
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5.3 Medmänsklighet och emotionell intelligens i ledarskap 

 

Barsade och O'Neill (2014) har forskat om mellanmänsklig kärlek och dess 

betydelse i arbetslivet. För att visa värdet av medmänsklighet i arbetslivet 

utförde Barsade och O'Neill (2014) en 16 månaders longitudinell studie på 

en vårdavdelning som omfattade medarbetarna samt patienter och deras 

anhöriga. Studien visade att medmänsklighet påverkar emotioner och 

beteende hos medarbetarna samt hälsan hos patienter och deras anhöriga. 

Efter den första studien fortsatte de med en uppföljande studie som 

innefattade 3 201 arbetare från sju olika industrier. Studierna visade att en 

empatisk kultur präglad av medmänsklighet i arbetet påverkar medarbetarna 

och deras arbetstillfredsställelse positivt samt minskar utbrändhet i arbete. 

Medarbetarnas positiva förhållningssätt och emotionella engagemang 

resulterar i en kultur präglad av mellanmänsklig kärlek, som förstärker 

kulturen i arbetsgemenskapen positivt. 

 

Rebecca Feather (2009) har tagit upp vikten av att studera den emotionella 

intelligensens roll hos vårdledarna och dess betydelse för 

arbetstillfredsställelsen hos vårdarna. Enligt Feather finns det ytterligare 

behov av forskning inom detta område. Hon skriver att majoriteten av 

litteraturen är koncentrerad på den emotionella intelligensens och inverkan 

inom psykologi och i olika forskningsområden inom företagsekonomi. Med 

tanke på hur vanliga känslor är på arbetsplatsen skulle det vara meningsfullt 

att forska vidare om känslornas roll för medarbetarna. Kunskapen om 

känslor och emotionell intelligens bidrar till bättre förståelse av 

produktivitet i arbetet. Att stödja vårdledarna att öka sina emotionella 

färdigheter bidrar till att skapa mer effektiva ledare, ökat välbefinnande och 

produktivitet i arbetet. Hon nämner termen encouraging the heart -being 

supportive and caring som identifierar ledarskapbeteende med emotionell 

intelligens (Feather 2009, 379). 

 

Daniel Goleman (1995) har publicerat en teori om ledarskapsstilar som 

bygger på emotionell intelligens. Enligt honom är emotionell intelligens en  
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inlärd förmåga som handlar om att i konkreta situationer tillämpa den 

färdighet som krävs för den aktuella situationen.  Goleman (1998, 339) 

menar att emotionell intelligens syftar på förmågan att känna igen egna och 

andras känslor samt att bli motiverad av att hantera känslor väl i relationer. 

Han menar att emotionell intelligens även kan vara en viktigare faktor i 

ledarskap än vad den traditionella intelligensen är. Han påpekar också att 

det går att lära sig emotionell intelligens, men att det kräver hårt arbete 

(Goleman 1995, 57). Enligt Goleman spelar emotionell intelligens en 

fundamental roll i ledarskap och välbefinnande i arbetslivet. I sin bok 

Känslans intelligens och arbete lyfter han fram att förmågan att kunna 

hantera sina känslor så att de uttrycks på ett lämpligt sätt gör samarbete med 

medarbetarna smidigare och ökar välbefinnandet hos medarbetarna. Vidare 

förklarar han hur användning av emotioner i ledarskapsbeteende kan ge 

verktyg till bättre relationer med medarbetarna. Välbefinnandet ökar i 

arbetslivet om ledaren har en förmåga att använda sin medmänskliga 

kompetens genom att arbeta med social medvetenhet och färdigheter såsom 

empati, servicekänsla, att stödja andras utveckling och att bygga relationer. 

Positiva känslor i en organisation bygger i stor utsträckning på hurdana 

känslor organisationens ledare förmedlar utifrån ett emotionellt perspektiv. 

Känslorna har en tendens att smitta av sig. (Goleman 1998, 178–185.) 

Emotionell intelligens har erkänts som en inflytelserik faktor som påverkar i 

såväl individuella prestationer som organisatorisk produktivitet (Goleman 

1998; Feather 2009; Kooker, Shoultz och Codier 2007). 

 

Ulla Holm (2009) har också forskat om begreppen empati och 

professionalitet. Kontexten för hennes forskning är sjukvård, socialtjänst, 

rättsväsende, skola och andra yrkesområden där möten med människor är 

centrala. Hon menar att den professionella hållningen är ett skydd mot 

hjälparens godtycke. Ett professionellt förhållningssätt innebär att visa 

respekt, intresse, värme, medmänsklighet, empati och personligt bemötande. 

(Holm, 2009, 51–66.) Empati och empatisk förmåga har en plats människor 

emellan både i vårdandet och i vårdledandet. Empati innebär förmågan att 

sätta sig in i och förstå en annan människas känslor och psykiska situation  
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och att vägledas av dessa för att kunna hjälpa andra. Empati baseras på olika 

utvecklingsbara jagfunktioner som: självkännedom, förmågan att läsa av 

och bära andras känslor och bemötandet. (Holm, 2001, 74, 120.) 

	  

5.4 Tjänandet och ansvar i ledarskap 

 

Leena Honkavuo (2014) har forskat om tjänandets ethos i vårdledarskap. 

Hon skriver att tjänandets vara och en gemensam grundstämning är möjliga 

att finna hos människan i alla tider och i alla sammanhang. Enligt henne har 

tjänandet djupa rötter i kärlek och i tron på mänsklig värdighet samt respekt 

i relationen. Tjänandets evidenta rörelse är riktad mot hälsan och helandet. 

Avhandlingens slutsatser tyder på att tjänande är vårdandets, 

vårdledarskapets och vårdadministrationens grundidé och att tjänandet i 

vårdledarskap omfattar öppenhet och respekt för den andra (Honkavuo 

2014, 131–138). Honkavuo konstaterar vidare att kärleken är nyckeln till 

barmhärtighet och förståelsen av den andra, men även till förståelsen av 

självet. En tjänande ledarskapsstil kräver en god självkännedom av ledaren. 

Enligt henne är en tjänande ledarstil med manageriellt tänkande möjlig om 

kärleken ligger till grund för allt handlande och man öppet bemöter sig själv 

och medmänniskan. Ansvar ger en central mening åt vårdledarskapets och 

vårdadministrationens uppgift. 

 

Berit Foss (2012) doktorsavhandling handlar om ledarskap med ansvar och 

kärlek. Hennes studie visar att ledarskap är en del av människans existens 

och innebär en human substans av rörelse och riktning. Ansvarsfullt 

ledarskap är att tjäna andra för uppdrag av ödmjukhet. Detta innebär att föra 

ut det goda som redan finns, eller avslöja det som döljer kärlek till 

medmänniskor. Det är ansvarets idé som utgör kärnan i etiken. Ansvaret kan 

inom vårdadministration uppfattas som ett inre och ett yttre ansvar. Det yttre 

är administrativt och det inre gäller mellanmänskligt möte, en gemenskap 

där man offrar något av sig själv som ledare. Ledarskap blir ansvarsfullt 

genom att ledaren ta ansvar för den andra och genom att man uppfattar 

ansvaret som ett gemensamt mål. 
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5.5 Sammanfattning  

 

Litteraturöversikten över tidigare studier gav mig en bredare och djupare 

förståelse av ledarskap och de olika faktorer som framträder vid ledandet 

samt relationernas betydelse i ledarskap. Litteraturen valdes medvetet för att 

kombinera kunskap i olika sammanhang. Ledarskap kan betraktas som 

universellt mänskligt och därför anser jag att kunskap från olika 

vetenskapliga undersökningar kan tillämpas i olika sammanhang. Det 

framkom vid litteratursökningen att det finns många undersökningar om 

ledarskapets betydelse. Den ledarskapsstil som mest bidrar till 

medmänsklighet visade sig vara en transformell ledarskapsstil. 

Transformellt ledarskap anses vara en social process, vilken i många 

undersökningar kopplades till välbefinnande. En transformell ledare skapar 

ett emotionellt förhållande till medarbetarna och med hjälp av 

sammanhållning i arbetsgemenskapen stöder ledaren medarbetarna för att 

uppnå resultat/ de organisatoriska målen. Litteraturöversikten visade att det 

psykologiska tillvägagångssättet var dominerande i undersökningar om 

ledarskap och välbefinnande. Medmänsklighet i ledarskap belystes i 

undersökningarna med mellanmänsklig kärlek och empati samt tjänande och 

ansvar i ledarskap. Emotionell intelligens framkom i många undersökningar. 

Golemans psykologiska tillvägagångssätt och teori om emotionell 

intelligens gav mig inspiration och stöd i mina tankegångar. Golemans teori 

(1998) visar att den emotionella intelligensen är avgörande för framgång 

och effektivitet i arbetslivet. Kunskap om hans teori uppmuntrade mig att 

studera vidare om det medmänskliga ledarskapets betydelse inom den 

vårdvetenskapliga traditionen. 
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6 STUDIENS GENOMFÖRANDE OCH METOD 

 

Studien har en abduktiv ansats, vilket innebär att forskningsprocessen 

präglas av en växelverkan mellan teori och empiri där båda omtolkas genom 

varandra. Abduktionen kombinerar induktiv och deduktiv ansats och 

innebär framförallt ett öppnande för situationen, för den empiriska 

verkligheten. Genom abduktion flyter nytt material och information om 

forskningsobjekt in. Det empiriska forskningsområdet utvecklas därmed 

hela tiden och speglingen mot teorin sker därefter. (Patel & Davidson 2002, 

24–25.) 

6.1 Urval av respondenter  

I denna studie intervjuades fyra respondenter som alla arbetar i stora 

organisationer i en hög ledarposition. En av respondenterna var man och de 

tre andra kvinnor. Två av respondenterna har över 20 års arbetserfarenhet 

som ledare och de två andra har varit i ledarposition mellan 10 och 18 år. 

Urvalet av respondenter var subjektivt. Det subjektiva urvalet benämns som 

ett icke-sannolikhetsurval där forskaren handplockar personer utifrån vad 

hen tror kan generera mest relevant information (Denscombe 2000, 23). 

Kriterierna för respondenterna var att de har minst 10 års erfarenhet av 

ledande och att de arbetar eller har arbetat i stora eller mellanstora 

organisationer med över 300 anställda. Respondenterna som deltog i min 

studie har chefspositioner inom branscherna finansiering, 

informationsteknologi och konsumentservice. Respondenterna och de 

företag de arbetar för anonymiseras i studien.  

 

6.2 Intervjumetod 

 

Intervjumetoden var narrativ, vilken innebär att respondenterna fritt berätta 

om sina erfarenheter kring forskningstemat. Intervjusituationen 

genomfördes som ett samtal, vilket styrdes av en intervjuguide (bilaga 2). 

Respondenternas berättelser formar intervjusituationen vid användning av 

en narrativ metod.  Följdfrågor, som inte är synliga i intervjuguiden, ställdes  
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därför vid behov så att berättelsen svarade på det studien strävar efter.  

Den narrativa intervjuaren har möjligheten att omedelbart, genom frågor, 

eftersöka berättelser. Genom ett samspel med intervjupersonen kan 

intervjuaren och intervjupersonen organisera utsagorna till kontinuerliga 

framställningar. Intervjuaren spelar därefter en påverkande roll för 

berättelsens utformning (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Intervjuguiden var semistrukturerad, vilket innebar att tre olika teman och 

specifika frågor inom varje tema fungerade som styrande stöd åt 

respondenterna för att kunna ge uttryck för sina berättelser om ledarskap. 

Dessa tematiska frågor är knutna till studiens teoretiska utgångspunkt och 

efterföljande strukturanalys. Ingen tidsram sattes upp för intervjun, vilket 

ledde till att alla intervjuer blev olika långa, från två till fyra timmar. 

Intervjuerna genomfördes vid olika tidpunkter i december 2014 och januari 

2015. Intervjuerna ägde rum på respondenternas arbetsplatser. Vid 

datainsamlingen användes en digital bandspelare för ljudupptagning. Alla 

empiriska data omvandlades genast till text, och denna text har blivit 

föremål för strukturanalys. 

6.3 Tolkningsmetod 

 

I studien är metoden fenomenologisk hermeneutik. Enligt Ricoeur (1993) 

råder det ett ömsesidigt förhållande mellan fenomenologin och 

hermeneutiken. Fenomenologi och hermeneutik får komplettera varandra, 

och genom att man alternerar mellan närhet och distans, mellan förståelse 

och förklaring, kan en fördjupad förståelse öppna sig. Fenomenlogisk 

filosofi strävar mot att gå till grunden med fenomen som de visar sig i 

människors erfarenheter för att avtäcka vad som gör fenomenet till det som 

det är. Hermeneutisk filosofi strävar mot att förstå andra och förmedla 

denna förståelse vidare (Kristensson Uggla, 1994). Syftet med denna metod 

är att söka efter och belysa innebörder i ledarnas berättelser och genom att 

tolka dessa berättelser tydliggöra innebörden och sedan förmedla i syfte att  
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förstå mer av deras livsvärld. Däremot är metodens syfte inte att söka efter 

och beskriva något faktiskt (Person & Sundin 2012, 376).  

 

Ricoeurs (1993) textbaserade tolkningsteori fokuserar på textens värld och 

symbolernas betydelse. Man antar att varje text har ett överflöd av mening 

och att man kan tolka dem olika. Genom förklaring och förståelse, som 

liknar samtal, sker en vidare tolkning. Den hermeneutiska 

tolkningsprocessen är dialektisk, man pendlar mellan delar och helheter i 

texten. Rörelsen sker mellan en förståelse och en förklaring och det finns 

inte någon absolut och avslutad kunskap. Syftet med Ricoeurs hermeneutik 

är inte att formulera regler för tolkning av texter, utan att utveckla redskap 

för en fördjupad förståelse av det man forskar kring. (Person & Sundin 

2012, 379–380.) 

 

Metoden för studiens strukturanalys bygger på Ricoeurs hermeneutiska 

fenomenologi (Ricoeur 1976, 1993) och är utvecklad vid institutionen för 

omvårdnad, Umeå universitet av bl.a. Astrid Norberg, och vid Bodö 

universitet av bl.a. Anders Lindseth. Denna fenomenologiska hermeneutiska 

metod för texttolkning är relevant för studien därför att den enligt Lindseth 

och Norberg (2004) förenar en fenomenologisk och hermeneutisk ansats 

genom att undersöka meningsstrukturer som en del av personernas livsvärld. 

Tolkningsprocessen i analysen följer studiens design, d.v.s. den tidigare 

nämnda hermeneutiska bågen, vilken innebär en rörelse från den naiva 

förståelsen till den lärda förståelsen via förklaringen. Enligt den valda 

strukturanalysmetoden transkriberades intervjupersonernas berättelser till 

text, och strukturanalysen genomfördes i tre steg: naiv läsning, 

strukturanalys och tolkad helhet. Utifrån Ricoeurs teori om vad texten talar 

om och öppnar för, bearbetas delarnas relation till helheten i enlighet den 

hermeneutiska rörelsen (Person & Sundin 2012, 379).  

 

Frågan som metoden användes på var ”vilka caritativa drag synliggörs i 

företagsledarskap”? Person och Sundin (2012) beskriver att i första skedet, 

den naiva läsningen, är målet att få ett grepp om texten som helhet. Den  
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naiva läsningen guidar till det andra steget, strukturanalys, där avsikten är 

att förklara texten. I den tredje fasen eftersträvas en djup, kondenserad och 

omfattande helhetsförståelse. 

 

6.4 Genomförandet av strukturanalys  

 

Steg 1: dekontextualisering av text 

Den transkriberade texten splittrades upp i meningsbärande delar (enheter) 

och delarna sattes i en tabell. I tabellen hade varje meningsenhet en särskild 

ruta och de placerades under varandra så att de bildade den första kolumnen, 

se bilaga 3. De meningsenheter som finns i tabellen är inte direkta citat, utan 

texten är formad så att det mest centrala är synligt. 

 

Steg 2: kondensering  

Följande steg var att kondensera meningsenheterna så att onödiga 

upprepningar och ord togs bort. Kondenseringen gav stöd för min 

förförståelse av de etiska grundvärdena respekt och tillit. De 

meningsenheter som handlade om etiska grundvärden bildade ett eget tema, 

eftersom meningen var att gå djupare med strukturanalysen för att se vilka 

caritativa drag som är synliga i företagsledarskap. 

 

Steg 3: huvudteman stiger fram 

I det andra skedet märkte jag att vissa teman steg fram mer i analysen än 

andra. Därefter började jag tematisera meningsenheter enligt de teman som 

oftast syntes. På detta sätt uppstod tre olika huvudteman: medmänsklighet, 

värdighet och kultur. 

 

Steg 4: teman  

I fjärde skedet har jag vidareabstraherat meningsenheter för att hitta 

skillnader och likheter för att kunna belysa vilka caritativa värden som är 

mest synliga och centrala i företagsledarskap. Tematiseringen (steg 3, tredje 

kolumnen) synliggör vilka huvudteman de olika temana hör till. Till 

exempel att vara sann som ledare bidrar starkt till medmänsklighet. Enligt 
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resultatet bidrar ett sant och äkta ledarskap till att synliggöra det caritativa i 

ledarskapet. 

 

Steg 5: dekontextualisering av teman 

I femte skedet ville jag ännu gå djupare och säkerställa vilka teman som är 

de mest centrala och på vilket sätt de är synliga i respondenternas ledarskap. 

Därför gjorde jag ännu en dekontextualisering för de teman som framkom i 

fjärde steget. Genom dekontextualisering lyfte jag fram meningsenheter i 

texten som innehöll en sådan innebörd som kom fram i olika teman (steg 4). 

 

Steg 6: konsenderade subteman 

I detta skede togs onödiga upprepningar och ord bort från 

meningsenheterna. Meningsenheterna abstraherades vidare, vilket ledde till 

att de tidigare funna temana (steg 4) utvecklades till subteman. De funna 

subtemana i detta skede var till sin karaktär mer som konkreta 

medmänskliga handlingar. De funna subtemana stöder resultatet och visar 

tydligt vilka caritativa drag som är synliga i företagsledarskap 

 

Steg 7: sammanfattning av subteman 

Det sista steget gjordes för att sammanfatta subtemana för att kunna hitta 

likheter, skillnader och jämföra dem med temana. Subtemana gav en 

bredare förståelse av teman och huvudteman.  

 

6.5 Etiska överväganden 

I denna studie följs de etiska riktlinjer som enheten för vårdvetenskap vid 

Åbo Akademi tillämpar. I studien strävar jag som forskare efter att följa den 

forskningsetiska delegationens (2012) forskningsetiska anvisningar gällande 

god vetenskaplig praxis. Studien utförs i enlighet med god vetenskaplig 

praxis och följer allmänt godkända etiska handlingsprinciper och 

handlingsmönster för forskning och vetenskapsdiscipliner.	   De etiska 

riktlinjerna och reglerna bereder vägen för gemensamma mål och principer, 

sätter gränser, skyddar och kontrollerar verksamheten. Då det gäller den 

empiriska delen av studien, att samla in respondenters berättelser genom 
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intervjuer, har det lagts stor vikt vid att behålla deras anonymitet. De företag 

där respondenterna arbetar anonymiseras också. Forskningstillstånd (bilaga 

4) för datainsamlingen har anhållits om och beviljats. Jag har gett skriftlig 

information om studien (bilaga 5.) till respondenterna. Frivilligheten att 

delta i studien och att avbryta sin medverkan i studien har betonats både 

skriftligt (bilaga 6) och muntligt. Enligt Leino-Kilpi (2003) följer god 

vetenskaplig praxis vetenskapliga tillvägagångssätt som innefattar ärlighet, 

omsorgsfullhet och noggrannhet. Informationssökningen, forsknings-, 

rapporterings- och värderingstillvägagångssättet är vetenskapligt och etiskt 

hållbara. Till god vetenskaplig praxis hör även till att man är öppen med att 

publicera resultat.  
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7 MEDMÄNSKLIGT FÖRETAGSLEDARSKAP 

 

I följande kapitel presenteras resultaten av analysen av ledarnas berättelser. 

Syftet med studien var att forska om caritativa drag i företagsledarskap och 

utifrån ledarnas erfarenhet belysa vilka av caritativa drag som synliggörs i 

företagsledarskap. Enligt resultaten är caritativa drag synliga i det dagliga 

ledarskapet inom företagslivet. Resultaten som framkommit genom tolkning 

av intervjuer presenteras under två olika rubriker. Första delen handlar om 

de etiska grundvärdena respekt och tillit vilka är förutsättningar för 

medmänskligheten. Den andra delen presenterar caritativa drag och hur de 

är synliga i företagslivet. Intervjuer och innehållsanalys gjordes på finska. 

Citat används i resultatredovisningen för att belysa resultat. Citaten är inte 

översatta till svenska, detta för att behålla dem så autentiska som möjligt. 

7.1 Etiska grundvärden i företagsledarskap 

I detta kapitel presenterar jag två etiska grundvärden som anses vara 

caritativa till sin natur. Enligt studiens resultat är respekt och tillit alltid 

närvarande i det dagliga företagsledarskapet, och de möjliggör 

medmänskligheten i ledarskap. Vid intervjusamtalen tog alla respondenter 

upp dessa grundvärden flera gånger i sina berättelser. Respondenterna 

beskrev att respekt och tillit genomsyrar deras ledarskap, och dessa värden 

ansågs vara fundamentala i en sund organisationskultur, vilken är präglad av 

medmänskliga värden. 

7.1.1 Respekt  

Respekt (arvostus) och att behandlas med respekt är avgörande i ledarskap. 

Respekt som ett etiskt grundvärde i företagslivet ansågs enligt alla 

respondenter vara mycket naturligt och alltid närvarande. Alla respondenter 

nämnde respekten som ett avgörande grundvärde i ledandet. Respekten är i 

samklang med de funna huvudtemana medmänsklighet, värdighet och 

kultur. Resultaten visar att respekten i arbetslivet har två dimensioner. Den 

första dimensionen handlar om respekt för de kunskaper och förmågor som 
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medarbetaren har. Den andra dimensionen bidrar till att respektera en 

människa som en unik individ. Respondenterna beskrev att ett respektfullt 

ledarskap synliggörs då man bemöter medarbetaren med ödmjukhet, 

lyhördhet och respekterar olikheter samt tar till vara andras kunskaper. 

Respondenterna ansåg att ömsesidighet är en avgörande faktor då man vill 

främja en respektfull kultur i arbetet.  

7.1.2 Tillit	   

Samtliga respondenter ansåg att tillit (luottamus) är en fundamental kvalitet 

i ett gott ledarskap.  Under intervjuerna framkom att tillit skapas genom att 

agera jämställt och att visa förtroende för medarbetarnas förmågor. Samtliga 

respondenter beskrev det viktiga i att vara lyhörd och visa äkta intresse för 

medarbetarna. I tolkningen av resultaten framkom att stöd och äkta intresse 

för medarbetare tycks vara en väl fungerande metod för att skapa tillit. Att 

visa intresse kan ta sig uttryck genom aktivt lyssnande och att vara delaktig 

i arbetsgemenskap samt visa uppmärksamhet under såväl formella som 

informella samtal. Studiens resultat tyder på att respondenterna gärna vill 

lära känna sina medarbetare som individer. De vill få kunskap om 

medarbetarnas yrkesmässiga kunskaper och privata intressen. Det framkom 

mycket tydligt i intervjuerna att genom en ömsesidig tillit kan medarbetarna 

uppleva den ordning och trygghet som behövs i en arbetsgemenskap för att 

verksamheten ska fungera effektivt och nå de uppsatta målen.  

7.2 Caritativa drag i företagsledarskap  

Utöver de etiska grundvärdena framkom det i resultaten tre huvudteman 

som visar på vilka caritativa drag som är synliga respondenternas ledarskap. 

Dessa huvudteman är medmänsklighet, värdighet och kultur. 

7.2.1 Medmänsklighet 

Enligt resultaten visar sig medmänsklighet (inhimillisyys)2 vara ett sätt för 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Vid intervjusamtalet använde vi på finska termen inhimillinen johtaminen då det var tal 

om medmänsklighet i ledarskap. 



	   33	  

respondenterna att visa respekt och skapa tillit till medarbetarna. Att vara 

sann i ledarskapet och att bry sig om medarbetarna ansågs vara mycket 

centralt för huvudtemat medmänsklighet. Både funna teman och subteman 

från strukturanalysen visar att en medmänsklig ledare ska ha en god 

självkännedom för att kunna bekräfta och stödja medarbetarna samt bemöta 

sig själv och andra. 

Johtajalla on oltava hyvä itsetunto, ainoastaan sen kautta hänen on mahdollista 

toimia inhimillisesti ja välittää aidosti… 

Inhimillisyys toista kohtaan välittyy jos on sinut itsensä, tehtävänsä ja 

organisaation arvojen kanssa. Arvojaan ja sieluaan ei voi myydä. 

Aitous ja positiivisuus sekä itsestä antaminen ovat kantavia teemoja inhimillisessä 

johtamisessa.…uskon, että he haluavat johtajakseen aidon ihmisen. 

Enligt resultaten bryr sig en medmänsklig ledare om medarbetarna och 

uppfattar dem som unika individer. Ledaren kan observera situationer och 

vara lyhörd för känslor hos medarbetarna. En medmänsklig ledare har 

förmågan att ha medkänsla för en medarbetare, och kan agera vid behov för 

att stödja den andra. Alla respondenter ansåg att medmänskligheten är en 

mycket viktig del i deras ledarstil. Medmänskligheten har betydelse för hur 

medarbetarna mår och hur de presterar i arbetet. Resultaten visar att 

medmänsklighet synliggörs genom att respondenterna bryr sig om, är 

vänliga och beaktar individualiteten.   

Välittäminen tarkoittaa sitä, että olen aidosti läsnä ja näen toisen ihmisenä en vain 

työntekijänä. Uskon, että tämä on merkityksellistä heille (kanssatyöntekijöille) 

tiedän myös, että sitä arvostetaan… 

Avoimuuden ja aitouden avulla pääsee toisen lähelle ja voi kohdata toisen. 

Myötätunto on inhimillistä ja välittyy arvostuksen kautta. Pyrin näkemään ja 

huomioimaan heidät (kanssatyöntekijät) yksilöinä ja vahvistan heidän yksilöllistä 

osaamistaan. 
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7.2.2 Värdighet 

Värdighet (arvokkuus) kom tydligt fram i respondenternas berättelser. 

Analysen visar att värdighet också belyser något fundamentalt i 

respondenternas varande och därmed också i deras ledarstil. 

Strukturanalysen visade att respekt (arvostus) och värdighet (arvokkuus) 

ligger nära varandra. Respondenterna beskrev värdigheten mer som ett 

mänskligt behov av att bli sedd, hörd och bekräftad. Enligt respondenterna 

är respekt en förutsättning för allt mänskligt bemötande och därför har jag 

tolkat och kategoriserat den som ett etiskt grundvärde. Analysen belyser att 

värdighet som ett caritativt drag i ledarskap blir synligt genom att ledarna 

bryr sig om, bemöter och bekräftar medarbetarna som individer. 

Respondenterna beskrev att känslan av värdighet leder till att man känner 

sig värdefull och mår bättre i arbetet. Detta leder till att medarbetarna 

känner sig uppskattade och då tenderar de att arbeta hårdare mot uppsatta 

mål.  

Uskon, että ihmisillä on myötäsyntyinen tarve tulla nähdyksi ja kuulluksi sekä 

myös halu tulla hyväksytyksi. 

Haluan, että he (kanssatyöntekijät) kokevat olevansa arvokkaita. Kun he 

(kanssatyöntekijät) aistivat, että olet heidän mukana, arvostat ja välität hekin 

haluavat olla mukana minun ja organisaation tekemisessä. 

…arvostus on kaiken perusta. Se, että löydetään jokaisesta yksilöstä ne vahvuudet 

työyhteisössä. Jokainen on arvokas ja jokaisen tulee saada se myös aidosti kokea 

jos se on minusta kiinni… 

7.2.3  Kultur  

Det tredje huvudtemat som framkom i resultaten gäller den kultur i 

arbetsgemenskapen som ledaren och medarbetarna skapar tillsammans. 

Enligt resultaten förutsätter en välfungerande kultur mellan medarbetarna 

och ledare ömsesidig respekt och tillit samt medmänsklighet och 

bekräftandet av den andras värdighet. Analysen visar att jämställdhet, 

närvaro och delaktighet i bemötandet samt ett genuint intresse för  
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medarbetarna är centralt när en ledare vill uppnå en sund kultur i 

arbetsgemenskapen. Alla respondenter ansåg att en sund kultur stöder 

medarbetarnas produktivitet och engagemang i arbetet.  

Luon onnistumisen edellytyksiä, tehtäväni on tukea heitä (kanssatyöntekijöitä) 

onnistumaan tavoitteessaan.  

…siksi tämä (kohtaaminen ja kuunteleminen) on tuloksen teon kannalta 

merkityksellistä ja siksi teen sitä. Ilman aitoa kiinnostusta toista kohtaan tämä 

(kohtaaminen ja kuunteleminen) ei kuitenkaan onnistu… 

Olen lähellä ja kohtelen aina tasa-arvoisesti tiimini jäseniä, tämä ei kuitenkaan 

tarkoita sitä, että kaikki saavat automaattisesti tasapuolisesti samat asiat tai edut. 

…huomioiminen, tervehtiminen, huolehtiminen, on tärkeää ja se, että ei kiusata tai 

syrjitä ketään. Kohdataan toisemme tasa-arvoisesti…. 

Olen kiinnostunut kanssatyöntekijöistäni, jokainen heistä on erilainen, toiset 

haluavat enemmän huomiota ja jakaa asioitaan kuin toiset… 

Resultaten visar också att det ansågs vara viktigt att leda med exempel 

(esimerkillä johtaminen) i företagsledarskap. Genom att leda med exempel 

berättade respondenterna att de kan sprida värden som de anser är viktiga 

för arbetsgemenskapen. Medmänskligheten och positiviteten tenderar att 

sprida sig.  

Minusta se (esimerkillä johtaminen) on ratkaisevaa jos teot ja puheet ovat 

ristiriidassa niin puheet ovat silloin turhia.  

Aito läsnäolo tilanteessa kuin tilanteessa on ensiarvoisen tärkeää. Se, että 

kuuntelet ja osaat kysyä oikeat kysymykset vie eteenpäin ja tunnelma siitä, että 

yhdessä ratkaistaan ongelmat ja tilanteet. Pyrin aina lähestymään positiivisen 

kautta, kannustan sekä autan työssä onnistumisessa. Positiivisuus tarttuu. 

…jossain määrin toimin roolimallina… esimerkin avulla voin vahvistaa niitä 

hyviä arvoja, joiden uskon vaikuttavan tuloksellisuuteen ja joiden haluan 

vahvistuvan organisaatiossamme. 

Det framkom också att respondenterna såg medkänslan som ett naturligt 

fenomen, vilket finns som en del av deras varande. Alla respondenter ansåg 
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att medkänsla ökar tillfredsställelsen och engagemanget hos medarbetarna 

samt förbättrar andan i arbetsgemenskapen. 

Yleensä aika pienillä ja yksinkertaisilla asioilla voi luoda välittävää, rentoa ja 

arvostavaa ilmapiiriä työyhteisöön. Arjen pienet asiat voivat olla yllättävän 

ratkaisevia, kuten se, että tulen töihin hyvällä mielellä ja levitän hyvää mieltä 

ympärilleni, tervehdin kaikkia, kysyn kuulumisia ja tuen sekä autan työssä 

onnistumisessa. 

…myötäelämällä pyrin vaikuttamaan heidän (kanssatyöntekijöiden) hyvään 

fiilikseen, viihtyvyyteen ja jopa jaksamiseen työssä. Uskon tämän vaikuttavan 

heidän sitoutumiseen ja sekä myös sitä kautta tuloksen tekemiseen. 

7.3 Sammanfattning  

Enligt studiens resultat har företagsledarskap en medmänsklig dimension 

och även caritativa drag som är synliga i det dagliga arbetet. Medmänskligt 

företagsledarskap består av medmänsklighet, värdighet och kultur. 

Grundvärdena respekt och tillit möjliggör tillväxten av ett medmänskligt 

ledarskap. Studiens resultat tyder på att medmänskligt ledarskap vilar på en 

humanistisk grund. Denna humanistiska grund baserar sig på etiska 

principer som ärlighet, trovärdighet, integritet, rättvisa och tjänande i 

ledarskap. De etiska principerna synliggörs i de caritativa drag som 

återfanns i företagsledarnas berättelser. Medmänskligt ledarskap är ett 

vardande, en ständig rörelse mellan medmänsklighet, värdighet och kultur. 

Att varda medmänskligt ledarskap betyder att ledaren aldrig är färdig. 

Ledarskapet är i ständig rörelse i växelverkan med ledare och medarbetarna. 

För att medmänskligt ledarskap ska synliggöras krävs att ledaren och 

medarbetarna upplever att det är meningsfullt och att organisationen har 

nytta av det. Ledarens caritativa drag blir synliga i medmänskligt vardande, 

då ömsesidighet uppstår och de funna caritativa dragen samverkar med 

varandra. Pilarna i figur 2 illustrerar den ständiga rörelsen i medmänskligt 

ledarskap.  

 

 



	   37	  

 

 

 

Figur 2: Medmänskligt företagsledarskap som vardande i ständig rörelse 

Målstyrning är alltid avgörande i företagsledarskap, vilket inte utesluter att 

ledarskapet också är medmänskligt. Studiens resultat visar att 

medmänsklighet i företagsledarskap bidrar till att stärka och stödja ett 

målinriktat arbetssätt. Därför finns organisatoriska mål och resultat (anges 

med röd färg) som en del av min figur. De etiska värderingar som ledaren 

har fungerar som en grund för ledarskapet, och ledarnas attityder till 

medarbetarna speglas av dessa värderingar. Eftersom en ledare utövar 

inflytande på medarbetarna och en organisation har ledaren ett visst ansvar 

att föra in och stärka etiska värderingar i organisationen. Ömsesidighet har 

en avgörande roll då man tillsammans utvecklar en sund kultur i en 

organisation där caritativa drag framträder. Ledaren ska stödja medarbetarna 

i att tillsammans utveckla en gemensam värdegrund, vilken genomsyrar allt 

handlande i organisationen. Resultatinriktning är avgörande i näringslivet 

men den utgör inte en motsats till ledarnas caritativa beteende. Ledaren  
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ansvarar för att varje individ i en organisation har möjlighet att uppnå sina 

mål. Resultaten visar att caritativa drag i företagsledarskapet kan hjälpa 

ledarna att bekräfta, uppmuntra och stödja. 

Medmänsklighet och värdighet som caritativa drag synliggörs genom att 

ledaren bryr sig om, är vänlig, bekräftar och beaktar individen. De caritativa 

drag som bidrar till en välfungerande kultur är jämställdhet, närvaro och 

delaktighet i bemötandet samt äkta intresse för medarbetarna. Medkänsla 

som ett caritativt drag ansågs vara en mycket användbar egenskap inom 

ledarskap. När en ledare har förmågan att visa medkänsla kommer hen 

närmare sina medarbetare. Enligt resultaten ska ledaren underlätta och skapa 

förutsättningar för medarbetarna att nå sin fulla potential. Ledarnas tjänande 

roll framkom i alla respondenternas berättelser under diskussionerna om hur 

de stöder, uppmuntrar och skapar dessa förutsättningar för medarbetarna. 

Det visade sig att respondenternas förmåga att sätta medarbetarnas behov 

före de egna kan betraktas som tjänandet i deras ledarskapsstil. 
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8 SPEGLING MOT DET TEORETISKA PERSPEKTIVET 

I detta kapitel speglas resultaten av studien mot det teoretiska perspektivet, 

vilket utgörs av ledarskapsteorin om caritativt ledarskap och det 

vårdvetenskapliga grundantagandet nummer tre. Speglingen görs för att 

finna sambandet mellan vårdvetenskapen och studiens resultat samt 

redogöra för eventuell ny kunskapsbehållning.  

I denna studie speglas empirin mot den presenterade teorin (kap. 4) och 

diskuteras i relation till teorin. Teorin utgör en grund och en spegel för mina 

tolkningar och reflektioner. I början av studien använde jag en induktiv 

ansats då jag studerade forskningsobjektet medmänskligt företagsledarskap. 

Öppenhet för nya insikter och värden var viktigt i detta skede. Den 

induktiva ansatsen var flexibel och lät designen utvecklas under processens 

gång. Därefter bestämde jag mig för att använda Bondas (2003) teori om 

caritativt ledarskap som en referensram för min studie. I och med det 

ändrade jag mitt förhållningssätt till en deduktiv ansats. I detta skede styrde 

den caritativa ledarskapsteorin datainsamlingen och tolkningen.  

 

8.1 Människans etiska motiv  

 

Grundmotivet i caritativt ledarskap är enligt Bondas (2003) att visa omsorg 

om den andra utgående från medmänsklighet och kärlek. Bondas 

ledarskapteori baserar sig på Erikssons (1990) caritativa vårdteori. Studiens 

resultat visar att företagsledarna använder kärleksmotivet i 

företagsledarskap men det är inte lika djupgående som det caritasmotiv som 

Eriksson (1990) beskriver3. Kärleken och barmhärtigheten i medmänskligt 

ledarskap framkom i ledarnas berättelser i form av humanism.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Vårdandets etik bygger på caritasmotivet, tanken om människokärlek och barmhärtighet. 
Caritasmotivet handlar om att vårdaren ska förmedla tro, hopp och kärlek och att genom 
detta förmedla barmhärtighet i mötet med patienten. (Eriksson 1990.)  
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Ledarnas etiska förhållningssätt kan anses ha sin grund i en humanistisk 

människosyn. Ett humanistiskt motiv steg fram i ledarnas berättelser, vilket 

gav mig ett behov för att söka efter vad detta betyder. Sökningen öppnade 

för ett nytt tänkande då jag hittade Siv Herberts och Katie Erikssons (1995, 

57–59) beskrivning av vårdarnas etiska profil. Författarnas undersökning 

om vårdarnas etiska motiv är användbar i denna studie och lyfts därför in 

som en kompletterande tolkningsram i studien. Med hjälp av den förklaras 

hur företagsledarnas humanistiska motiv förhåller sig till caritasmotivet.  

 

8.2 Medmänskligt företagsledarskap i ljuset av den caritativa      
ledarskapsteorin 

Grundmotivet i den caritativa ledarskapsteorin är att visa omsorg om den 

andra utgående från medmänsklighet och kärlek, caritas (Bondas 2003; 

2006; 2010). I det tredje vårdvetenskapliga axiomet enligt Eriksson (2001, 

14) sägs att människan i grunden är helig. Människans värdighet innebär att 

inneha det mänskliga ämbetet, att tjäna i kärlek och att finnas till för den 

andra. En ontologisk bestämning av begreppet värdighet (Edlund 2002) 

visar på att människan har fått sin värdighet genom skapelsen. Enligt det 

tredje grundantagandet är människan en unik skapelse, och alla människor 

är likvärdiga och okränkbara. Värdigheten har sitt ursprung i den 

vårdvetenskapliga ontologin där människovärde, frihet, ansvar, plikt och 

tjänande anses som grundläggande värden. Känslan och medvetenheten om 

värdigheten kan sägas vara en källa till hälsa.	  Värdighet utgör ett centralt 

begrepp i den caritativa vårdetiken, där man i sitt varande tillägnat sig 

vårdvetenskapens ethos som gestaltas genom ord och handlingar. 

Studiens resultat visar att caritativa drag som medmänsklighet, 

individualitet, omsorg och respekt för människans värdighet bidrar till en 

humanistisk människosyn hos ledaren. Genom bekräftelse kan ledaren visa 

den andra att hen är betydelsefull. Bekräftelse och förmågan att kunna bry 

sig om framkom i studien som förenande komponenter, särskilt gällande 

värdighet och medmänsklighet. Enligt resultaten är ledarens 

medmänsklighet och värnande om medarbetare möjligt då ledaren har en 
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förmåga att bemöta människor som unika individer och tjäna dem öppet.  

Vidare visar resultaten att en medmänsklig ledare använder medkänslan 

som en resurs i sitt ledarskap. Förmågan till medkänsla visade sig bidra till 

hur en sund kultur utformar sig i en arbetsgemenskap. Teorin om caritativt 

ledarskap baseras på mellanmänsklig kärlek, och ledaren ansvarar för att 

skapa en vårdande kultur som bygger på mänsklig värdighet. 

Mellanmänsklig kärlek synliggörs genom ömsesidig tolerans och respekt. 

Alla medarbetare i en organisation har ett ansvar för hur kulturen utformas 

(Bondas, 2003). Respekt och ömsesidighet framkom också i studien. 

Ömsesidighet betyder att både ledare och medarbetare är aktiva i sin relation 

till varandra. Ledaren stöder utvecklingen och fungerar som en vägledare 

som också har den avgörande rösten vid behov. I studien är respekt 

kategoriserad som ett grundvärde. Kopplingen till den caritativa 

ledarskapsteorin är synlig genom att ett caritativt ledarskap handlar om att 

respektera den andras värdighet och se människan som en unik skapelse. 

Utöver respekt framkom i studien även tillit som ett etiskt grundvärde. 

Bondas (2010) beskriver att tillit har en betydelsefull roll i den relation som 

ledare och medarbetarna har sinsemellan. Enligt Bondas (2003) teori och 

studiens empiri kan man konstatera att en gemensam värdegrund förstärks i 

relationen mellan medarbetarna och ökar tryggheten i arbetet.  

Kultur som en del av medmänskligt företagsledarskap binder samman 

medmänskligt beteende och värdighet. En sund kultur i arbetsgemenskapen 

möjliggör för sin del att caritativa drag kan växa fram i företagsledarskapet. 

Medmänskliga företagsledare ser medarbetarna som unika individer och 

studien visar att individualism förenar värdighet och kultur. Enligt Bondas 

(2003) handlar värdighet i ledarskap om att upptäcka varje medarbetares 

unika egenskaper och potential. Enligt studiens resultat har öppenhet, 

ärlighet och kommunikation stor betydelse för hur en medmänsklig kultur 

utformas i en organisation. Bondas (2003; 2006) beskriver att 

kommunikation är ett verktyg för att uppnå en optimal social interaktion i 

syfte att uppnå de organisatoriska målen. 
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8.3 Caritasmotivet och humanistiskt motiv i företagsledarskap 

Caritasmotivet innebär att vilja den andra väl, och ett caritativt ledarskap 

präglas av ett icke-egoistiskt motiv. Den etiska livssynen bygger på en 

vision om att vara till hjälp för andra (Bondas, 2003; 2006). I studien kunde 

en koppling ses till det som teorin beskriver. I företagsledarskap uttrycks 

detta som en vilja att stödja och uppmuntra medarbetarna samt bry sig om 

och skapa en vi-anda i arbetsgemenskapen. Empirin visar att ledarens äkta 

icke-egoistiska motiv anses vara viktigt för att kunna stödja medarbetarna 

för att uppnå de uppsatta organisatoriska målen.   

Teorin om caritativt ledarskap är utvecklad för vårdorganisationer, och 

fokus ligger på att tjäna patienter. Det caritativa ledarskapet speglar ett 

etiskt förhållningssätt, och caritasmotivet beskriver tjänandet som en etisk 

kärleks- och barmhärtighetsgärning vars intention är att främja hälsa och 

lindra lidande som ett försvar för människans värdighet (Bondas, 2003). 

Studien visar att tjänandet finns i företagsledarskap i form av att ledaren har 

förmågan att sätta medarbetarens behov före sina egna. Tjänandet i deras 

ledarskapsstil utgör främst en stödjande funktion för att kunna nå de 

mätbara målen. 

Företagsledarna kände inte till caritasbegreppet sedan tidigare. På grund av 

detta ledarna använde hellre begreppen medmänsklig kärlek (lähimmäisen 

rakkaus), medmänsklighet (inhimillisyys) och humanismen (humanismi) i 

sina berättelser. Ledarna ville behålla sig på professionell nivå, för de kände 

att kärleken eller caritas skulle leda till en alltför djupgående och personlig 

nivå. Herberts och Eriksson (1995) gjorde en undersökning av vårdarnas 

etiska profil. De framkom att man kan urskilja tre nivåer i människans 

etiska dimension, vilka är bundna till olika etiska motiv. 
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Figur 3. Människans etiska motiv enligt Herberts och Eriksson (1995) 

Herberts och Eriksson (1995, 58) beskriver olika nivåer som representerar 

olika motiv hos en ’etiska människan’. De olika motiven avspeglar 

samtidigt olika nivåer eller djup i människorelationer. Motiven handlar om 

människans hållning till livet, människans ansvar och frihet, om hur långt 

man är beredd att offra sig för den andra. Författarna beskriver olika nivåer 

på det här sättet: 

1) Socialt motiv innebär ett ytligt socialt ansvar. På den nivån korrigerar vi 

icke-önskade beteenden hos individen, men i djupare mening är man inte 

beredd för att ta om denne eftersom ett djupgående motiv fattas. Mycket av 

det mellanmänskliga har i sin grund i socialt motiv.  

2) Det humanistiska motivet har sin grund i mänsklighet och godhet. På den 

nivån känner man ett mera professionellt ansvar för människans behov och 

hennes varande.  Där har man en beredskap att hjälpa den andra inom 

bestämda gränser.  

3) Den mest djupliggande nivån förutsätter en medveten andlig reflektion. 

Motivet där är caritas, vilket kräver ansvar för människans vardande, och 

drivkraften utgörs av kärlek och barmhärtighet. 
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Efter att jag hittade Herberts och Erikssons (1995) undersökning av olika 

motiv i människans etik kände jag mig befriad. Författarnas undersökning 

beskriver att människans etik kan variera från situation till situation då det 

gäller tillämpning av etiska regler och principer. Däremot är den 

grundläggande etiska hållningen integrerad i människans vardande. 

Caritasmotivet styr innerst inne ledarnas personliga etiska samvete och det 

genomsyrar deras ledarskap. Det humanistiska motivet bidrar till 

medmänskligt företagsledarskap och framträder i form av caritativa drag i 

företagsledarskap. 

8.4 De omätbara caritativa dragen 

Alla respondenter beskrev att styrning, effektivitet och produktivitet står i 

fokus i organisationerna där de arbetar. Styrningen påverkas bland annat av 

organisationens struktur, kultur, ägandeform, mål och syfte. Bondas (2003) 

skriver att effektivitet i vården inte kan mätas i relation till hur den fungerar. 

En caritativ ledare ska möjliggöra en tillåtande kultur där medarbetarnas 

erfarenheter och berättelser gällande dessa omätbara värden kan tas tillvara 

för att tjäna utvecklingen av organisationen. Lynda Olander och Sheri Phifer 

(2012) presenterar i boken Measuring Caring en mätningsmetod med vars 

hjälp det går att mäta caritativa faktorer i ledande och caritativt beteende hos 

ledaren. Olander och Phifre utvecklade metoden Caring Factor Survey 

Caring of Manager (CFS–CM) från John Nelsons metod Caring Factor 

Survey. Nelsons ursprungliga metod användes för att mäta vårdteoretikern 

Jean Watsons caritativa faktorer i en vårdrelation (DiNapoli, 2010). Med 

denna vidareutvecklade metod undersökte Olander och Phifre vårdarnas 

perspektiv på vårdledarens caritativa beteende. Med metoden kunde de 

påvisa att medmänskligheten i vårdledarskap är en viktig kvalitet och att det 

går att mäta värden som man lätt uppskattar som omätbara.  

8.5 Sammanfattning 

Livskvalitet är alltid individuell och det innebär alltid olika värderingar för 

oss. Därför det är helt enkelt inte lätt att omvandla dessa abstrakta fenomen  



	   45	  

 

som exempelvis känslor, upplevelser och värderingar till siffror och 

statistik. Mätningar som gäller mjuka värden som medmänsklighet eller 

arbetslivstillfredsställelse är alltid relativa, vilket leder till att dessa värden 

sällan blir organisatoriska styrningsmål i näringslivet. De caritativa drag 

som studien synliggjorde i företagsledarskap ansågs vara omätbara enligt 

respondenterna. Studien visar att medmänsklighet är en del av 

företagsledarskap och alla respondenter var övertygade att caritativa drag i 

ledarskap stöder effektivt, målinriktade arbetssätt och hårda 

ekonomisystem. Figur 4 illustrerar de delar medmänskligt ledarskap består 

av enligt studiens resultat. Delarna samverkar med varandra och 

medmänskligt företagsledarskap är i vardande, vilket innebär en ständig 

rörelse. Pilarna i figuren visar rörelsen i denna process. Respekt och tillit 

som grundvärden är avgörande för att ett medmänskligt ledarskap ska kunna 

uppstå. Dessa grundvärden binder ihop medmänskligheten i 

företagsledarskap. Ledarens förmåga att bry sig om fungerar som en 

förenande faktor mellan medmänsklighet, värdighet och kultur.  Studiens 

resultat visar att det är bekräftelsen som mest binder samman 

medmänskligheten och värdigheten. Medkänslan i sin tur förenar 

medmänskligheten och kulturen. Individualitet visade sig vara mest 

betydelsefull i en kultur som värnar om värdighet. Medmänsklighet i 

företagsledarskap utesluter inte ett målinriktat ledarskap. Ett humanistiskt 

motiv fungerar som en grundpelare i medmänskligt företagsledarskap. Det 

humanistiska motivet står i centrum av medmänskligt företagsledarskap och 

genomsyrar handlingarna.  
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Figur 4. De funna caritativa dragen i medmänskligt företagsledarskap 
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9 KRITISK GRANSKNING 

I detta kapitel granskas studiens genomförande. Jag använder Lincolns och 

Gubas kvalitetskriterier som hjälp vid den kritiska granskningen av arbetet 

så som de beskrivs av Wallengren och Henricson (2012). 

 

9.1 Kvalitetskriterier 

 

Fem vanliga kvalitetskriterier som används i vetenskapliga studier baseras 

på Lincolns och Gubas kriterier (1985). Wallengren och Henricson (2012) 

beskriver dessa som trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet, 

överförbarhet och äkthet. Trovärdighet innebär att läsaren kan lita på att 

resultatet är rimligt och giltigt. Pålitlighet handlar om att forskaren har 

beskrivit sin förförståelse samt sin hantering av den i olika skeden och 

beskrivit hur datainsamlingen har gått till. Bekräftelsebarhet hänvisar till 

objektivitet och neutralitet. Överförbarhet innebär att forskaren säkrat 

trovärdigheten, pålitligheten och bekräftelsebarheten. På detta sätt kan 

resultatet överföras till andra liknande situationer eller kontexter. Äkthet 

handlar om hur forskaren har kunnat beskriva resultatet på ett adekvat sätt. 

(Wallengren & Henricson, 2012, 487-488.) 

 

9.2 Kritisk reflektion  

 

Studien är gjord enligt god vetenskaplig praxis samt enligt Forskningsetiska 

delegationens anvisningar (Forskningsetiska delegationen, 2012). Ricoeur 

(1976) beskriver att en fenomenologisk hermeneutisk filosofi betonar att 

förstå människors erfarenheter och erbjuder en metod för att vördnadsfullt, i 

öppenhet och med kritisk reflektion handskas med detta. Det finns alltid mer 

än ett sätt att förstå en text. Genom en kritisk reflektion kan forskaren 

argumentera för sin tolkning.  

 

Hermeneutiken i studien har gett mig tillåtelse att ge min egen förförståelse 

utrymme i studien. Förförståelsen har en stor vikt inom den hermeneutiska 
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traditionen. Jag anser att jag har kunnat implementera min förförståelse i 

studien. Förförståelsen har varit till hjälp då jag läst texter och försökt nå en 

preliminär förståelse av innehållet samt försökt delarna i förhållande till 

helheten. Den hermeneutiska rörelsen har varit givande och avgörande i 

denna typ av studie. En ontologisk värdegrund har fungerat som en stabil 

och relevant grund för den hermeneutiska rörelsen. 

Forskningsöversikten har gjorts med noggrannhet. Olika sökmetoder har 

använts och begränsningar av materialet har gjorts för att hitta de mest 

relevanta vetenskapliga artiklarna och doktorsavhandlingarna för studien. 

Litteraturen finns sammanfattad i bilaga 1. Syftet och forskningsfrågan 

omformulerades en gång innan datainsamlingen påbörjades. Därefter har de 

varit relevanta för studien.  

Urvalet av respondenter och deras bakgrund har jag beskrivit så noggrant 

som anonymitetsprincipen tillåter. Alla respondenter är mycket erfarna 

ledare, och de berättade öppet om sina erfarenheter av ledande samt 

värderingar om ledarskap. Studiens begränsade omfattning gjorde att direkta 

generaliseringar inte kunde göras. Studien har ändå tydligt visat att det finns 

caritativa ledarskapsdrag även i företagslivet, vilket bidrar till att stärka 

antagandet om det caritativa ledarskapets allmängiltighet. 

Materialet var således omfattande, men antalet respondenter var ändå litet, 

endast fyra deltagare. Därför kan man inte dra generella slutsatser av 

resultaten, men genom synliggörandet förstärks caritativa drag i ledarskap. 

En narrativ intervjumetod kändes som den bästa metoden och valdes för att 

kunna fånga verkliga erfarenheter i respondenternas berättelser. Det 

inspelade materialet transkriberades ord för ord direkt efter intervjun, och 

precis så som informanten uttryckte sig. Jag anser att det var mycket viktigt 

att transkriberingen gjordes direkt efter intervjusamtalet. Intervjuguiden, 

med öppna frågor i olika teman, användes och alla teman besvarades 

omfattande. Intervjuerna genomfördes på finska, vilket gjorde att jag också 

kunde uttrycka mig naturligt på mitt modersmål. Den transkriberade texten 

översattes inte för att behålla den så autentisk som möjligt. Översättningen  
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till svenska skedde först vid resultatredovisningen. Vid översättningen har 

jag försökt bevara innehållet så autentiskt som möjligt. 

Som tolkningsmetod använde jag strukturanalys, som är inspirerad av Paul 

Ricoeurs filosofiska antaganden. Processen för strukturanalysen är 

beskriven så utförligt som möjligt, med text och tabeller så att läsaren lätt 

kan följa hur teman och subteman har framkommit i tolkningen samt hur de 

stämmer överens med studiens resultat. Strukturanalysen var en mycket 

lämplig metod för studien då insamlandet av empiriska data var omfattande. 

Språkbytet från finska till svenska skedde först vid resultatredovisningen. I 

och med detta försäkrade jag mig om att inga centrala och relevanta 

meningar och grundbegrepp föll bort vid tolkningsskedet. I tabellen som 

beskriver tolkningen finns det kategoriserat meningsenheter från texten. De 

delar i tabellen som är fyllda med dessa meningsenheter är inte direkta citat 

från transkriberad text. Jag har förenklat texterna i meningsenheterna så att 

det centrala budskapet kommer fram och så att respondenternas anonymitet 

kan garanteras. 

Respondenternas anonymitet är skyddad också i resultatredovisningen där 

jag har använt mig av direkta citat ur respondenternas berättelser.  De valda 

citaten stöder min tolkning och tydliggör resultat på ett konkret sätt. 

Respondenternas berättelser beaktades som likvärdiga och betydelsefulla för 

studien. Jag har försökt göra resultatredovisningen så tydlig och strukturerad 

som möjligt. Vidare har figurer använts för att belysa resultat och göra det 

förståeligt.  
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10 AVSLUTANDE DISKUSSION 

”Ledarskap i sig är varken bra eller dåligt. Det bara är.  

Man kan ha både bra och dåligt ledarskap,  

beroende på hur ledarna utför sitt arbete.” 

(Roger Allen, 1995, 16)  

 

I detta kapitel presenteras substansdiskussionen gällande studiens resultat i 

förhållande till syfte och frågeställning. Vidare presenteras egna tankar och 

nya frågeställningar som studien har gett upphov till. Syftet med denna 

studie var att synliggöra vilka caritativa drag som finns i företagsledarskap 

och att studera hur företagsledarna beskriver caritativa drag och deras 

betydelse i deras ledarskap.  

Studien visar att kännedom om ledarnas värderingar och beskrivningar av 

hur de uppfattar sitt ledarskap ger förståelse av vilka samband de caritativa 

ledarskapsdragen har med ledandet. Studien synliggjorde caritativa 

ledarskapsdrag i företagslivet och visade att de har inflytande över ledandet. 

Caritativa ledarskapsdrag som medmänsklighet och värdighet inbegriper 

relationer samt samarbete mellan ledare och medarbetare. På detta sätt 

inverkar caritativa drag indirekt också på produktivitet och lönsamhet.  

Enligt resultatet har caritativa drag utan tvivel sin plats i företagsledarskap. 

Det framkom i studien att det i näringslivet ligger en utmaning i att ständigt 

söka en balans mellan ekonomi och teknik samt arbetsmotivation, 

välbefinnande och medarbetarskap. Caritativa drag som medmänsklighet, 

värdighet och en sund kultur stöder och förstärker företagsledarskap där 

mätbara mål, effektivitet och produktivitet står i fokus. Med hjälp av 

caritativa drag i ledarskap skapar företagsledarna framgång för en 

organisation. Företagsledare som låter medmänskligheten bli närvarande i 

det dagliga arbetet skapar framgång, tillit och en tillåtande kultur för en 

ömsesidig utveckling. En caritativ värdegrund i näringslivet visade sig inte 

bara vara en uppsättning av värderingar, utan den visade sig även fungera 

som en grund för mänsklig effektivitet och samspel.  
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Företagsledarnas medmänsklighet genomsyrar deras ledarskap och därmed 

den organisatoriska kulturen de befinner sig i. Caritativ kvalitet och de drag 

som är synliga i företagsledarskap beskrevs som omätbara och 

humanistiska. För att kunna mäta de direkt omätbara värdena utför 

organisationer årligen undersökningar om det som kan summeras i så 

kallade mjuka värden. Dessa indikationer kan vara till exempel trivsel och 

välbefinnande i arbetet, möjlighet till eget initiativ, utvecklingsmöjligheter 

och medarbetarnas relation till ledaren etc. Ofta betraktas också antalet 

sjukskrivna som en indikator som belyser medarbetarnas välbefinnande och 

organisationens effektivitet. Det framkom i studien att organisationens 

högsta ledning har en avgörande betydelse för vilka värden som bekräftas 

och sprids i en organisation. Därefter tar ledaren och medarbetarna 

gemensamt ansvar för utvecklingen av gott medarbetarskap. 

Medmänskligheten och en god vi-anda kan till och med fungera som en 

konkurrensfaktor i organisation. 

Kärleken till sin nästa innebär att man visar omsorg, bryr sig om och beaktar 

den andra som en individ. Kärleken i företagsledarskap synliggörs i form av 

medmänsklighet. Ledarens förmåga till medmänsklighet beskrevs som en 

väg till en djupare och mer värdefull relation mellan ledare och 

medarbetare. Med hjälp av caritativa drag som medmänsklighet och 

värdighet, kan en ledare ytterligare fördjupa relationerna till medarbetarna 

samt nå en sund och värdefull kultur i arbetsgemenskapen. Studien visar att 

tillit och respekt utgör en grund för relationen mellan ledare och 

medarbetare. Successivt utvecklas då trygghet såväl som känslomässiga, 

sociala och intellektuella sidor i den kultur man är en del av. Ömsesidighet 

är avgörande för att en sund kultur i arbetsgemenskap ska kunna framträda 

och omfatta alla som är delaktiga.  

Studien visar att företagsledarna inser vikten av medmänsklighet, och de 

strävar efter att medarbetarna ska känna sig värdefulla, motiverade och 

respekterade som individer i sitt arbete. Studiens resultat stöder tidigare 

teorier och studier om att en ledare som är närvarande, lyssnar och har 
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förmågan att gå bredvid har kunskap om omsorg och medmänsklighet. Äkta 

närvaro och öppenhet är avgörande i ömsesidiga relationer som bygger på 

tillit och respekt. Det framkom i studien att bekräftelse av värdighet är 

kopplad till människans djupaste behov, och den skapar positiv 

självuppskattning hos medarbetarna, vilket leder till välbefinnande och 

bättre arbetsprestationer. 

Studiens resultat visar att ledarens kunskap om att skapa tillit och se 

medarbetarna som unika individer anses vara viktig i medmänskligt 

ledande. Med hjälp av äkta intresse och öppenhet i en kultur i 

arbetsgemenskap kan en ledare lära känna medarbetarna. Ledarens förmåga 

till samspel med sin omgivning är kopplad till viljan att lära känna samt 

förstå andra och sig själv. Företagsledarna ansåg att självkännedom kräver 

uppriktighet för att kunna inse vem man är och hur man uppfattas av andra. 

De beskrev hur uppriktighet leder till ärlighet i tanke och handling, vilket 

krävs för att kunna leda med exempel. Studien visar att en medmänsklig 

ledare som leder med exempel gärna sprider medmänsklighet i den 

förtagskultur hen befinner sig. Medmänskligt ledarskap handlar om både 

"hjärta och hjärna", att våga känna efter vad som sker under ytan. 

I en artikel i Hufvudstadsbladet (15.3.2015) berättar Juha Jonasson, 

styrelseordförande och marknadsföringschef för Carsport i Ylöjärvi, vilken 

betydelse mänskligt ledarskap har haft för Carsports framgång. Han 

beskriver att Carsports omsättning har ökat med mer än 40 procent då 

ledningsstilen ändrades. Han säger ”att ledningens och chefernas förmåga är 

i avgörande ställning för stämningen på arbetsplatsen. Om stämningen är 

förtroendefull leder det till samarbete, lojalitet och rättvisa. En bra stämning 

hjälper också arbetarna och arbetsgivaren att förnya sig”. 

Efter denna studie anser jag att det finns utrymme för ytterligare forskning 

kring de teman som framkommit i min studie. Det skulle vara mycket 

intressant att pröva hur ett hälsorelaterat livskvalitetsinstrument skulle 

fungera som en mätningsmetod i företagslivet. Det skulle vara mycket 

intressat att se vilken korrelation de funna caritativa dragen har med 

välbefinnande i arbetslivet och livskvalitet. Sambandet mellan människans 
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olika etiska motiv och ledarskap skulle också vara ett intressant 

forskningsområde. Speciellt skulle man kunna fördjupa sig i det 

humanistiska motiv som fungerar som en grundpelare i medmänskligt 

företagsledarskap. Djupare förståelse av hur caritativa drag genomsyrar 

ledarens handligar och hur de stöder medmänskligt företagsledarskap kunde 

forskas vidare om. Dilemman över det att caritativa drag i företagsledarskap 

stöder effektivt, målinriktade arbetssätt och ett hårt ekonomisystem skulle 

vara viktigt att kunna bevisa med en kvantitativ mätning. Förståelsen för de 

etiska grundvärdenas respekt och tillit eller för de funna carititiva dragen i 

ledarskap kunde forskas vidare om för att nå en djupare förståelse av hur 

dessa värden hålls levande i en företagskultur. Slutligen vill jag ännu lyfta 

fram att studien gällde enbart om ledarnas attityder, värderingar och 

erfarenheter av medmänsklighet i ledraskap. Lika intressant och viktigt 

skulle det vara att ta reda på vad arbetstagarna i företagslivet tänker om 

medmänsklighet i företagsledarskap och vilka caritativa drag de anser är 

betydelsefulla där. Dessutom skulle man kunna kartlägga personalens 

erfarenhet av vilka caritativa drag som är synliga för dem, samt om de anser 

att medmänsklighet stöder deras välbefinnande, framgång och effektivitet i 

arbetet.  
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Bilaga 1: Sammanfattning av litteraturöversikten 

FÖRFATTA
RE & 
ARTIKEL 

ÅR METOD SYFTE RESULTAT 

Arnold KA, 
Turner N, 
Barling J, 
Kelloway EK 
& McKee 
MC. 

”Transformati
onal 
leadership and 
psychological 
well-being: 
The mediating 
role of 
meaningful 
work”.  

2007 Studie 1; 
319  
vårdarbetare 
svarade på 
frågeformulär. 

Studie 2; 
146 
servicearbetare 
svarade på 
frågeformulär. 

Syftet med studien är att 
forska om relationen 
mellan transformativ 
ledarskapsstil och 
välbefinnande. Dessutom 
utforskades sambandet 
mellan meningsfullt 
arbete, transformativ 
ledarskapsstil och 
välbefinnande. 

Resultaten 
påvisar att 
ledarskapsbe
teende har 
stor 
betydelse 
och påverkar 
medarbetarn
as hälsa och 
välbefinnand
e. 

Upplevelsen 
av 
meningsfullt 
arbete har 
samband 
med 
transformativ
t ledarskap 
och 
medarbetarn
as 
välbefinnand
e. 
 

Avolio, B. J., 
Walumbwa, F. 
O., & Weber, 
T. J.  

Leadership: 
Current 
Theories 
Research, and 
Future 
Directions. 

2009 Litteraturanalys. Recension som undersöker 
den senaste teoretiska och 
empiriska utvecklingen 
inom 
ledarskapslitteraturen. 

Några 
viktiga 
trender dök 
upp från 
litteraturen; 
synen på 
ledarskap 
håller på att 
utvecklas till 
en mer 
holistisk. 
Processer om 
ledarskap 
undersöks 
mycket och 
alternativa 
sätt (mixed-
methods) att 
undersöka 
ledarskap 
efterfrågas. 
 

Barsade, S. G. 
& O. A. 
O’Neill  

 “What’s love 
got to do with 

2014 Två delar: 
1) Longitudinell 
studie på en 
vårdavdelning i 
16 månader. 
Omfattade 185 
medarbetare 

Forska om 
mellanmänsklig kärlek och 
dess betydelse i 
arbetslivet. 

Studien 
visade att 
medmänsklig
het påverkar 
emotioner 
och beteende 
hos 



	  

it? A 
longitudinal 
study of the 
culture of 
companionate 
love and 
employee and 
client 
outcomes in a 
long-term care 
setting.”  

samt 108 
patienter och 
deras 42 
anhöriga. 
2) Uppföljande 
studie som 
innefattade 3201 
arbetare från sju 
olika industrier. 

 

medarbetarn
a, samt 
hälsan hos 
patienter och 
deras 
anhöriga.  
Andra delen 
av studien 
bekräftade 
första 
resultatet och 
det visade 
sig att en 
känslomässig 
kultur 
präglad av  
medkänsla i 
arbetet 
påverkar 
arbetstillfred
s-ställelse 
positivt samt 
minskar 
utbrändhet i 
arbete. 
 

Bass, B. M, 
Avolio, B. J, 
Jung, D. I & 
Berson, Y. 

Predicting unit 
performance 
by assessing 
transformation
al and 
transactional 
leadership. 

2003 Materialinsamli-
ngen skedde 
genom enkäter, 
därefter en 
kvantitativ 
innehållsanalys 
av 72 svar. 

 

Undersökning om 
ledarstilen av  
Amerikanska 
försvarsmakten och 
relationen mellan 
transformell och 
transaktionell 
ledarskapsstil. 

 

 

Enligt 
forskning är 
de ultimata 
ledarna de 
som är både 
transformella 
och 
transaktionel
la eftersom 
organisatione
rs behov kan 
se olika ut. 
Den 
transformativ
a 
ledarskapssti
len har visat 
sig vara mest 
effektiv och 
tillfredställan
de inom 
forskningen 
av ledarskap, 
dessutom 
skapar 
transformativ
t ledarskap 
grupp-
potential. 
 

Bondas, T.  

Caritative 
leadership. 

2003 Studien är en 
sammanfattning 
av teoribildning 
av caritativt 

Artikeln är baserad på en 
vårdvetenskaplig 
konferenspresen-tation 
som ordnades av Århus 

Caritativt 
ledarskap har 
sin 
utgångspunkt 



	  

Ministering to 
the Patients. 

ledarskap. 

 

 

Universitet, Danmark, 
April 2002 (enhet för 
vårdvetenskap). 

 

i Erikssons 
caritativa 
vårdteori. 
Caritativt 
ledarskap ses 
som en 
ontologisk 
teori i 
vårdadminist
ration. 

Bondas, T. 

Paths to 
nursing 
leadership. 

2006 Urval av 68 
ledare inom 
vården svarade 
på 
semistrukturera
d enkät. 

Därefter skedde 
en analytisk 
induktion och  
ett försök att 
generera en 
teori. 
 

Syftet var att undersöka 
varför sjuksköterskor 
söker sig till vårdledare. 

Studien är en del av ett 
forskningsprogram inom 
vårdledarskap och 
evidensbaserad vård. 

Fyra olika 
vägar till 
vårdledare 
hittades. 
Motivation 
och 
utbildning 
spelar en 
viktig roll då 
sjukskötersk
a söker sig 
till ledare. 

 
Cherniss, C., 
Extein, M., 
Goleman. D., 
& Weissberg, 
R. P. 

Emotional 
Intelligence: 
what does the 
research really 
indicate? 

2006 Sammanfattning 
av EI’s 
teoribildning 
och mer bevis 
av empirisk 
data. 

Syftet med artikeln är att 
svara på kritiken som 
teorin om EI har fått och 
visa att det finns mer 
empiriskt stöd för EI än 
Waterhouse tar upp i sin 
kritik (artikel). 

Teorin om EI 
är en relativt 
ny teori och 
den är 
fortvarande i 
så kallad 
hypotes –fas. 
Därför är det 
viktigt att 
överväga alla 
bevis. 

Evidensbaser
ad 
teoribildning 
om EI 
fortsätter, 
vilket leder 
till 
fördjupade 
teorier. 
 

Eriksson, 
Katie.  

Caring 
Science in a 
New Key.  

2002 Beskrivning / 
sammanfattning. 

Syftet är att diskutera  
förutsättningarna för 
omorientering och ta fram 
en modell för utveckling 
av humanistiskt tänkande 
inom vårdvetenskapen. 

Eriksson 
beskriver  
omorienterin
g som sker i 
vårdvetenska
p. 
Humanistiskt 
orienterat 
tänkande 
ökar och ger 
ny betydelse 
för 
vårdvetenska
p. 



	  

 
Feather, 
Rebecca. 	  

Emotional 
intelligence in 
relation to 
nursing 
leadership: 
does it matter? 

2009 Litteraturanalys. Syftet är att diskutera 
vikten av att studera 
vårdledarnas EI och 
arbetstillfredsställelse hos 
vårdarna. 

Det finns ett 
behov av 
ytterligare 
forskning 
inom 
området EI 
för  
vårdledarna 
och dess 
inverkan på 
arbetstillfred
s-
ställelsenivå
n hos deras 
vårdpersonal. 
 

Kanste O, 
Kyngäs H & 
Nikkilä J.  

”The relation-
ship between 
multidimensio
nal leadership 
and burnout 
among nursing 
staff”. 

 

2007 Urvalet bestod 
av 601 
sjuksköterskor 
och vårdledare 
som arbetar 
inom olika 
vårdorganisa-
tioner. 

Syftet är att undersöka 
sambandet mellan 
flerdimensionellt 
ledarskap och utbrändhet 
bland vårdpersonal.  

Sambandet 
mellan 
ledarskap 
och 
utbrändhet är 
komplext. 
Sjukskötersk
or i olika 
åldrar, i olika 
stadier av 
karriärutveck
lingen kräver 
olika typer 
av ledarskap. 

Kanste, Outi.  

Work 
engagement, 
work 
commitment 
and their 
association 
with well-
being in health 
care. 

 

 

2011 Materialinsamli
ngen skedde 
genom enkäter, 
som skickades 
till vårdpersonal 
vid 14 olika 
hälsocentraler 
och 4 sjukhus. 

Därefter en 
kvantitativ 
innehållsanalys 
av 453 svar. 

 

Syftet med studien är att 
studera vilken inverkan 
vårdledarskap har på 
vårdpersonalens 
arbetsengagemang och 
välbefinnande. 

Resultaten 
visar att 
vårdledarska
p har en 
betydande 
roll för 
vårdpersonal
ens arbets-
engagemang 
och 
välbefinnand
e. 

Motivation 
visade sig 
vara en del 
av 
välbefinnand
et, och därför 
är den en 
viktig faktor 
i ledarskap. 
 

Kelloway, 
K.E., & 
Barling, J.  

Leadership 
development 

2010 Litteraturanalys. Recension över 
ledarskaps-forskning 
gällande välbefinnande i 
arbetet. 

 



	  

as an 
intervention in 
occupational 
health 
psychology. 
 

 

 

Kelloway, 
K.E., Turner, 
N., Barling, J. 
& Loughlin, 
C.  

Transforma-
tional 
leadership and 
employee 
psychological 
well-being: 
The mediating 
role of 
employee trust 
in leadership. 

2012 Två studier: 
1)Strukturerat 
frågeformulär 
med svar av 436 
arbetare (71% 
män)  hos en 
stor kanadensisk 
teleoperatör. 
2)Web-enkät 
undersökning 
med svar av 269 
arbetare. 

Forskning om relation 
mellan transformell 
ledarskapsstil och 
välbefinnande. 

Resultaten 
visar att 
processer 
som sker i 
det 
transformella 
ledarskapet 
bidrar till 
psykologiskt 
välbefinnand
e hos 
medarbetarn
a. Studien 
visade också 
att 
transformera
nde 
ledarskaps-
utveckling är 
en primär 
inter-vention 
i syfte att 
förbättra 
psykiskt 
välbefinnand
e på 
arbetsplatsen
. 
 

Mandell, B., 
& Pherwani, 
S.  

Relationships 
between 
emotional 
intelligence 
and 
transformation
al leadership 
style: a gender 
comparison 

 

 

2003 Regressions-
analys. 

Deltagarna 
bestod av 32 
ledare varav 13 
var manliga och 
19 kvinliga 

 

 

Syftet är att forska om 
sambandet mellan 
emotionell intelligens och 
transformerande ledarstil. 
En genusjämförelse utförs 
också. 

Utifrån 
analyserna 
hittades ett 
signifikant 
samband 
mellan 
transformera
nde ledarstil 
och 
emotionell 
intelligens. 
Ingen 
signifikant 
interaktion 
mellan kön 
och 
emotionell 
intelligens 
samt 
transformera
nde 
ledarskapssti
l hittades. 
 

Nielsen K, 2008 En longi- Syftet är att forska om det Resultatet 



	  

Randall R, 
Yarker J & 
Brenner S-O.  

”The effects of 
transformation
al leadership 
on followers’ 
perceived 
work 
characteristics 
and 
psychological 
well-being: A 
longitudinal 
study”. 

tudinell studie i 
vårdkontext. 

Sammanlagt 
svarade 447 på 
frågeformuläret, 
vilket gav en 
svarsfrekvens på 
81%. 

transformella ledarskapets 
effekter för 
välbefinnandet. 

visar  att 
transfor-
merande 
ledarskap har 
ett samband 
med 
välbefinnand
e och 
arbetsglädje. 
Enligt 
resultatet kan 
ledarna bidra 
till medar-
betarnas 
arbetsglädje 
och 
välbefinnand
e. 

Theorell, T., 
Nyberg, A. & 
Romanowska, 
J.  

Om ledarskap 
och de 
anställdas 
hälsa. 

2013 Artikeln baseras 
på forskarnas 
egna forsk-
ningar kring 
ledarskapets 
betydelse för de 
anställdas hälsa.  

 

Syftet är att diskutera på 
vilket sätt ledaren kan 
påverka de anställdas 
hälsa och vilka faktorer 
som enligt forskningen 
tycks ha störst betydelse. 

Ledarskaps-
beteende har 
betydelse för 
medarbetarn
as hälsa. En 
ledare som 
bryr sig om 
sina 
medarbetare, 
ger dem väg-
ledning och 
struktur 
bidrar 
positivt till 
medarbetarn
as hälsa. 

 
	  
	  



	  

 
Bilaga 2: Intervjuguide 1/2 
 
KARITATIIVISUUDEN ILMENTYMINEN YRITYSJOHTAJUUDESSA 
 
Tutkimukseni tavoitteena on ilmentää karitatiivista johtajuutta elinkeinoelämässä ja 
tutkia millä tavalla yritysjohtajat kokevat karitatiivisen johtajuuden ja sen roolin 
johtamisessaan. 

Tutkimukseni etsii vastausta kysymykseen: Mitä karitatiivisia piirteitä 
yritysjohtajuudessa ilmenee? 

HAASTATTELUN TAUSTAKYSYMYKSET: 
1. Kuka olet  
2. Koulutuksesi ja asemasi organisaatiossa 
3. Kuinka kauan olet työskennellyt johtavassa asemassa, kuinka olet ollut 

työelämässä? Kuinka kauan viimeisimmässä työtehtävässä? 
4. Kerro urakehityksestäsi, miten päädyit johtotehtäviin? 
5. Oletko saanut erillistä johtamiskoulutusta (milloin, mitä, mikä siinä oli 

parasta, milloin olisit tarvinnut ja millaista koulutusta?) 
 
1. TEEMA: JOHTAMINEN 

1. Mitä johtajuus ja johtaminen merkitsee sinulle? (jotain mitä joko on tai 
kehittyy olemaan) 

2. Mikä on käsityksesi omasta johtamistyylistäsi. Kuinka paljon 
johtamisessasi on management -tyyliä (asioiden johtaminen) ja leadership -
tyyliä (ihmisten johtaminen)? Entä missä suhteessa käytät erilaisia tyylejä 
päivittäisessä työskentelyssäsi? 

3. Kuvaile organisaatiosi sekä johtamasi työyhteisön ilmapiiriä. (Onko niissä 
eroa, miksi, mikä siinä on tärkeää, miten ilmenee?) 

4. Kuvaile johtamistyyliäsi ja johtamistapojasi (mitä ovat vahvuutesi tai 
heikkoutesi, keskeisimmät vaikuttamisen keinot, kommunikaatio, 
huomioiminen, huolehtiminen…) 

5. Kuinka paljon oma persoonasi näyttäytyy johtamistyylissäsi?  
6. Kuinka tärkeänä koet ns. esimerkilläjohtamisen? 
7. Millainen merkitys hierarkialla on organisaatiossasi sekä 

johtamistyylissäsi? (Onko tämä muuttunut ajan kuluessa, tuleeko 
muuttumaan tulevaisuudessa?) 

8. Miten johtajuutesi on kehittynyt vuosien saatossa ja mitkä asiat siihen ovat 
vaikuttaneet? 

9. Mistä asioista olet saanut alaisiltasi palautetta johtamistapaasi liittyen 
(mikä hyvää/ kehitettävää) Miten pyrit kehittämään johtajuuttasi? 

10. Onko johtamistavassasi jotain erityistä josta olet ylpeä? (Jotain jonka 
avulla saavutat tuloksia, jotain jota olet aina tehnyt, tms.?) 

 
 
 
 
 
 



	  

 
Bilaga 2: Intervjuguide 2/2 
 
2. TEEMA: KARITATIIVINEN JOHTAJUUS: 
JOHDANTO: 
 

1. Mitä on mielestäsi hyvä ihmisjohtaminen? 
2. Kuinka tärkeänä yrityksen menestystekijänä näet hyvän 

ihmisjohtamisen? (Mitä se saa aikaan, miten konkretisoituu, tuetaanko 
tätä organisaatiossasi)  

2A: JOHTAJAN ARVOPOHJA 
 

1. Millaiset (eettiset) arvot ovat sinulle tärkeitä johtamisessa, valitse 
kaksi tai kolme tärkeintä? 

2. Millä tavalla eettinen arvopohjasi ilmentyy johtamistavoissasi tai -
tyylissäsi? (tasapuolinen kohtelu?) 

3. Miten eettinen arvopohjasi ja johtamistyylisi ilmentyy työyhteisösi 
(organisaatio) kulttuurissa? 

4. Mitkä ovat tärkeimmät avusi (ominaisuudet) siinä, että pystyt 
välittämään johdettaville valitsemiasi (eettisiä) arvoja niin, että ne 
konkretisoituvat työyhteisössä hedelmällisellä tavalla? 

 
2B: KARITATIIVISET PIIRTEET JOHTAMISESSA 
 

1. Mitä inhimillisyys johtamisessa tarkoittaa sinulle? (miten se ilmenee, 
millainen merkitys sillä on?) 

2. Mikä on myötätunnon merkitys johtamistavassasi? (Mitä se tarkoittaa, 
miten se ilmenee, miten hyödynnät sitä?) 

3. Mitä lähimmäisenrakkaus merkitsee sinulle, miten se ilmenee 
johtamistyylissäsi (arvopohja)?  

4. Mitä ajatuksia termi ”toisesta ihmisestä huolehtiminen” herättää 
sinussa? 
Ilmentyykö huolenpito ja hoivaaminen johtamistyylissäsi? (miten, 
miksi, milloin?) 

5. Kuinka tärkeänä koet sen, että työyhteisössä toinen ihminen kohdataan 
kokonaisena ihmisenä? Entä millä tavalla tämä ilmentyy 
johtamistavoissasi? (Mitä se tarkoittaa, miten se ilmenee, miten 
hyödynnät sitä?) 

6. Millä tavalla välittäminen konkretisoituu johtamistavoissasi sekä 
työyhteisössäsi? (Mitä se tarkoittaa, mikä on hoivaavan kulttuurin 
merkitys, miten se ilmenee, miten hyödynnät sitä, onko jotain hyviä 
käytäntöjä joiden avulla tämä mahdollistuu?) 

7. Tasa-arvon merkitys? 
8. Miten suhtaudut ajatukseen siitä, että tulevaisuudessa alaiset ovatkin 

enenevissä määrin esimiesten ja johtajien sisäisiä asiakkaita, jotka 
tekevät työnsä sitä paremmin mitä paremmin esimies luo heille 
toimintaedellytyksiä ja pyrkii ottamaan huomioon heidän yksilölliset 
tarpeensa (ja vastaamaan niihin)?  

 



	  

Bilaga 3: Strukturanalys 1/3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steg 1, dekontextualisering Steg 2, meningsenheter Steg 3, huvudteman Steg 4, teman Steg 5, dekontextualisering av 
teman

Steg 6, kondenserande 
subteman

Steg 7, sammanfattning av 
subteman

CENTRALA MENINGSENHETER KONDENSERANDE 
MENINGSENHETER

TEMA 
MEDMÄNSKLIGHET

SAMMANFAT-
TNING AV 
TEMAN

CENTRALA 
MENINGSENHETER OM 
TEMAN

KONDENSERANDE 
SUBTEMAN

SAMMANFATTNING AV 
SUBTEMAN

Lähimmäisen rakkaus on ennen kaikkea 
inhimillisyyttä…se  ja myötätunto välittyy 
mielestäni arvostuksena.   

Myötätunto
Arvostus

Inhimillisyys Aitous 
Aitous
Aitous 
Aitous 
Aitous
Aitous
Arvostus
Arvostus
Arvot
Avoimuus
Huomioiminen 
Itsetunto 
Itsetunto
Kohtaaminen
Myötäeläminen 
Myötätunto
Myötätunto 
Positiivisuus 
Tasa-arvo 
Välittäminen 
Välittäminen 
Välittäminen
Yksilöllisyys

Avoimuuden ja aitouden avulla 
pääsee toisen lähelle ja voi kohdata 
toisen…myötätunto välittyy 
arvostuksen kautta. Pyrin näkemään 
ja huomioimaan heidät 
(kanssatyöntekijät) yksilöinä ja 
vahvistan heidän osaamistaan... 

Avoimuus
Aitous
Arvostus
Myötätunto
Yksilöllisyys

Aitous
Aitous
Aitous 
Aitous 
Aitous
Arvostus
Avoimuus
Huomioiminen
Hyvyys
Hyvyys
Inhimillisyys 
Itsetuntemus
Kiinnostunut
Kuunteleminen
Kuunteleminen
Luottamus
Luottamus
Läsnä
Läsnäolo
Motivoin
Myötäeläminen
Myötätunto
Myötätunto
Positiivinen asenne
Samaistuminen 
Tukeminen
Välittäminen 
VälittäminenIhimillisesti toimimalla… saavutamme 

tulokset…
Inhimillisyys …kuunteleminen, suunnannäyttö, 

motivoiminen..jokainen on yksilö.. 
Kuunteleminen
Motivoin
Yksilöllisyys

Ihimillisyys... ja aitous toisen kohtaamisessa 
on myös oleellista.

Toisen kohtaaminen Inhimillisyys haluan hyvää jokaiselle 
(kanssatyöntekijöille), sitä kautta 
saavutetaan tuloksia...

Hyvyys
Yksilöllisyys

Yhdessä me tehdään koko organisaatio, 
aitous on vahvuuteni sen avulla pääsen... ...ja 
voi ymmärtää heidän yksilöllisen tilanteen.

Aitous 
Yksilöllisyys

Inhimillisyys Luon onnistumisen mahdollisuuksia 
alaisilleni, sitä arvostetaan…. 

Tukeminen

Inhimillisyys toista kohtaan välittyy jos on 
sinut tehtävänsä ja  organisaation arvojen 
kanssa. Arvojaan ja sieluaan ei voi myydä.

Itsetunto 
Arvot

Inhimillisyys …yksilönä...samaistuu organisaation 
arvoihin…

Samaistuminen 
Yksilöllisyys

Ihimillinen johtaminen on toisten näkemistä 
ja arvostamista.

Huomioiminen 
Arvostus

Inhimillisyys Kuuntelen heitä (kanssatyöntekijöitä), 
keskustelemme ja perustelen 
päätöksiä heille tarvittaessa... 

Kuunteleminen

Ihimillisyys johtamisessa on hirvittävän 
tärkeää…

Inhimillisyys ..toimimalla luotettavasti (seiso 
sanojesi ja tekojesi takana) 
saavutetaan luottamusta..

Luottamus

Kun ihmisiä johdetaan tilanteessa, jossa 
aivotyö on yrityksen keskeisin 
menestystekijä, haluavat he johtajakseen 
aidon ihmisen.

Aitous Inhimillisyys Olen oma itseni ja arvostan heitä 
(kanssatyöntekijöitä)…

Aitous
Itsetuntemus

Inhimillinen johtaminen syntyy aitoudesta, 
välittämisestä, ihmisten välisestä tasa-arvosta 
ja avoimuudesta. 

Aitous 
Välittäminen 
Tasa-arvo 
Avoimuus

Inhimillisyys Välitän heistä (kanssatyöntekijä) 
aidosti ja haluan hyvää…

Välittäminen 
Aitous 
Hyvyys

Johtajalla on oltava hyvä itsetunto, 
ainoastaan sen kautta hänen on mahdollista 
toimia inhimillisesti ja välittää aidosti 
tiiminsä jäsenistä.

Aitous 
Välittäminen 
Itsetunto

Inhimillisyys Olemalla aito ja välittämällä…toimin 
inhimillisesti…

Inhimillisyys 
Aitous 
Välittäminen

Liitän mielessäni myötätuntoon välittämisen 
ja aitouden.

Myötätunto 
Aitous
Välittäminen

Inhimillisyys ..osoittamalla myötätuntoa ja olemalla 
aito oma itseni pyrin saavuttamaan 
kanssatyöntekijöien luottamuksen... 

Myötätunto
Aitous
Luottamus

…olen myös ihimillinen Inhimillisyys Olemalla kiinnostunut ja helposti 
lähestyttävä…

Kiinnostunut
Läsnäolo

Mielestäni yritysmaailmassa myötäelämistä 
ja inhimillisyyttä pitäisi hyödntää 
enemmän…

Myötäeläminen Inhimillisyys ...myötäeläminen tarkoittaa mielestäni 
sitä, että olen aidosti läsnä...näen 
ihmisenä en vain työntekijänä... 
tiedän, että sitä arvostetaan.

Myötäeläminen
Läsnä
Yksilöllisyys

Aitous ja positiivisuus sekä itsestä antaminen 
ovat kantavia teemoja inhimillisessä 
johtamisessa.

Aitous
Positiivisuus 

Inhimillisyys Olen positiivinen ja 
ratkaisuhakuinen…hymyilen ja 
huomion muita.

Positiivinen asenne
Huomioiminen



	  

Bilaga 3: Strukturanalys 2/3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steg 1, dekontextualisering Steg 2, meningsenheter Steg 3, huvudteman Steg 4, teman Steg 5, dekontextualisering av 
teman

Steg 6, kondenserande 
subteman

Steg 7, sammanfattning av 
subteman

CENTRALA MENINGSENHETER KONDENSERANDE 
MENINGSENHETER

TEMA VÄRDIGHET SAMMANFATTN
ING AV TEMAN

CENTRALA 
MENINGSENHETER OM 
TEMAN

KONDENSERANDE 
SUBTEMAN

SAMMANFATTNING AV 
SUBTEMAN

Ihmisjohtaminen on ennen kaikkea 
arvostamista...erilaisuus työyhteisössä on 
arvokasta. löydetään jokaisesta ne vahvuudet 
työyhteisössä. Jokainen on arvokas

Arvostus 
Yksilöllisyys

Arvokkuus Arvosta
Arvostus 
Arvostus 
Arvostus
Arvostus 
Huomioiminen
Huomioiminen
Myötätunto 
Välittäminen 
Yksilöllisyys
Yksilöllisyys
Yksilöllisyys
Yksilöllisyys

Löydetään yksilön vahvuudet ja 
vahvistetaan niitä entisestään. 
Huomataan kanssatyöntekijä

Yksilöllisyys
Välittäminen 
Vahvistaminen

Arvostus
Huomioiminen
Huomioiminen
Huomiointi
Kuunteleminen
Myötätunto
Osallistaminen
Positiivisuus
Rakentava palaute
Sosiaalisuus
Tasa-arvo
Vahvistaminen
Vahvistaminen
Vahvistaminen
Vahvistaminen
Vuorovaikutus
Välittäminen 
Välittäminen
Välittäminen
Välittäminen
Välittäminen
Välittäminen 
Yksilöllisyys
Yksilöllisyys
Yksilöllisyys

Yksilöllisyys, katson heitä 
(kanssatyöntekijöitä) yksilöinä. Hyvien 
asioiden vahvistaminen, toisten 
arvostaminen ja se että nähdään toiset 
arvokkaina ovat ihan ykkösjuttuja 
ihimillisessä johtamisessa.

Arvostus 
Yksilöllisyys

Arvokkuus Yksilöllisyyden 
huomioiminen…myös välittäminen..

Yksilöllisyys
Välittäminen

...arvokkuuden merkitys yksilölle.. Välittäminen 
Yksilöllisyys

Arvokkuus Välittäminen arvostuksen kautta Välittäminen
Arvostus

arvostuksen ja välittämisen kautta saavuttaa 
paljon…jos et kuule et myöskään näe..

Arvostus
Huomioiminen

Arvokkuus Kuuntelen. Huomioin ja välitän 
porukoistani tasapuolisesti…

Huomioiminen
Välittäminen
Kuunteleminen
Tasa-arvo

Se (myötätunto) ilmentyy tavoissani 
(johtamistavat) niin, että toimintatapani on 
lähtökohtaisesti arvostava. 

Myötätunto 
Arvostus

Arvokkuus Olen myötätuntoinen, huomioin ja 
välitän. Haluan olla vahva "leader", 
olen ihmisläheinen sydämeltäni 
(pohjimmiltani) yhdistettynä 
kilpailuhenkisyyteen ja 
tuloksellisuuteen. Osallistan ja sitä 
kautta sitoutan tekemiseen.

Huomioiminen
Myötätunto
Välittäminen
Osallistaminen

Ihmisillä on myötäsyntyinen tarve tulla 
nähdyksi, halu tulla hyväksytyksi….yhteys 
heidän arvokkuuteensa

Huomioiminen Arvokkuus Osoitan huomiota ja vaikka olen 
kiireinen pyrin viikottain tavalla tai 
toisella kohtamaan tiimi tekijöitä. 
Positiivinen vahvistus on tärkeää, 
mielestäni jopa hyveellistä. 
Palautettakin pitää pystyä antamaan, 
mutta se pitää tehdä rakentavalla 
tavalla.

Positiivisuus
Rakentava palaute
Huomiointi

Kuinka voit vaatia arvostusta itseäsi kohtaan 
jos et itse arvosta 
kanssatyöntekijöitäsi…mielestäni jokainen 
on arvokas

Arvostus 
Arvokkuus

Arvokkuus Hyödynnän viestintätaitojani ja 
sosiaalisuuttani johtamistyylissäni. 

Vuorovaikutus
Sosiaalisuus

Haluan, että he (kanssatyöntekijät) kokevat 
olevansa arvokkaita. 

Arvokkuus Arvokkuus Tapani on vahvistaa postiivisen 
kautta…jokaisesta löytyy se jokin…

Yksilöllisyys
Vahvistaminen

Kaikki ovat tärkeitä. Arvokkuus Arvokkuus Nähdyksi ja kuulluksi sekä 
hyväksytyksi tulemisen tunteen 
luominen on mielestäni keskeistä.

Välittäminen 
Vahvistaminen

Löydetään jokaisesta ne vahvuudet 
työyhteisössä…jokainen on arvokas

Arvokkuus
Yksilöllisyys

Arvokkuus …tarve tulla vahvistetuksi…ihan 
perustavaa laatua oleva asia…

Vahvistaminen
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Steg 1, dekontextualisering Steg 2, meningsenheter Steg 3, huvudteman Steg 4, teman Steg 5, dekontextualisering av 
teman

Steg 6, kondenserande 
subteman

Steg 7, sammanfattning av 
subteman

CENTRALA MENINGSENHETER KONDENSERANDE 
MENINGSENHETER

TEMA KULTUR SAMMANFATTN
ING AV TEMAN

CENTRALA 
MENINGSENHETER OM 
TEMAN

KONDENSERANDE 
SUBTEMAN

SAMMANFATTNING AV 
SUBTEMAN

Johdan työyhteisöä onnistumisten kautta...  
halua nostaa arjessa positiivisia ja hyviä 
asioita, olen huomannut, että se kantaa ja 
tarttuu (tunnelma) muihinkin 
(kanssatyöntekijät)

Onnistuminen 
Hyvyys 

Tunnelma Aitous
Aitous
Aitous 
Aitous
Arvostus
Arvostus
Esimerkillä 
johtaminen
Hoivaaminen
Huolehtiminen
Hyvinvointi
Hyvyys 
Hyvyys
Itsetunto 
Kiinnostus
Kiinnostus 
Kohtaaminen
Kohtaaminen
Kommunikointi
Kuunteleminen
Onnellisuus
Onnistuminen 
Tunteet
Vuorovaikutus 

Annan rakentavaa palautetta. 
Ongelmapuhe tarkoittaa usein sitä, 
että henkilö (kanssatyöntekijä) ei ole 
siellä missä haluaisi olla (saavuttanut 
jotakin haluamaansa). Tehtäväni 
(johtajana) on auttaa tätä 
(kanssatyöntekijää) löytämään polku 
tavoitetilaan. Tuon oman osaamiseni 
tarvittaessa rinnalle ja "kuljen hetken 
vieressä", jotta tulos saavutetaan.

Rakentava palaute
Tuki

Arvopohja 
Arvopohja (hyvyys)
Huolehtiminen 
Huomioiminen
Itsetuntemus
Kiinnostus
Kohtaaminen 
Kohtaaminen
Kuunteleminen 
Kuunteleminen
Läsnäolo
Palveluasenne
Positiivisuus
Rakentava palaute
Samaistuminen
Samaistuminen
Tasa-arvo 
Tasa-arvo 
Tasa-arvo 
Tasa-arvo 
Tasa-arvo
Tuki
Tuki 
Tunnejohtaminen
Tunneäly 
Tunneäly 
Vahvistaminen

Hyvinvoiva henkilöstö on tuloksen 
tekemisen lähtökohta…koen vahvasti 
tunteella asioita. …koen, että eräänlaista 
hoivaamista on hyvän tunnelman luominen 
ja ylläpitäminen niin, että työntekijöiden 
olisi hyvä olla työpaikallaan.

Itsetunto 
Hoivaaminen

Tunnelma Omaa itseään pitää olla valmis 
avaamaan aika paljon. Perushenki ja 
perusta jolla seisomme tulee läpi, ei 
sitä voi muuttaa eikä voi olla jotain 
muuta kun aidosti on. Omalla 
arvopohjalla on tässä aivan suunnaton 
merkitys. Itsetuntemus on yksi 
vahvuuksistani jonka avulla pystyn 
luomaan hyvää fiilistä. Aistin 
tunnelmia sen avulla tiedän miten 
asiat vaikuttavat toisiinsa ja millaisia 
reaktioita ne mahdollisesti aiheuttavat 
työyhteisössä. 

Arvopohja
Itsetuntemus
Tunneäly

Olen aina oma itseni johtajana annan 
tunteiden näkyä tilannetajua hyödyntäen ja 
haluan olla aito. Haluan pitää yllä 
hyvyyttä…

Aitous
Hyvyys

Tunnelma Tilannetaju sekä tunneäly ovat 
molemmat keinoja joita käytän 
huomaamattani. Uskon toisen ihmisen 
olevan hyvä…haluan vahvistaa sitä 
(kanssatyöntekijän hyvyyttä)

Tunneäly
Arvopohja (hyvyys)
Vahvistaminen

Jotta pystyn välittämään arvostusta 
kuuntelen kanssatyöntekijöitä, aistin ja pyrin 
luomaan miellyttävän tunnelman.

Arvostus Tunnelma Yleensä aika pienillä ja 
yksinkertaisilla asioilla voi luoda 
välittävää, rentoa ja arvostavaa 
ilmapiiriä työyhteisöön. Näitä ovat 
huomioiminen, tervehtiminen, 
huolehtiminen, ei kiusata tai syrjitä 
ketään (tasa-arvo).

Huomioiminen
Huolehtiminen
Tasa-arvo

Olen kiinnostunut kanssatyöntekijöistäni, 
jokainen on erilainen, toiset haluavat 
enemmän huomiota ja jakaa asioitaan kuin 
toiset…kuunteleminen on keskeistä.  

Aitous
Kiinnostus
Kuunteleminen

Tunnelma Se on aikalailla pieniä tekoja; 
kuunnellaan murheet ja ilot (sekä työ 
että muut).  Olen huomannut, että 
tämä (kohtaaminen ja kuunteleminen) 
on tuloksen teon kannalta 
merkityksellistä ja siksi koen sen 
tärkeäksi ja teen sitä. Ilman aitoa 
kiinnostusta tämä ei kuitenkaan 
onnistu.

Kuunteleminen
Kohtaaminen
Kiinnostus

Kanssatyöntekijöiden huomioimisessa 
säännönmukainen kommunikointi on 
varmasti ihan A ja O. He (kanssatyöntekijät) 
tietävät, että olen kiinnostunut. ...voin 
huomioida ja huolehtia heistä 

Kommunikointi
Huolehtiminen
Kohtaaminen

Tunnelma Minun pitää huolehtia siitä, että on 
riittävästi kohtaamisia porukoiden 
kanssa. Olen johtajana käytettävissä 
ja läsnä.

Kohtaaminen
Tasa-arvo

Onnellisuudella ja työyhteisössä 
viihtyvyydellä on mielestäni iso merkitys. 
Johtajan tulisi tiedostaa tämä ja hyödyntää 
sitä samalla kun yrittää luoda tiimilleen 

Onnellisuus
Hyvinvointi

Tunnelma Luon onnistumisen edellytyksiä, 
tehtäväni on tukea heitä onnistumaan 
tavoitteessaan tasapuolisesti…

Tuki 
Palveluasenne
Tasa-arvo

Minusta se (esimerkillä johtaminen) on 
ratkaisevaa jos teot ja puheet ovat 
ristiriidassa niin puheet ovat turhia.

Esimerkillä johtaminen Tunnelma Olen sinut yrityksen arvomaailman 
kanssa, "allekirjoitan" arvot ja välitän 
niitä tekemiseni kautta. Seison 
tehtyjen päätösten takana, pystyn 
perustelemaan päätökset ja ymmärrän, 
että... Annan aikaa ja mahdollisuuden 
reflektointiin jos päätös on ollut 
heidän (kanssatyöntekijän) 
näkokulmasta epämieluisa...

Samaistuminen

Johtaja johtaa ihmisten tunteita, niillä 
(tunteilla) on vaikutus työn tekemiseen ja 
siihen kuinka ne (kanssatyöntekijät) toteuttaa 
työtään ja myös siihen miten ihmiset jaksaa 
vapaa-ajallaan. ...ollaan (työyhteisössä) usein 
aivan liian asiakeskeisiä, eikä ymmärretä 

Tunnelma 
Tunteet

Tunnelma Arvonvälityksen organisaatioon tekee 
yrityksen ylin johto. Organisaation 
ylimmällä johdolla on suuri vaikutus 
kuinka tätä (tunne johtaminen) 
arvostetaan.

Tunnejohtaminen
Arvopohjaan samaistuminen

Lämpö (tunnelma) ja aitous pienissäkin 
kohtaamisessa tärkeää..

Aitous 
Kohtaaminen

Tunnelma Aito läsnäolo tilanteessa kuin 
tilanteessa, kuuntelet osaat kysyä 
oikeat kysymykset ja yhdessä 
ratkaistaan ongelmat ja tilanteet. 
..levitän hyvää mieltä 
ympärillen...tuen sekä autan työssä 
onnistumisessa.Positiivisuus tarttuu.

Läsnäolo
Kuunteleminen
Positiivisuus

Välittömyys ja kiinnostus välittyy 
aitoutena... koen, että luokseni on aina ollut 
helppo tulla (oveni on ollut aina 
auki)…tunnelma vaan on ollut sellainen.

Kiinnostus 
Aitous

Tunnelma Tietyt rajat pitää tietysti pitää ja 
avoimuuden aste on eri työpaikalla 
kuin kotona.

Avoimuus

Miellyttävä tunnelma helpottaa vaikeita 
tilanteita...se (tunnelma) on tarkoituksen 
hakuista, sillä (mielyttävällä tunnelmalla) on 
merkitystä tulosten saavuttamisessa.

Tunnelma Se, että kaikki välittää ja katsoo 
toistensa perään synnyttää 
luottamuksellista ilmapiiriä 
työyhteisöön.

Välittäminen

...vuorovaikutteisuuden kautta saavutetaan 
arvostus.

Vuorovaikutus 
Arvostus

Tunnelma ...kohtelemalla tasa-arvoisesti 
kanssatyöntekijöitä. (Tasa-arvo ei ole 
sama kuin tasapuolisuus)

Tasa-arvo
Välittäminen
Aitous



	  

 
Bilaga 4: Anhållan om forskningstillstånd 
 
 
Johanna Sihvonen     
johanna.sihvonen@xxxxxx.com 
040 XXX XXXX 
 
XXXXXXX Oy 
XXXXXXX henkilö 
 
 
TUTKIMUSLUPAHAKEMUS 

Opiskelen Åbo Akademin sosiaalitieteiden laitoksella hoitotiedettä ja sivuaineena 
johtamista. Teen pro-gradu tutkimukseni aiheesta karitatiivisuuden ilmentyminen 
yritysjohtamisessa. Tutkimukseni käsittelee karitatiivisten piirteiden ilmentymistä 
yritysjohtamisessa. Tavoitteenani on selvittää millä tavalla eri toimialojen 
yrityksissä työskentelevät johtajat käsittävät karitatiivisen johtamisen ja millaisia 
karitatiivisen johtamisen piirteitä heidän johtamiskäyttäytymisessään ilmentyy. 
Tutkimukseni ohjaajana toimii HVD, Yvonne Näsman, Åbo Akademista. 

Tutkimuksessani pyrin yhdistämään sekä työkokemukseni että oppeja hoito- ja 
johtamistieteen aloilta. Tutkimukseni empiirinen osa muodostuu yritysjohtajien 
haastatteluista. Narratiivisen haastattelumenetelmän avulla pyrin keräämään 
johtajien näkemyksiä ja kokemuksia heidän johtamistyyleistään ja siinä 
mahdollisesti ilmenevistä karitatiivisista piirteistä. Yrityksenne liiketoimintaan 
liittyvät aiheet eivät kuulu tutkimusintressiini ja siksi ne rajautuvat täysin 
tutkimukseni ulkopuolelle. 

Tutkimukseen osallistuvien henkilöiden nimiä tai XXXX Oy:n nimeä ei tuoda 
esille tutkimuksessa, ainoastaan yrityksen toimiala mainitaan. Kustakin 
yritysjohtajasta käytetään vain yleistä termiä ”yritysjohtaja” eli yksilöimättä, missä 
johtotehtävissä tämä on toiminut. Tutkimukseen osallistuvalla on oikeus jättäytyä 
pois tutkimuksestani milloin tahansa. Haastattelun kautta saatava aineisto käytetään 
vain tämän tutkimuksen tekemiseen. Haastattelu nauhoitetaan ja aineisto hävitetään 
tutkimuksen tekemisen jälkeen. Tutkijana sitoudun noudattamaan voimassaolevia 
tutkimusaineiston säilyttämiseen ja tietosuojalainsäädäntöön liittyviä normeja.  

Tutkimukseni raportti on valmistuttuaan käytössänne. Olettamukseni on, että 
tutkimukseni avulla saadaan tietoa, joka kannustaa esimiehiä ihmiskeskeisempään 
johtamiseen, jossa myötätunnolla sekä inhimillisyydellä on merkittävä rooli. 
Annan mielelläni tarvittaessa lisätietoa tutkimuksestani. 

Kunnioittavasti, 
Johanna Sihvonen  
Helsingissä 9.12.2014 
 

Hyväksyn/ -mme tutkimuslupahakemuksen ja myönnän/ -mme Johanna Sihvoselle 
luvan tutkimuksen tekemiseen XXXX Oy:ssä. 

___________________________ ______________________________ 

  



	  

 
Bilaga 5: Information till respondenter 1/2  
      

Pro gradu -tutkimus 
Tutkija: Johanna Sihvonen 
Ohjaaja: HVD, Yvonne Näsman 
Hoitotieteellinen yksikkö 
Sosiaalitieteellinen laitos 
Åbo Akademi 
 

KARITATIIVISUUDEN ILMENTYMINEN  
YRITYSJOHTAJUUDESSA 
 

Tervetuloa mukaan pro-gradu tutkimukseeni, joka käsittelee karitatiivisuuden 
ilmentymistä yritysjohtamisessa. Tutkimukseni tavoitteena on selvittää millä 
tavalla eri toimialojen yrityksissä työskentelevät johtajat käsittävät karitatiivisen 
johtamisen ja millaisia karitatiivisen johtamisen piirteitä heidän 
johtamiskäyttäytymisessään ilmentyy.  
 
Tutkimukseni etsii vastausta kysymykseen:  
Mitä karitatiivisia piirteitä yritysjohtajuudessa ilmenee? 
 
TAUSTATIETOA TUTKIMUKSEENI LIITTYEN 
 
Mitä karitatiivinen (caritas) tarkoittaa? 
Karitatiivisen käyttäytymisen voisi sanoa arkikielessä tarkoittavan esim. 
myötätuntoa tai empatiaa. Termi on kuitenkin hyvin moniulotteinen. Lyhyesti 
kuvattuna se tarkoittaa lähimmäisenrakkautta, joka on epäitsekästä inhimillistä 
toimintaa johon sisältyy ihmiselle luontaiset ominaisuudet, kuten	   hoitaminen ja 
toisistaan huolehtiminen. Suvaitsevaisuus ja hyvä tahto kanssaihmistä kohtaan ovat 
keskeisessä roolissa karitatiivisuudessa. 
 
Tutkimukseni teoreettinen tausta lyhyesti 
Tutkimukseni pohjaa Åbo Akademin Vaasan hoitotieteellisessä tiedekunnassa 
kehitettyyn Karitatiiviseen johtamisteoriaan (Caritativt ledarskap). Teorian on 
kehittänyt professori Terese Bondas 2000-luvun alussa. Teoria on kehitetty pääosin 
hoitoalan johtajuuteen ja se on vielä suhteellisen nuori johtamisteoria. Haluan 
tutkia karitatiivisten piirteiden ilmentymistä yritysjohtajuudessa syystä, että 
mielestäni teoria voisi soveltua laajempaankin käyttöön elinkeinoelämän alueella 
erityisesti yrityksissä, jotka ymmärtävät ihmisjohtamisen menestystekijänään. 
 
Teorian keskiössä on ajatus inhimillisyydestä eli siitä, että ihmisten välillä vallitsee 
myötätunto ja halu tehdä pohjimmiltaan hyvää lähimmäiselle. Teoria valjastaa 
täten ns. ”pehmeä arvot” sekä tehokkuuden hyödyntäen moraalisia inhimillisiä 
arvoja, kuten lähimmäisenrakkaus ja myötätunto.  
 
 
 



	  

Bilaga 5: Information till respondenter 2/2 
 
 
Teoriaan liittyvien teesien on tutkimusten kautta todettu synnyttävän hyvinvointia, 
työhön sitoutuneisuutta ja tehokkuutta. Karitatiivinen johtamistapa tähtää siihen, 
että työntekijän, johtajan ja koko työyhteisön olisi kokonaisvaltaisesti hyvä olla. 
 
Haastatteluun liittyvää 
Haastattelumenetelmä on narratiivinen ja itse haastattelutilanne on keskusteleva. 
Haastattelu kestää arviolta noin kaksi tuntia, haastattelun kautta saatava aineisto 
käytetään vain tämän tutkimuksen tekemiseen. Haastattelu nauhoitetaan ja aineisto 
hävitetään tutkimuksen tekemisen jälkeen. 
 
Nimeäsi tai työnantajayrityksen nimeä ei tuoda esille tutkimuksessani, ainoastaan 
yrityksen toimiala mainitaan. Voit halutessasi jättäytyä pois tutkimuksestani 
milloin tahansa. Tutkijana sitoudun noudattamaan voimassaolevia 
tutkimusaineiston säilyttämiseen ja tietosuojalainsäädäntöön liittyviä ohjeita.  
 
Haastattelukysymysten avulla kartoitan Sinun henkilökohtaisia näkemyksiäsi 
johtajuudestasi, johtamistyylistäsi sekä johtamistavoistasi. Tämän lisäksi 
haastattelun aihepiirit käsittelevät ihmisjohtamista, eettistä arvopohjaasi sekä 
inhimillisyyden, myötätunnon sekä lähimmäisen rakkauden merkitystä 
johtamisessa. 
 
Toimitan tutkimukseni raportin sen valmistuttua käyttöösi. Olettamukseni on, että 
tutkimukseni avulla saadaan tietoa, joka kannustaa esimiehiä ihmiskeskeisempään 
johtamiseen, jossa myötätunnolla sekä inhimillisyydellä on merkittävä rooli. 
Annan mielelläni tarvittaessa lisätietoa tutkimuksestani. 

16.12.2014 
Helsingissä 

 

Ystävällisesti, 
Johanna Sihvonen 
 

040 XXX XXX   
johanna.sihvonen@xxxxx.com 

 

 

 

 

 



	  

Bilaga 6: Skirftligt samtycke till deltagande i studien  

KIRJALLINEN SUOSTUMUS  

Suostun vapaaehtoisesti osallistumaan Johanna Sihvosen pro gradu tutkimukseen, 
joka käsittelee aihetta ”karitatiivisuuden ilmentyminen yritysjohtajuudessa”.  

Minulle on selvitetty, että minusta kerättäviä tutkimustietoja käsitellään 
luottamuksellisina ja siten, että niistä ei voi tunnistaa henkilöllisyyttäni. 
Työnantajayrityksen nimeä ei tuoda esille tutkimuksessa, ainoastaan yrityksen 
toimiala mainitaan sovitun mukaisesti. Tutkimuksessa ei yksilöidä sitä missä 
johtotehtävässä toimin tai olen toiminut urani aikana.  

Suostun haastatteluiden nauhoittamiseen ja olen tietoinen miten ja kenen toimesta 
aineistoa käsitellään. Voin keskeyttää osallistumiseni missä vaiheessa tahansa.  

 

Annan suostumukseni tutkimuksen tekemiseen ja haastattelujen nauhoittamiseen. 

 

________________________________ 
Aika ja paikka  

_________________________________ 
Osallistujan allekirjoitus  

_________________________________ 
HVM -opiskelija Johanna Sihvonen 
 

 

 
 

 


