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Titel  
Empati – en utmaning.  
Omvårdnadslärares uppfattningar om empati, empatiutveckling och empatiutvecklande arbetsmetoder inom den 
gymnasiala vuxenutbildningen.  

 
Title  
Empathy – a challenge.  
Nursing Teachers´ perceptions of empathy, development of empathy and empathy- developing practices within the 
upper secondary adult education. 
 
Författare  
Annika Lindhe Petersson 
 
 

Sammanfattning  

Empati är ett centralt begrepp med många dimensioner och en central förmåga i omvårdnadsarbetet idag. Inom 

professionellt vårdarbete finns krav som gäller lyhördhet, kommunikation, omvårdnad och förståelse. Empati är 

därför en nödvändig komponent för professionell hållning.  

 

Syftet med denna studie var att undersöka lärares uppfattningar om empatibegreppet och hur empatiutvecklande 

arbete inom Omvårdnadsprogrammets vuxenutbildning bedrivs. Vidare avsågs även att beskriva lärares 

uppfattningar om hur empatiutveckling sker samt vad som underlättar eller hindrar detta skeende. Två kvalitativa 

fokusgruppsintervjuer genomfördes. Sammanlagt nio Omvårdnadslärare från två vuxenutbildningar deltog.  

 

Fynden visar att pedagogerna anser att empatibegreppet är mångfacetterat vilket överensstämmer med aktuell 

forskning. Informanterna menar även att empatiutvecklingen grundläggs redan hos barnet samt påverkas av arv och 

miljö men poängterar att empatiutveckling kan ske hela livet. Utvecklingen påverkas dock av ramfaktorer som yttre 

och inre miljö. Ett gott bemötande, tillåtande atmosfär och trivsel på skolan främjar empatiutveckling medan 

tidsbrist, konflikter och kommunikationsbrister hindrar skeendet. Nationella riktlinjer kan också ha en negativ 

inverkan då krav läggs på den studerande som kan ge stress och hämma empatiutvecklingen. Likaså kan negativ 

handledning på den arbetsplatsförlagda utbildningen (APU) få icke önskvärda konsekvenser för empatin. Flera av 

dessa fynd styrks av tidigare forskning. Empatiutvecklande arbete bedrivs främst med hjälp av fallbeskrivningar som 

hämtas eller förstärks med hjälp av olika medier och som i kombination med reflektion och handledning kan ge 

förståelse. Pedagogerna hävdar också att APU eller erfarenhet över lag har stor betydelse för empatiutvecklingen. Få 

forskningsresultat gällande empatiutveckling hos studerande på Omvårdnadsprogrammets vuxenutbildning finns, 

varför vidare forskning rekommenderas med större material. Läraren som förebild, kunskapsförmedlare och 

handledare har en viktig roll inom denna utbildningssektor. 
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Inledning 
Som barnmorska och sjuksköterska med mångårig erfarenhet inom sjukvården har vikten av 

ett empatiskt bemötande gentemot vårdtagarna blivit allt mer tydligt. Som nuvarande 

yrkeslärare inom Omvårdnadsprogrammets vårdämnen, är Omvårdnadsprogrammets program 

– och kursmål dessutom en utmaning. Dessa mål understryker bl. a vikten av förmågan att 

uppfatta, förstå och kunna kommunicera med andra människor (www.skolverket.se). Inom 

professionellt vårdarbete finns krav som gäller lyhördhet, kommunikation, omvårdnad och 

förståelse. Empati är därför en nödvändig komponent för professionell hållning (Holm, 1995). 

Som exempel på detta kan nämnas interaktionen mellan vårdare och patient vilken har 

betydelse för effekten av vården. Vårdarens bemötande påverkar patientens tillfredsställelse 

och bemötande präglas av förmågan till empati (Holm, 2001).  

 

Empati och empatisk förmåga har alltså en viktig plats inom vårdområdet men även 

människor emellan. Ordet har en positiv klang och betyder enligt ordboken inlevelse i andra 

personers behov och reaktioner men begreppet är mångtydigt och mer komplext än så (Holm, 

2001; Spencer, 2004). 

  

Empatisk förmåga beror på förmågan att ta in omgivningen på ett mer komplext och mindre 

egoistiskt sätt. Eftersom utvecklingen sker i samspel med andra och påverkas av många 

faktorer så varierar den empatiska förmågan. Svärdson (1999) skriver:  

 

grunden för empatisk utveckling är interaktion som sker oavbrutet och i ett ömsesidigt samspel 

med omgivningen (Svärdson, 1999, sid 164). 

 

 En hel del forskning om empatiutveckling finns när det gäller skol- och förskolebarn. Det är 

färre studier som berör den gymnasiala nivån och vuxenutbildning.  

 

Många frågeställningar väcks kring det komplexa empatibegreppet. Är empati medfödd? Går 

empati att träna samt utveckla i vuxen ålder? Hur arbetar man med empatiutveckling på 

Omvårdnadsprogrammets vuxenutbildning? Hur kan vi som pedagoger hjälpa individer att 

utveckla empatiförmågan inför den kommande yrkesfunktionen inom vård och omsorg? 

Dessa frågeställningar motiverar till att djupare tränga in i detta ämne. 

http://www.skolverket.se/
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Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers uppfattningar om empatibegreppet och 

hur empatiutvecklande arbete inom Omvårdnadsprogrammets vuxenutbildning bedrivs. 

Vidare avses även att beskriva pedagogers uppfattningar om vilka faktorer som påverkar 

empatiutvecklingen under utbildningen samt vad som underlättar eller hindrar detta skeende. 

Frågeställningar 

Vilken innebörd har empatibegreppet? 

Vilka faktorer påverkar empatiutvecklingen? 

Hur bedrivs empatiutvecklande arbete på Omvårdnadsprogrammets vuxenutbildning? 

Hur skapas goda miljöer för empatiutveckling och vilka hinder finns? 

Bakgrund 

Omvårdnadsprogrammets program- och kursmål 

Ämnet omvårdnad är tvärvetenskapligt och innehåller inslag från olika kunskapsområden som 

pedagogik, medicin och etik.  Väsentligt för ämnet är förmågan att uppfatta, förstå och kunna 

kommunicera med andra människor samt att reflektera över sin egen påverkan i mötet med 

andra. En ledstjärna är respekten för människors lika värde. 

I programmålen poängteras det att utbildningen ger insikt i hur man möter och kommunicerar 

med människor i olika vård- och omsorgssituationer. Den ger också insikt i på vilka sätt 

människors olika erfarenheter har betydelse i dessa möten och belyser förutsättningar och 

villkor ur ett genusperspektiv. Dessutom uppmärksammas kulturella och religiösa mönster 

som präglar människans liv.  

Språket är ett viktigt redskap för kommunikation men också för reflektion och lärande. Att 

utveckla den studerandes förmåga att använda språket ingår enligt programmålen som ett 

ansvar för alla ämnen inom utbildningen.  

Programmålen belyser även vikten av den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen (APU) 

vilken möjliggör integrering och en djupare förståelse av olika kunskapsområden som ingår i 

Omvårdnadsprogrammet. Detta lägger i sin tur grunden för ett fortsatt lärande och utveckling 
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av förmågan att på ett adekvat sätt bemöta människor i vård och omsorgssituationer 

(Programmål, www.Skolverket.se).  

Flera av omvårdnadsprogrammets kursmål beskriver att eleven skall stärka eller utveckla sin 

förmåga att reflektera över etiska aspekter och ställningstaganden samt använda språket för 

reflektion och lärande. De skall också ha kunskap om hur de skall förstå, bemöta och 

kommunicera med människor i olika vård- och omsorgssituationer. Mötet ska ske med bl.a. 

respekt och integritet för den enskilde. Vid genomgång av olika kursmål uppmärksammas att 

ordet empati endast återfinns i kursen hemsjukvård. Här beskrivs följande: 

 

eleven ska utveckla förståelse av empatins betydelse i mötet mellan den enskilda människan och 

närstående (Skolverket, 2000, Omvårdnadsprogrammet 2000:15). 

 

I 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) omnämns också vikten av att 

främja förståelsen för andra och förmågan till inlevelse vilket överensstämmer med både 

Omvårdnadsprogrammets program- och kursmål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skolverket.se/
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Litteraturgenomgång 

Empatibegreppet 

Ordet empati härstammar från grekiska empatheia som ungefär kan översättas med ordet 

inkännande. Stavelserna em-, sym-, och com- betyder in eller med och -pati har sitt ursprung i 

pathos som betyder känsla och patheia vilket har samma innebörd som ordet passion, dvs 

lida. Ofta sammanblandas sympati och empati. I det engelska och grekiska språket betyder 

sympati att ha medkänsla eller medlidande med någon. Denna betydelse fanns även tidigare i 

svenska språket och först på 50-talet började man göra skillnad på ovanstående begrepps 

innebörd. Sympati kan i Sverige användas på två sätt. Man kan ex känna sympati för någon 

(personen tilltalar en) eller sympatisera med någons åsikter (bifalla eller hålla med någon). I 

engelsktalande länder har dock ordet sympati haft en djupare innebörd av medkänsla och 

medlidande där även ett känslouttryck funnits med. Empatin förutsätter medkänsla vilket gör 

att medkänsla och empati inte kan separeras från varandra (Holm, 2001). Begreppen kan vara 

svåra att skilja åt. Lite enkelt uttryckt kan man säga att sympati syftar till att trösta, empati 

syftar till att förstå och medkänsla är något som krävs för att känna empati. Den empatiska 

förmågan är när alla begreppen går samman i en rent intuitiv handling (Ciaramicoli & 

Ketcham, 2001). 

 

Empati innebär att en person kan leva sig in i en annan människas känsloläge och behov. För 

att det ska kunna ske krävs en förmåga att kunna skilja mellan sina egna och den andres 

känslor (National Encyklopedin, 2010). 

 

Holm (2009) beskriver empatibegreppet som mångdimensionellt vilket omfattar minst tre 

olika aspekter. Den första är en affektiv/känslomässig reaktion på en annan persons känslor. 

Den andra aspekten är en kognitiv/ intellektuell bedömning och den tredje en beteendeaspekt 

där viljan att förmedla förståelse och medkänsla är det centrala. Holm uttrycker det på 

följande sätt: 

Empati betyder att fånga upp (affektiv del) och förstå (kognitiv del) en annan människas känslor 

och att vägledas av den förståelsen (beteendedel) i kontakten med den andra. Det är alltså fråga 

om både en inre process av att nå förståelse och ett sätt att kommunicera denna förståelse, inte 

bara i ord utan i alla de handlingar som riktas mot den andra (Holm, 2009 sid 88). 

Svärdson (1999) ser också komplexiteten av empatibegreppet och beskriver uppkomsten av 

empati med tre steg. Dessa är decentrering, rolltagande och kommunikationsbeteende. 
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Decentrering är det första steget och innebär att man byter fokus och ser ur den andres 

perspektiv. Nästa steg är rolltagande där man tolkar den andres tankar och känslor. Slutligen 

behövs ett kommunikationsbeteende, av speciell kvalitet, som formar handlingen. Tolkningen 

består av affektiva och kognitiva processer. Den empatiska processen är dynamisk och 

ständigt pågående. Den börjar först i en inre upplevelse som därefter ev ger sig uttryck i 

någon form av kommunikation. Om kommunikationen blir av beror på faktorer hos individen, 

samspelet med annan människa eller miljön. Hinder för empatisk utveckling kan också bero 

på individen eller omgivningen (Svärdsson, 1999). 

 

Den amerikanska forskaren Davis organisatoriska modell för empati har uppmärksammats i 

litteraturen. Davis har skapat modellen utifrån en stor samling forskningsrön och Holm (2001) 

förklarar på svenska dess innebörd. Modellen är indelad i fyra delar men Davis trycker på att 

alla delar hänger ihop. I modellen benämns den person som avläser känslorna som 

observatören och den person vars känslor avläses som objektet. 

 

 

 

 

 

Figur 1. Davis organisatoriska modell (Holm, 2001 sid 82). 
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Davis tittar på observatörens förutsättningar och situationen som påverkar det empatiska 

resultatet. Hos observatören lyfts tre viktiga förutsättningar fram; empatisk kapacitet, 

inlärningshistoria och individuella skillnader i fallenheten att engagera sig i empatirelaterade 

processer. Situationens styrka, det vill säga graden av gensvar som väcks hos observatören 

och graden av likhet mellan observatören och objektet är också två viktiga komponenter för 

det empatiska resultatet. Davis menar att en större likhet mellan observatören och objektet 

ökar sannolikheten för ett empatiskt gensvar. 

  

Nästa område Davis tittar på är processer. Här nämns icke- kognitiva processer, enkla 

kognitiva processer och avancerade kognitiva processer. Till icke-kognitiva processer räknar 

Davis när ett spädbarn gråter som en reaktion på ett annat spädbarns gråt vilket benämns som 

primär cirkulär reaktion.  

Ett exempel på enkla kognitiva processer är klassisk betingning eller direkt association. Den 

sistnämnda påminner om klassisk betingning  men skillnaden är att observatören kan direkt 

associera till tidigare erfarenheter.  

Avancerade kognitiva processer kräver ganska avancerad kognitiv aktivitet. En sådan process 

är ex språkligt förmedlad association där observatörens empatiska reaktion är ett resultat av 

att objektet verbalt beskriver sin situation utan att behöva visa några känslor. Det räcker alltså 

med att orden associeras till tidigare erfarenheter för att kunna svara empatiskt på objektets 

situation. Den mest avancerade processen är rolltagande då observatören försöker förstå 

objektet genom att föreställa sig dennes perspektiv. 

 

Det tredje begreppet i organisationsmodellen är de intrapersonella effekterna.  

Med detta menar Davis de kognitiva och affektiva reaktionerna hos observatören som är 

effekter av mötet med objektet. Dessa delas in i affektiva och icke- affektiva effekter. De 

affektiva effekterna delas i sin tur in i parallella effekter och reaktiva effekter. De parallella 

effekterna betraktas som de mest typiska känslomässiga reaktionerna och innebär att objektets 

känslor reproduceras i observatören. De reaktiva effekterna är mer en empatisk reaktion på 

objektets tillstånd. 

Den andra gruppen intrapersonella effekter är de icke-affektiva effekterna. I den gruppen 

finns främst de kognitiva reaktionerna och inte de känslomässiga. Här beskrivs interpersonell 

precision vilket inträffar när observatören lyckas läsa av och bedöma objektets känslor, tankar 

och egenskaper.  Davis talar även om förmågan att utifrån objektets beteende kunna göra en 

korrekt bedömning av orsaken till beteendet vilket kallas för tillskrivande omdöme. 
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Davis fjärde begrepp i modellen är de interpersonella effekterna, de sk mellanmänskliga 

effekterna. Här syftar Davis på det beteende som är riktat från observatören till objektet. Detta 

beteende är orsakat av att observatören tidigare har utsatts för objektets känslor. Det 

hjälpande beteendet är det mest uppmärksammade beteendet bland de interpersonella 

effekterna. Både kognitiva och affektiva aspekter bidrar till hjälpbeteendet. Aggressivt 

beteende däremot har en hämmande effekt på empatirelaterade processer. Forskningen har 

först på senare tid intresserat sig för det sociala beteendet som påverkar det sociala samspelet 

och den sociala kompetensen (Holm, 2001; Isaksson & Silveredh, 2005).  

 

Omvårdnad och empati 
För god kommunikation med patienten krävs förmåga till empati, yrkeskunskap och 

kännedom om vårdtagarens omvårdnadsmål. Vårdtagaren och vårdaren måste samarbeta för 

att nå bästa möjliga resultat. Vården är full av känsloladdade möten och etiska val varför även 

förnuft är en viktig egenskap. Man måste också våga ta risken att bli känslomässigt berörd 

(Wilhelmsson, 2006). 

Empati innebär förmåga att lyssna och förstå andra människors känslor och reaktioner. Det 

handlar om att kunna leva sig in i en annan människas situation. För att kunna lyssna på andra 

krävs självkännedom. Om värme, närhet och omsorg inte präglar vårdarens förhållningssätt 

kommer vårdtagaren att känna sig som ett föremål. Samtidigt som vårdaren förhåller sig 

empatiskt krävs att han/ hon ska kunna utföra praktiska handlingar (Wilhelmsson, 2006) 

Författaren citerar följande: 

Att visa empati eller förmåga till inlevelse handlar om att dela en annan persons psykiska 

upplevelse. Man har förståelse för vad den andra upplever, men man tänker och känner inte som 

den andra (Travelbee, 1971 i Wilhelmsson, 2006. sid 228).  

Att visa empati kan också beskrivas som att stå utanför någon annans människas upplevelser 

men titta in i personen, ta del av upplevelserna och försöka förstå. En sådan situation ger en 

stark känsla av närhet mellan vårdare och vårdtagare (Wilhelmsson, 2006).   

Lyhördhet förknippas ofta med empati. Genom lyhördheten kan man leva sig in i en annan 

människas situation, känslor och tankar. Både empati och lyhördhet är förknippad med 

handling (Holm, 1996). Lyhördhet bygger enligt Frisdal (2001) på empati och intuition. Den 

definition av lyrhördhet som Frisdal ger betonar vikten av empati: 
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Lyhördhet innebär erfarenhet och kunskap integrerad med empati och medmänsklighet, som 

genom intuition och känsla för vad som krävs just i en speciell situation kan leda fram till en 

handling som får positiva konsekvenser (Frisdal, 2001. sid 263).  

För att kunna ge någon empati måste man även kunna lägga dina egna värderingar åt sidan 

och se problemen ur den andre personens perspektiv (Gren, 2001). Som hjälpare krävs ett 

professionellt förhållningssätt vilket bland annat innebär att tillgodose patientens behov och 

samtidigt vara medveten om sina egna känslor och behov. I och med att vi är medvetna om 

dessa så finns en chans att kontrollera de känslor som uppkommer i kontakt med patienten.  

(Holm, 1995). Empatisk förmåga förutsätter att man känner respekt för människans värde och 

integritet (Sylvander, 1992).  I slutsatsen i en mindre litteraturstudie lyfter Fors& Kreü (2004) 

fram att ett vänligt och lugnt bemötande samt en god empatisk förmåga ökar chansen för 

optimal omvårdnad.  

Omvårdnadens värdegrund finns inom den humanistiska människosynen och bygger på 

kärleksbegreppet. Varje människa ses alltså som unik och respekten för människovärdet står i 

centrum. En god helhetssyn krävs av personalen. Vårdpersonalen har ansvar för att förvalta 

barmhärtighetens idé så den kommer patienten till godo. God omvårdnad bygger förutom ex 

medicinska kunskaper på en förmåga hos vårdaren att tolka det som sker i relationer mellan 

människor. Dessa kunskaper har sin grund i psykologi, pedagogik, sociologi och filosofi. 

Vårdaren behöver därför ständigt arbeta med sin egen utveckling (Wilhelmsson, 2006).  

 

Empatiutveckling  

Bio- psyko- socialt synsätt 
Det finns olika uppfattningar om empati är en medfödd egenskap eller inte. Flera teoretiker 

menar att det finns goda belägg för att hävda det biologiska arvet. Thornberg (2006) anser att 

människan har försetts med biologiska förutsättningar för empatiskt beteende. Ex kan ett barn 

redan som liten reagera på ett annat barns lidande. Människan anses även kunna börja 

utveckla empati redan tidigt i livet. Under livets gång ställs människan sedan inför många 

olika situationer som kräver handling. Beroende på hur varje situation hanteras så påverkas 

den empatiska förmågan.  Den kan både förstärkas eller försvagas.  

Även Holm (2001) refererar till teoretiker som understöder detta synsätt. Ex så hävdar 

Hoffman att barnet redan vid första levnadsdagen kan reagera på ett sätt som är av empatisk 

natur. 
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Wennberg (2000, i Andersson & Bäcklin, 2008) menar att människan föds med grunden för 

empati men att det krävs mer än så för att bli en empatisk person. Barnets reaktion som ovan 

beskrivits kallar Wenneberg för affektsmitta vilket inte bör förväxlas med empati. Det som 

skiljer den reaktionen från empati är att spädbarnet inte kan skilja sina egna känslor från 

andras. Först när man blir medveten om sig själv som individ så kan man skilja sina känslor 

från andras. I samspelet med föräldern utvecklas barnets första empati när föräldern ger 

förståelse och tillgodoser barnets behov. Barnet får sedan under uppväxten träna sin 

empatiutveckling och det är viktigt att föräldern bekräftar och uppmuntrar barnet för fortsatt 

empatiutveckling.  

Inom empatiforskningen finns det en enighet om att barnets empatiska utveckling är starkt 

kopplad till barnets relation till föräldrarna (Sylvander, 1992). Fahrman (1996) belyser att 

många forskare anser att denna empatiutveckling måste ske i det tidiga samspelet med 

föräldrarna och att barnet inte kan tillägna sig det senare. Sylvander (1992) framhåller att det 

sätt barnet blir bemött på av sin omgivning och sina föräldrar avgör om empatiutveckling ska 

kunna ske eller ej.  

I ett examensarbete om empati i skolan refererar Isaksson & Silveredh (2005) till Winnicott 

som myntat det engelska begreppet the-good-enough-mother som blivit allt mer vedertaget. 

Det är av avgörande betydelse att modern uppfattar barnets tillstånd och behov på ett korrekt 

sätt och på så vis möter barnets behov. Om dessa behov inte blir mötta och barnet inte får 

uppleva en empatisk miljö så kan det leda till störningar i identitetsutvecklingen. Farhman 

(1996) menar att barn som av sina föräldrar blivit bemötta kärleksfullt har fått med sig 

känslomässiga förutsättningar för att själva bli empatiska. Han beskriver även att vissa 

uppfostringssätt kan öka barns empatiska beteenden (resonering och förklaring) medans andra 

kan ha motsatt verkan (ex bestraffning utan förklaring).   

Andersson & Bäcklin (2008) refererar till Höjer (2007) som betonar att barnets 

empatiutveckling har olika faser. Dessa faser är hämtade från Hoffmans modell. Första fasen 

står för global empati (ex barnet reagerar på ett annat barns lidande). Andra fasen innebär 

egocentrisk empati (infinner sig mellan 12 och 18 mån ålder då barnet börjar bli medveten om 

ett själv och reagerar på andras negativa känslor). Tredje fasen benämns empati för andras 

känslor (börjar från 2-3 års ålder och pågår fram till skolåldern) och fas fyra empati för en 

annan persons generella tillstånd (inträder i slutet av barndomen och i tonåren). Först i den 

sista fasen finns en förmåga att förstå en annan persons totala situation. 
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I läkartidningen (Nilzén, 2008. volym 105) refererar anestesiologen och smärtläkaren Nilzén 

till den sammanfattning Joachim Bauer gjort omkring teorin om spegelneuronen.  Neuron är 

en bunt nervceller med utskott. Vissa specifika neuron kallas spegelneuron. Enligt Bauer 

förklarar spegelneuronen förmågan till empati. Spegelneuronen ger oss möjlighet att knyta an 

till andra människor och spelar en viktig roll för tilliten till livet. Dessa neuron medför att 

människor intuitivt kan förstå andras känslor och avsikter. Systemet är inte beroende av 

analytiskt tänkande utan arbetar ändå.  Bauer menar att barnet föds med ett startkapital av 

spegelneuron som om de inte används kan tillbakabildas. Utan spegelhandlingar sker ingen 

vidare utveckling. Barnet behöver någon att spegla sig mot och härma i spädbarnsåldern 

vilket leder till identifikation. Senare i barnaåren sker ytterligare spegling genom leken och 

kamrater vilket leder till social mognad. Man har kunnat visa att det hos en människa räcker 

med att man tänker på en handling så aktiveras neuronsystemet. Spegelneuronen har en nära 

koppling till hjärnans emotionella centrum. Även Holm (2001) refererar till spegelteorin 

genom att lyfta fram Hoffmans beskrivning av spegelneuronens förekomst och funktion.  

Sylvander (1993) menar att empati kan läras då den påverkas av egen 

personlighetsutveckling. Hon hänvisar till ett förebyggande arbete i Norrland som drastiskt 

lyckats minska ungdomskriminaliteten. Olsen (2001) beskriver också att den empatiska 

förmågan utvecklas genom livserfarenheter och menar att alla individer i alla 

utvecklingsstadier och åldrar har en viss empatisk förmåga. En vuxen person har en djup 

förmåga att visa empati i förhållande till ett barn som ännu inte kommit till detta djup. 

Empatisk mognad är av kognitiv natur.   

Vidare beskriver Sylvander (1992) att pedagogik som utgår från barnets unika erfarenheter, 

kunskaper och känslor ska integreras med den nya kunskapen. I en mindre studie med 

litteraturgenomgång och fyra intervjuer lyfter Bijelic (2005) fram nödvändigheten av 

empatiförmåga för den moraliska utvecklingen. Empatiutvecklingsarbetet i grundskolan syftar 

fram för allt till att motverka mobbing. Ett annat examensarbete från 2005 betonar vikten av 

att barnen under skoltiden får träna att leva sig in i någon annans situation. 

Empatiutvecklingen främjas också genom att de får träna sig i att uttrycka och beskriva sina 

egna känslor (Isaksson & Silveredh, 2005).  
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Etnokulturellt synsätt 
För att kunna utveckla empati hos studerande bör utbildningen även ta hänsyn till de 

kulturella aspekterna. Detta menar en forskargrupp från Linköpings Universitet. I ett 

mångkulturellt samhälle finns ett behov av etnokulturell empati. Utbildning i etnokulturell 

empati är därför mycket betydande inom vårdutbildningar eftersom kulturella aspekter är 

nödvändiga inom dagens vård. Personal som inte har empati för människor med annan 

kulturell bakgrund kommer få problem i patientrelationen (Rasoal et al, 2009).  

 

För dagens hälso- och sjukvårdspersonal finns här ett stort utvecklingsbehov. I en studie från 

Linköpings universitet undersöktes 365 studeranden inom medicin, psykologi, omvårdnad och 

socialt arbete i början samt i slutet av utbildningen. Resultatet visade att psykologistuderande 

i början av utbildningen hade signifikant bättre empati- och etnokulturell empatiförmåga 

jämfört med de övriga studerande. Däremot fann man inte någon tydlig utveckling i denna 

grupp (ev viss försämring). I omvårdnadsgruppen fann man däremot en utveckling av 

empatisk känsla och uttryck från studiestart till avslut (Rasoal et al, 2009). 

 

Empatiutveckling hos vårdpersonal och studerande  

Interaktionen mellan patienten och den professionella hjälparen är av stor vikt för patientens 

tillfredsställelse med vården. Sättet att bemöta patienten antas i sin tur vara beroende av den 

professionella hjälparens förmåga till empati. 

Vissa forskare anser att empati är en personlig egenskap som inte är lätt att lära in (Hojat et al, 

2002). Andra menar att empati ligger i personligheten men kan stärkas. Empati baseras på 

olika jagfunktioner som alla är utvecklingsbara och kan påverkas genom inlärning. 

Självkännedom, förmågan att läsa av och bära andras känslor samt kunskap om hur man kan 

bemöta dessa är exempel på områden som vi kan utveckla. Dessa jagfunktioner är av stor 

betydelse i olika vårdyrken (Holm, 1995).  

Det har visats att tränad empati inte är beständig utan måste underhållas. Vid empatimätning i 

en studie sågs dock en högre poäng hos de som tränat empati än de som enbart hade en grund 

av empatisk förmåga (Evans et al, 1998).  

Bergenudd (1992) har belyst begreppet social kompetens i vårdutbildningen och funnit viktiga 

egenskaper som har betydelse för den sociala kompetensen. Lyhördhet ligger högt på listan 
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liksom intuition, empati, respekt för andra, förståelse, etiska värderingar, självkännedom och 

kommunikationsförmåga.  Frisdal (2001) genomförde en studie bland olika personal-

kategorier samt 25 sjuksköterskestudenter och fann i resultatet ett behov av lyhördhetsträning 

under utbildningen för att inge ökat mod hos de studerande och personalen. Holm (1995) 

refererar till en undersökning som visar att kvinnor har utvecklat större lyhördhet på det 

känslomässiga planet än män. 

Holm (1985, i Frisdal, 2001) menar att vårdutbildningar bör lära ut en metod att inhämta 

kunskap där de egna känslomässiga upplevelserna och erfarenheterna tjänar som 

kunskapsförmedlare. Studenten upptäcker då sitt eget förhållningssätt och hur detta påverkar 

dennes agerande. En sådan typ av utbildning kan förändra de hinder som finns och på så sätt 

öka förmågan till empatisk förmåga och beteende. Holm belyser även olika hinder för 

empatisk förståelse och beteende. Sådana hinder kan vara brister i den grundläggande tidiga 

identitets- och affektutvecklingen, bristande motivation eller omedvetna konflikter som 

aktiverar psykiska försvar (Frisdal, 2001). Även studentens oförmåga att klara av den ångest 

som kan uppstå i mötet med patientens lidande kan leda till en minskad empati (Rosenfield & 

Jones, 2004; Spencer, 2004; Holm, 1995). Andra faktorer som okunskap eller för mycket 

kunskap kan leda till feltolkning av patientens situation vilket i sin tur resulterar i minskad 

empati för patienten (Rosenfield & Jones, 2004). Andra hinder för empati kan vara att egna 

behov tar överhand och avtrubbning för hur ex patienter upplever situationer kan uppstå under 

stress samt vid svåra möten (Holm, 1995). 

Frisdal (2001) beskriver en äldre studie som visade att läkarstuderandes attityder förändrades 

under utbildningen. Läkarutbildningen bidrog till att utveckla en cynisk attityd och minskad 

humanitär inställning genom att studenterna fick så starka mindervärdighetskänslor. Denna 

studie styrks även av Hojat et al. (2004) där man påvisade sänkt empati under 

läkarutbildningen. Dock fann man ingen relation till ålder, kön eller utbildningssteg. 

Forskargruppen rekommenderade dock ytterligare studier eftersom inte alla parametrar visade 

signifikans. Även Holm (1995) har påvisat sänkt empati under läkarutbildningen och då 

främst i samband med kirurgkursen. En hypotetisk förklaring till detta torde vara de stora krav 

och tuffa miljö som de studerande befunnit sig i vilket ledde till mobilisering av 

försvarsmekanismer.  

En tidigare studie av Hojat et al (2002) visade samband mellan empatiförmåga och klinisk 

kompetens när 371 läkarstudenter undersöktes. Högre grad av empati resulterade i högre 
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klinisk kompetens. Studien visade även att kvinnor hade högre empatiförmåga än män. Även 

Holm (1995) har i flera studier påvisat att kvinnor som grupp verkar ha bättre förutsättningar 

för empati. 

Personer som inom vård- och omsorgsområdet arbetar i psykiskt nära och långvariga 

kontakter med patienter verkar ha en större förmåga till empati än om vårdkontakten varit kort 

(Holm, 1995). I en svensk studie från 1991 undersöktes läkare, psykologer, sjuksköterskor, 

mentalskötare, hemtjänstpersonal och tekniker samt studerande till dessa yrken. Resultatet 

visade att psykologerna toppade affektavläsningen som är en av de viktiga delarna för 

empatiutveckling och hemtjänstpersonalen låg lägst. Hemtjänstpersonalen hade förväntats 

högre poäng eftersom denna grupp är kvinnor som dessutom har långvariga vårdkontakter. 

Författaren resonerar kring orsaken till dessa värden och menar att den kortvariga 

utbildningen eller avsaknaden av utbildning kan vara en bidragande orsak. Andra orsaker kan 

vara bristande professionell identitet, förändrade arbetsuppgifter och omorganisationer samt 

bristfälligt psykologiskt stöd i arbetet med tunga omsorgstagare. Utifrån detta har starka 

försvar utvecklats mot känslor (Holm, 1995). 

Empati är en långsam process och en klinisk inlärd skicklighet. Kontinuerlig empatiträning är 

viktigt för att säkra att omvårdnaden inte blir en rutinsak och att personalen inte förlorar sin 

sensivitet (Routasalo et al, 2003). 

Holm (2001) betonar vikten av empatisk kompetens inom människovårdande yrken och 

reflekterar över urvalet studerande till både läkar- och sjuksköterskeutbildningen. I allt för 

hög grad antas personer till utbildningarna endast på intellektuell kompetens. För att motverka 

den negativa utvecklingen vad gäller empatiförmåga hos läkare så har vissa insatser gjorts. 

Exempelvis ingår kurser i samtalsmetodik i den svenska läkarutbildningen sedan 1980-talet. 

Vid bl a Linköpings universitet görs försök att bedöma den sociala kompetensen vid 

antagning till läkarutbildningen. På vissa orter i Sverige och även internationellt har försök 

gjorts med ökat elevinflytande och tidig patientkontakt (Holm et al, 1997). 

 

Empatiutvecklande arbetsmetoder 

Att arbeta med empatiutveckling innebär främst att arbeta med att utveckla de jagfunktioner 

som empati är baserade på. Metoderna att öka dessa funktioner varierar. Ett villkor för att 

metoderna ska leda till ökad empati är att personen inte är för rädd, osäker, lättkränkt eller i 
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försvarsposition. Detta gör att personen inte kan tillgodogöra sig den kunskap som bjuds. Den 

empatiska förmågan kan variera med påverkan från den yttre miljön, t ex innehåll och 

metodik i utbildningen (Holm, 1995).    

Vid artikelsökningen återfanns mycket få studier om empatiutvecklande arbete som 

genomförts på studerande på Omvårdnadsprogrammet och gymnasienivån. Ett fåtal 

examensarbeten (C-uppsatser) påträffades. Björnheden (1998) intervjuade åtta ungdomar i 

pågående gymnasieutbildning för att höra deras åsikter om vad som bör ingå i 

empatiutvecklande undervisning. Resultatet visade att empatisk förmåga är komplext och 

kräver tid samt varierande metoder för att utveckla. Eleverna föreslog metoder som 

fallbeskrivningar, böcker, film, rollspel, besök av person som berättar erfarenheter från sitt 

eget liv och handledning men främst framhölls den Arbetsplatsförlagda utbildningen (APU). 

Fallbeskrivningar kan diskuteras tillsammans med andra och rollspel ger inlevelse i hur andra 

har det. Boken ger egna inre bilder och filmen bjuder på andras bilder som personen kanske 

inte själv kunde skapa i sin fantasi. Genom handledning kan eleverna få hjälp att tolka 

signaler och bearbeta upplevelser. Både negativa som positiva egna upplevelser kan påverka 

en persons empatiska förmåga. Nedan redovisas i huvudsak empatiutvecklande arbete som 

bedrivits inom sjuksköterske- eller läkarutbildningen. 

 

Litteratur och poesi 

Mellan år 2000 och 2001 genomfördes en studie bland medicinstuderande i USA som visade 

på en signifikant ökning av empatiförmågan.  Första-års studerande deltog i en kortare 

litteraturkurs där poesi och prosa med relation till läkare och patienter behandlades.  

Empatimätningar före och efter visade förutom en ökning av empatiförmågan även en ökning 

av medmänsklighet och förståelse av att patientens situation är komplex. Litteraturen hjälpte 

även läkarstudenterna att hantera olika stressiga situationer och känslor (Shapiro et al, 2004). 

 

Fallbeskrivningar 

Braun et al. (2005) har utformat en 24-timmars inlärningsmodell för att öka kunskap, 

färdighet och empati bland personal inom äldreomsorgen. Undervisningen bestod i en 

kombination av olika metoder. Bland annat användes rollspel, självbedömningsövningar och 

slutligen fallbeskrivningar med efterföljande diskussioner i helklass. Resultatet visade på att 
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eleverna upplevde att de hade fått ökad empati för äldre i behov av vård och omsorg. Även 

kunskapen och attityderna mot äldre förbättrades. 

 

Teater, drama och film  

I en annan amerikansk pilotstudie betonar Dow et al (2007) att medicinområdet är både en 

konst och en vetenskap. Konsten består i förmågan att aktivt lyssna och effektivt 

kommunicera empati. Forskargruppen studerade effekten av att låta professionella 

teaterpedagoger (professorer) undervisa 14 medicinstuderande om empati. De studerande fick 

föreläsningar eller workshops i empatiskt bemötande, kommunikation (även kroppsspråk) och 

aktivt lyssnande. Utvärdering skedde före och inom fyra månader efter undervisningen. Dessa 

jämfördes sedan mot en kontrollgrupp. Resultatet visade en signifikant ökning av 

empatiförmågan i gruppen som fick ta del av teaterpedagogernas utbildning. Ett samarbete 

mellan fakulteten för drama/ teater och medicin skulle alltså kunna underlätta 

empatiutveckling.   

 

I USA gjordes ett fruktsamt försök att låta första- års – medicinstuderande delta i ett 

empatiutvecklande projekt. De 138 studerande deltog först i undervisning om vård i livets 

slutskede och fick därefter se ett teaterdrama i ämnet. Avslutningsvis hölls en diskussion om 

pjäsen. De studerande hade slutligen möjlighet att genom e-post reflektera över vad de varit 

med om. Författarnas slutsats är att när drama/ teater används effektivt så kan det leda till 

attitydförändringar och empatiutveckling. Experimentellt lärande och denna typ av metoder, 

där abstrakt kunskap får upplevas, gör kunskapen konkret. Uppföljning genom olika former 

av personlig reflektion är också ett effektivt sätt. En teater- eller dramamiljö ger också en 

säkrare läroplats än ex sjukhuset. Den studerande kan i lugn och ro upptäcka alla känslor på 

avstånd till vården (Deloney & Graham, 2003). Författarna refererar även till liknande studier 

i omvårdnadslitteraturen och menar att det är viktigt att föra in denna typ av undervisning 

tidigt i utbildningen. Dramat (med namn Wit) har sedan utvecklats till att bli ett filmprojekt 

som används i vårdskolor över hela USA för undervisning av omvårdnadsaspekter i livets 

slutskede. 
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Videoinspelning 

Videoinspelning är en kraftfull inlärningsteknik. En videoinspelning glömmer inget och 

filtrerar heller inte bort någonting. Videoinspelning kan erbjuda en effektiv återkoppling på 

elevers framträdanden. För att metoden ska bli effektiv behöver de studerande utveckla en 

analytisk förmåga och ett kritiskt tänkande för tolkning av de inspelade sekvenserna. På så vis 

kan empatiförmågan utvecklas. Det är dock viktigt att tydliggöra formerna för 

videoinspelning eftersom situationen leda till stress. Exempelvis kan man besluta att filma 

korta sekvenser för att fokusera på ett beteende. Videoinslagen bör planeras in i upplägget av 

kursen för bästa resultat och bästa möjliga återkoppling (Yakura, 2009).  

Kurser i samtalsmetodik där deltagarna får viedoinspela samtal med varandra eller med 

patienter ger också stor möjlighet till konfrontation med sig själv vilket kan leda till reflektion 

och utveckling av jagfunktioner som är viktiga för empatiutvecklingen (Holm, 1995). 

 

Handledning och läraren som förebild 

Handledning har visat sig var betydelsefull när det gäller empatiutveckling. Metoden är 

effektiv när det gäller att utveckla självkännedom, affekttolerans och kunskap (Holm, 1995). I 

en studie från Huddinge sjukhus sågs tendenser som visade att de manliga studenterna visade 

en förändring i negativ riktning vad gäller empatiutveckling. Med hänsyn till det lilla antalet 

försökspersoner kan inga säkra slutsatser dras men flertalet deltagare i försöksgruppen, som 

fick handledning, lyckades behålla sin empatiska nivå under försöksperioden. 

Kontrollgruppens män som inte fick handledning visade en nedgång i både empati och 

helhetssyn. Författarnas slutsats är att handledning leder till ökad reflektion hos de studerande 

men handledarens kompetens är viktig. Här framkommer även att män kanske är i behov av 

större insatser för att bevara eller öka sin empatiska förmåga (Holm et al 1997).  

Lärarna bör utbilda, bistå och handleda de studerande i hur de ska tackla sina egna känslor vid 

mötet med patientens frustration och ångest. Detta är nödvändigt för att patienten ska 

behandlas på rätt sätt och med empati. Denna process är något som sker gradvis (Rosenfield 

& Jones, 2004).  

Spencer (2004) menar att lärarna själva måste fungera som modell genom att respektera sina 

studenter och möta dem med empatisk förståelse. Om inte detta fungerar kan man inte 

förvänta sig positiv empatiutveckling hos dessa.  Lärare som själva har erfarenhet att rädsla 
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för misslyckanden och delar detta med sina studenter skapar en mer bekväm läromiljö vilket 

underlättar för studenterna att själva komma över sin rädsla (MacLennan, 2008).  

 

Skattning av empatiförmåga 

Undervisning i kommunikationsförmåga och empati kan öka empatiförmågan. Detta visar en 

spansk studie där en experimentgrupp, som bestod av totalt 128 invånare och läkarstuderande, 

fick genomgå en 25 timmars teoretisk och praktisk utbildning i ovanstående ämnen. 

Mätningar med hjälp av Jefferson Scale of Physician Empathy (JSPE) visade att 

empatiförmågan ökade i experimentgruppen men inte i kontrollgruppen. Empati är alltså 

något som kan öka genom utbildning och praktisk träning. Färdigheterna bör bli en vana 

(Fernández- Orlano et al, 2008).  Skattningsmaterialet JSPE har även använts i den svenska 

läkarutbildningen. 

Detta överensstämmer med resultatet i en amerikansk studie där läkarstuderande fick 

undervisning i kommunikation som förberedelse inför mötet med patienterna i sin första 

praktik. Winefield och Hansen (2000) skapade ett instrument där de studerande fick göra en 

anonym skattning samt skriva ner sina upplevelser (ett så kallat penna-papper-test) före och 

efter varje utbildande moment. Utvärderingen visade att 81 % kände sig bättre föreberedda för 

samtalet med patienten efter kommunikationsundervisningen. De flesta visade också en 

förbättring av empatiförmågan. Penna-papper-testet visade på en signifikant ökning i 

förmågan till ett empatiskt gensvar i samtalet. Dock uteblev denna förbättring hos 30 %. 

Författarna diskuterar vad dessa siffror står för och menar att många möjliga orsaker finns ex 

kultur, språklig bakgrund, bristande lärarkompetens eller rädsla (Winefield & Hansen, 2000).  

I en svensk studie som gjordes på läkarstuderande i Uppsala under termin sex framkom ett 

likartat resultat efter en samtalsmetodikkurs. Studien visar att kursen gav effekt på 

självkännedom och affekttolerans vilka är viktiga förutsättningar för empati. Här användes en 

affektavläsningsskala som avsåg avläsningen av egna känslor. De studerande som deltog i 

samtalsmetodikkursen visade bättre resultat. Kvinnor visade ett högre medelvärde än männen 

vilket också överensstämmer med andra studier (Holm, 1995). 

I en annan amerikansk studie beskriver Shapiro et al. (2004) på fördelarna med att mäta 

empatiutveckling under läkarutbildningen. Skattningsinstrumentet JSPE användes här för att 

visa på att empatin även är den huvudsakliga komponenten för att nå en lyckad patient- 
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läkarrelation. I studien beskrivs också empati som en av de viktiga komponenterna för 

professionalism.  

 

Svärdson (1999) beskriver två instrument för empatimätning. Det ena är ECRS som är ett 

amerikanskt instrument vilket främst mäter en egen upplevelse av empatisk kommunikation. 

Det andra är ett svenskt utvecklat empatiinstrument där målet är att mäta empatisk förståelse 

vilket utgör den första av tre empatifaser. Dessa instrument har i en svensk studie prövats på 

134 sjuksköterskestuderande och visade god validitet. Möjligen kan dessa instrument 

användas inom sjuksköterskeutbildningen i Sverige för att se om empatiträning påverkar de 

studerandes beteende eller kognitiva bild av hur empatiska de är (Svärdson, 1999). 

Wienfield & Hansen (2000) menar dock att få objektiva mätinstrument finns som gäller 

empatiundervisning. 
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Metod  

Val av metod 

I studien har kvalitativ metod använts. Kvalitativ metod lämpar sig för att fånga människors 

uppfattningar om olika företeelser. För att inom ramen för detta examensarbete fånga så 

många vårdlärares uppfattningar som möjligt och samtidigt få ta del av gruppdynamiken har 

fokusgruppsintervjuer valts (Wibeck, 2000).   

 

Fokusgruppsintervju 

Fokusgrupp är en form av gruppintervju som riktar sig mot ett visst tema som man fördjupar 

sig i. Oftast ingår minst fyra informanter i gruppen. Fokusgruppsmetoden innebär också att 

man gör en så kallad fokuserad intervju där man vet att deltagarna som valts ut har varit 

delaktiga i en viss situation. I en fokusgrupp finns möjlighet för deltagarna att utforska 

varandras åsikter. Samtalet kan även leda till att en individ modifierar eller utökar sitt svar 

efter det att andras åsikter framkommit. Gruppens argumentation kan ge forskaren möjlighet 

att få mer realistiska beskrivningar av människors åsikter eftersom de tvingas reflektera över 

sina uppfattningar gentemot andra gruppmedlemmar. Meningsskapandet sker i samspel och 

själva grupprocessen och dynamiken är intressant. Vanligtvis bestäms antal fokusgrupper av 

när man uppnår teoretisk mättnad. Tid och resurser är andra faktorer som påverkar antalet 

grupper (Bryman, 2004; Wibeck, 2000). 

 

Urval  

I studien har ett strategiskt urval använts. Antal fokusgrupper valdes med tanke på studiens 

omfattning. Två vuxengymnasieskolor i Sverige tillfrågades. För att öka validiteten och 

reliabiliteten utelämnades ungdomsgymnasiet. De båda skolorna arbetar aktivt och tydligt 

med värdegrundsfrågor. Speciella policydokument finns på skolorna som berör detta. 

Rekryteringen av informanter gick genom en kontaktperson per ort. Alla yrkeslärare, utom en, 

som arbetade på skolornas omvårdnadsprogram, selekterades då de hade erfarenhet av 

området empati. Den informant som exkluderades arbetade endast vissa dagar och hade därför 

svårt att närvara. Informanterna var kvinnor i åldrarna 30-64 år. Inga manliga yrkeslärare 
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fanns anställda för tillfället. Yrkeserfarenheten som pedagoger varierade från ett par års 

erfarenhet till mångårig erfarenhet. På den ena skolan (benämns skola A) selekteras sex 

informanter i fokusgruppen. På den andra (benämns skola B) selekterades fyra informanter. 

Den informant som exkluderades tillhörde skola B. 

Ett externt bortfall fanns då en informant från skola A rapporterades sjuk.  

 

Etiskt förfarande 

Enligt Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets (HSFR) forskningsetiska 

principer har det grundläggande individskyddskravet beaktats. 

Yrkeslärarna informerades muntligt om studiens syfte och innehåll samt tillfrågades 

personligen om ett deltagande. Samtliga gav muntligt samtyckte.  

Deltagandet var frivilligt och möjligheten att avbryta sin medverkan fanns under hela 

studietiden. Materialet har behandlats konfidentiellt och inga individer kommer kunna 

identifieras. Den transkriberade intervjutexten har funnits tillgänglig på skolorna för 

genomläsning. 

 

Instrument 

Fokusgruppsintervjun hade ett bestämt syfte. Semistrukturerade ämnesinriktade intervjufrågor 

användes för att rama in områdena empati, empatiutvecklande faktorer, empatiutvecklande 

arbetsmetoder samt hinder och möjligheter för empatiutveckling. En mindre intervjuguide (se 

bilaga 1) användes och utifrån denna och gruppens samtal fick genomgångsfrågor ställas för 

att föra diskussionen vidare. Informanterna ombads dessutom ofta att utveckla sina svar 

(Wibeck, 2000).  

 

Genomförande 

Fokusgruppsintervjuerna ägde rum på respektive skola. Avsatt tid för intervjuerna var ca 60 

min då vårdlärarnas gemensamma tid var begränsad. Den faktiska tiden blev ca 50 min. 

Intervjuaren kallas, som ofta brukligt är, för moderator. Intervjuerna bandades och 

genomfördes som ett växelspel mellan moderator och informanter. Den intervjuguide som 
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användes hade 5 huvudsakliga frågeställningar att utgå från för att täcka de fyra 

ämnesområden som var målet för intervjun. Diskussionerna hade en låg grad av 

moderatorinblandning vilket resulterade i att frågorna inte kom i samma ordning vid de olika 

intervjutillfällena. Inte heller behövde alla frågor ställas eftersom informanterna själva 

berörde dessa frågeställningar under samtalets gång. Ett internt bortfall noterades på skola B 

då en av informanterna blev avbruten under intervjun och fick lämna rummet de sista 25 min.   

De bandade intervjuerna transkriberades efteråt och sammanställdes så informanterna hade 

möjlighet att läsa igenom texten.  

 

Analysförfarande 

Fynden kommer att redovisas och analyseras parallellt. Den kvalitativa innehållsanalysen är i 

huvudsak en horisontell beskrivande analys. Detta innebär att områden som kommer igen i 

grupperna redovisas. Metoden är enligt Wibeck (2000) lämplig när man har flera liknande 

grupper. En beskrivande analys består av sammanfattande uttalanden hämtade från 

deltagarnas kommentarer. Beskrivningen grundar sig på rådata som sedan kategoriserats i 

områden. Inom dessa områden har mönster och nyanser fångats. Dessa områden och nyanser 

presenteras med ett antal illustrativa exempel. Transkriptionsnivå II- III har använts (se bilaga 

2). 

Informanterna har fått fiktiva namn för att bevara anonymiteten. För att inte heller röja 

skolornas namn har markeringen XXXX valts vid några tillfällen. 

Exemplen redovisas under fyra huvudrubriker utifrån områden samt ett flertal underrubriker 

där olika nyanser av dessa beskrivits. Varje exempel har en numrering efter namnet vilken ger 

information om var kommentaren finns i rådatamaterialet. Rådatamaterialet återfinns hos 

författaren.  

 

Förklaringar till transkriptionen 
Följande förklaringar till transkriptionen är hämtade från boken Fokusgrupper (Wibeck, 

2000): 

Kursiv   betoning 

=  yttrande som följer omedelbart på det föregående 
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Understrykning  samtidigt tal 

(1 s)  paus, räknat i sekunder 

-   Avbrott , exempelvis avbrutet ord. 

…  fördröjning i talet 

(…)  överhoppad text 

Förklaring till transkription som ej hämtats från Wibeck (2000). 

(?)  ord går ej att höra 
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Fynd 

Fynden beskrivs utifrån fyra huvudavsnitt samt ett flertal underavsnitt med ämnesområden 

som lokaliserats i texten. I samband med redovisningen av fynden följer en analys. 

Empatibegreppets innebörd 

Samtliga informanter uttryckte tankar om vad de anser att empatibegreppet innebär. 

Intervjutillfällena inleddes vid båda tillfällen med frågan om vad de menar med empati.  

Medkänsla 

Båda fokusgrupperna beskriver empati som medkänsla på flera sätt. Alla informanter var 

delaktiga i samtalet. En informant svarade direkt på intervjufrågan med ordet medkänsla. 

Andra försökte beskriva en djupare innebörd av begreppet. Återkommande är orden känna in, 

känna av och känna med: 

 Känna av (Marianne, 3). 

mm… känna in… Jag tänkte på det här att känna. Man kan inte känna vad någon annan känner 

men man kan sätta sig in i, eller försöka… (Carina, 14)  

Det är viktigt att ha inlevelseförmåga och kunna visa delaktighet samt att detta sker med viss 

distans utan att man tar över personens problem. För att förstå någon måste man kunna leva 

sig in i den andre personens situation. Inlevelseförmågan är en förutsättning för mötet men det 

krävs även en viss gränssättning för hur långt inlevelseförmågan får gå: 

Inlevelseförmåga är väl den rätta översättningen. Att leva sig in i en annan människa, i det här 

fallet, tror jag (Anna, 279). 

… och utan att bli den andra människan (Anna: mm) … alltså inte få de känslorna och så. Att 

man kan förstå men ha en distans tillbaka (Åsa, 280). 

Andra nyanseringar av empatibegreppets innebörd som framkommer är lyhördhet och 

förmågan att lyssna. Oavsett om sjukdomen är obotbar eller går att bota ska man ha samma 

förhållningssätt gentemot personerna. Flera informanter var eniga om detta samt vikten av att 

vara lyhörda och försöka göra allt som står i deras makt för att personen i fråga ska må så bra 

som möjligt: 

Förmåga att lyssna och förmåga att känna in klimat och känna in varandra och att man vill 

hjälpa någon annan, tycker jag är empati också (Kristine, 291). 
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Empatin är dessutom centralt kopplad till förståelsen och viljan att förstå. Jenny beskriver 

detta och får medhåll av samtliga pedagoger (fyra stycken) i ena fokusgruppen: 

Ja men också att våga möta de där svåra frågorna då som är jobbiga och vi inte kan lösa, att man 

kan visa empati och kan visa en förståelse och medkänsla trots det. Trots att jag inte har ett svar 

eller lösningar men ändå vågar finnas där (Jenny, 29). 

… och att man vill det. Att man har den goda viljan. Att man inte gör de för att man måste utan 

man har det i sig. Att man vill ta del av en annan människas - vad de nu kan vara, problem, 

eller… att det är en naturlig känsla man har (Åsa, 290). 

Sammanfattning 

Informanterna delger fyra olika dimensioner av medkänsla. Den första dimensionen handlar 

om att känna in, av eller med en person. Den andra dimensionen innebär inlevelseförmåga 

och en gränssättning för hur långt denna inlevelse kan sträcka sig utan att man tar över den 

andres känslor och situation. Den tredje dimensionen omfattar lyhördhet och förmågan att 

lyssna. Den fjärde och sista dimensionen som framkommer hos informanterna är kopplad till 

viljan att ta del av en annan människas situation. 

  

Ett mångfacetterat begrepp 

I fokusgrupp A framkommer olika synvinklar av empati vilket inledningsvis skapar en viss 

osäkerhet. En informant söker bekräftelse hos moderatorn och frågar om det är vårdperspektiv 

som efterfrågas. Ju längre samtalet pågår desto mer kommer insikten om att empatibegreppet 

är stort:  

  Ett jättebegrepp egentligen (Marianne, 22) 

Marianne får medhåll av ett par pedagoger. Några informanter framhåller sedan att 

innebörden är situationsbunden: 

= ja, för det är olika för olika situationer känns det som… (Marianne: ja, o, ja, visst är det), 

(Carina, 23). 

 Jag tänker i och för sig mer utifrån en vårdsituation (Maja, 6). 

Den perspektivbeskrivning som flera informanter ger av empatibegreppet är dock kopplad 

både till situation och funktion. Här kommer både elevperspektiv, patientperspektiv och 

personalperspektiv fram, relaterat till olika situationer. Carina får ex medhåll av Maja och 

Marianne i följande citat: 
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Men om man tänker elevperspektiv. De kommer till oss och vi känner dem inte, men för att få 

det här att funka måste vi ju höra vad de berättar. Jag tänker på våra individuella samtal… och 

försöka få en förståelse för var de står och se vad som kan sätta käppar i hjulet och vad är det 

som gör att dom kan klara sig ur det om man ser det på det sättet. Men är man som sjuksköterska 

är empati något annat för mig (Carina, 18). 

Jo, men i den rollen är ju patienten redan i ett utsatt läge. Det har ju drabbat dem något av 

någonting när man har träffat dem… (…). (Carina, 20). 

Jag tänker i jobbet överhuvudtaget oavsett om det är patienter eller elever eller kollegor eller vad 

det är så har man ju med sig det här att man har empati. Jag tror det är därför man har sökt sig 

till ett sådant jobb, att man gillar det här, att hjälpa eller förstå människor. Det tror jag (Jenny: ja, 

mm). (Eva, 33). 

Sammanfattning 

Alla pedagoger är överens om att empati är ett begrepp med många olika dimensioner. Några 

förklarar på ett djupare plan vad detta jättebegrepp innebär. Här beskrivs att empatibegreppet 

kopplat till olika situationer men också utifrån flera olika perspektiv. 

 

Ett professionellt förhållningsätt 

Fokusgrupp A fortsätter samtala om empatibegreppet och försöker avgränsa vad som skiljer 

empati ifrån sympati. Empati bedöms av samtliga informanter som ett djupare begrepp än 

sympati. Här ingår även förmågan att byta perspektiv och se utifrån någon annans synvinkel:  

Ja empati är ett djupare begrepp än om man tänker ”solidaritet” eller så. Empati då försöker man 

verkligen sätta sig in i – inte utgå från sin egen = (=Marianne: just det) … utan kanske vända på 

det och se utifrån olika perspektiv och förstå att andra kan tänka på andra sätt och försöka sätta 

sig in i den personens situation och utgå från det och inte från min situation (Carina: mm) och 

det jag utgår ifrån (Jenny, 11) 

 - på ett djupare plan när det är empati än sympati (Marianne, 52). 

Pedagogerna utvecklar skillnaderna mellan empati och sympati ytterligare och beskriver att 

ett empatiskt bemötande också innebär ett professionellt förhållningssätt: 

Det finns ju äkta empati men så finns det oäkta empati också (Marianne: ja…) det finns ju en 

situation där man är professionell… man kan ju lära sig också att bara möta någon på ett väldigt 

trevligt sätt (Maja, 54). 

Ja, men sympati kan ju också vara att man tycker synd om någon (…). Men empati handlar väl 

mer om att känna med personen= (Maja, 49) 

 =Mer på ett professionellt sätt (Eva, 50). 
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Ytterligare en innebörd av det professionella förhållningssättet är att vara objektiv.  Oavsett 

om det är ett litet eller stort problem måste man visa samma grad av medkänsla och vara 

objektiv: 

(… ). Vid empati så har man mer en objektiv hållning men man känner ändå att det finns ett 

problem, men man gör ingen personlig bedömning av problemet. Man finns där och lyssnar och 

känner att det är jobbigt, eller vad vet jag (4 s) (Maja, 53). 

Sammanfattning 

Det är viktigt att avgränsa begreppet empati från sympati då empati innebär ett större djup av 

medkänsla samt förmåga att byta perspektiv och se med den andres ögon. Ett empatiskt 

bemötande innebär också ett professionellt förhållningssätt och en objektiv hållning. 

 

Etnokulturell empati 

Detta ämne tog fokusgrupp A spontant upp. I samtalet strax före nedanstående text betonar 

flera informanter att alla individer är unika och vill bli vårdade på ett individuellt sätt. Här 

lyfts den mångkulturella, etniska aspekten upp. Den kulturella kunskapen är viktig och 

påverkar vårt bemötande av människor från andra kulturer.  Andras uppväxtvillkor, kulturers 

uppbyggnad och krigssituationer är faktorer som påverkar mötet med människor från andra 

kulturer. En större kunskap ger en ökad förståelse: 

Att förstå andras kulturer. Andras uppväxtvillkor också osv. Och vad man kan ha med sig från 

krig och elände och så. Det kanske inte är så enkelt att sätta sig och lära sig svenska om man har 

varit med om krig och elände och har massor av sådant där med sig (Eva, 68). 

Vi återkommer ju hela tiden till det här med kunskap. Har man ökad kunskap för andra länder 

och kulturer. Alltså, hur ser det ut i det landet? Hur är kulturen uppbyggd? Är det helt 

sönderbombat eller? Alla de här bitarna spelar ju roll i hur man kan bemöta människor. Har man 

större kunskap så blir vi ju bättre (Carina, 70). 
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Empatiutvecklande faktorer 

Samtliga informanter beskriver hur empatiutveckling kan ske och vilka faktorer som påverkar 

detta skeende. Ofta är denna utveckling relaterad till empatiutvecklande arbetsmetoder. Dessa 

metoder redovisas separat i senare skede men kan inte helt särskiljas i nedanstående text.  

Fokusgrupp A behövde en frågeställning för att komma in på ämnet. Fokusgrupps B kom 

dock automatiskt in på empatiutvecklingen efter att de först diskuterat vad begreppet empati 

innebär.  

Arv och miljö 

I fokusgrupp B kom samtalet först att handla om empatin är medfödd eller inte. Initialt lyfter 

Åsa och Carolina främst fram det biologiska perspektivet. Arvet sätter ramen för empatin men 

miljön har viss påverkan.  

Ja, men det är som du säger Åsa: antingen har man det eller så har man det inte på nåt sätt. Jag 

tror det kan vara svårt – till viss mått kan man nog lära sig att ha empatisk förmåga,  men många 

har en naturlig fallenhet för det. Man har det bara. När man möter sådana människor så känner 

man ju det omedelbart (Carolina, 292). 

Och jag som har jobbat ganska mycket med barn då ser jag ju att det går att utveckla. Och jag 

ser också det du säger Carolina att man har det eller inte har det. Det märks ju redan hos barnen, 

att vissa inte har empati medans andra föds att ha empati och när ett annat barn börjar gråta så 

börjar dom också att gråta (…). (Åsa, 324). 

Kristine visar också på ett visst biologiskt perspektiv men menar att man självklart utvecklar 

det. En påverkanfaktor som tydligt framkommer är uppväxtmiljön. Empatiutveckling kan ske 

med hjälp av uppfostran och umgänge både i familjen och utanför: 

Jag tror man utvecklar empati också, alltså beroende på hur man blir uppfostrad. Empati tror jag 

också att man får med sig hemifrån eller dom man umgås med. Man utvecklar det självklart men 

man har med sig det genom arv och miljö (Kristine, 297). 

Efter en stunds samtal verkar dock fokusgrupp B ha resonerat sig fram och är överens om att 

empati är något som grundläggs tidigt men som också kan utvecklas senare i livet genom 

händelser. Tragedier och kriser kan gynna empatin. Åsa menar nedan att man har olika lätt att 

lära sig empati vilket styrker arvets påverkan på utvecklingen:  

Och sedan olika händelser i livet… alltså drabbas man av nån tragedi så har man lättare att 

känna med nån annan som drabbas av samma sak. Och det kan göra att man får upp ögonen för 

helt andra saker som är viktiga i livet än det som man har trott innan. Det tror jag kan vara 

utvecklande för just empati. Sen tror jag att det är olika lätt att lära sig då, lite det jag var inne på 

då att vissa människor har det i sig från början och då faller det sig så pass naturligt och man kan 

då få den här förmågan att växa ännu mer (…). (Åsa, 317). 
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Sammanfattning 

Empati är ett resultat av arv och miljö. Samtliga pedagoger menar att båda faktorer påverkar 

det empatiska resultatet. Några informanter lägger under samtalet större vikt vid den ärftliga 

faktorn medan andra lägger mer tyngd på utvecklingsmöjligheterna. Informanterna resonerar 

under intervjuns gång ihop sig och är slutligen överens om att empati är något som grundläggs 

tidigt men som också kan utvecklas senare i livet genom händelser. Exempel på sådana 

händelser är olika kriser. 

 

Träning i empati  

I båda fokusgrupperna framkommer att empati kan tränas upp. I mötet med andra människor 

speglas upplevelser och känslor. Man måste bli mött med empati för att kunna utveckla 

empati. Processen måste med andra ord ske i samspel med andra och inte enskilt: 

Jag tror det, genom träning (…) börjar man tidigt och tränar det så tror jag man kan träna det, 

och att de får känna att andra har empati för dom, för lever man ett liv (2 s) att aldrig få empati 

till sig själv, så tror jag man stänger av ganska många redskap som man har (Anna: Absolut. 

Kristine och Carolina: ja, mm). (Åsa, 328). 

… och jag tror också när man tänker på empatiutveckling hos barn och så, att barn som själva 

får uppleva empati utvecklar en större empati för andra människor än barn som… (Marianne: Ja, 

Eva: mm) alltså, man måste bli mött med empati för att utveckla empati, liksom (Jenny, 41). 

Informanterna beskriver även här hur denna träning kan ske. Man kan tränas i både vuxenlivet 

och barndomen. Reflektioner och diskussioner ger en verklighetsförankring samt en 

utvecklingspotential. Här får den studerande träna sin förståelse: 

Jamen, jag tror man kan utveckla det genom exempel, att man får förståelse (… ), ja att man 

diskuterar olika saker som händer, och som vi säger här på utbildningen, att man kan få en 

förståelse i alla fall för hur man kan tänka, hur man kan bedöma (…). (Kristin 333). 

Träningen kan också ske i olika grader av fostran och moralutveckling:  

(… ) att man kan hjälpa till att lära ut någon slags moralutveckling i mötet med andra 

människor, tror jag (Marianne och Carina: mm). Fostran eller så… att när jag står inför det här 

eller så, kanske det inte alltid bara handlar om mig utan handlar om hur den här personen som 

jag möter upplever det (…). (Maja, 42). 
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Sammanfattning 

Alla informanter är överens om att empati kan tränas upp. Processen måste ske i samspel med 

andra och blir man mött med empati kan man lättare utveckla den. Träningen kan ske både i 

barndomen och vuxenlivet och i olika grad av fostran och moralutveckling. 

 

Ålder, erfarenhet och kunskap 

När frågan ställs om empatin kan utvecklas och i så fall hur, svarar informanterna att det är 

genom erfarenhet och kunskap och ålder. Under intervjuerna beskrivs erfarenheterna ofta 

genom bilder och berättelser vilka även tolkas av informanterna själva. Nedan beskrivs olika 

nyanser av dessa påverkande faktorer.  

Erfarenheter av händelser bär vi med oss. Båda fokusgrupperna samtalade om detta och såg 

samband mellan erfarenhet och empati. Här ges exempel på hur föräldraskap kan påverka:  

Ett sånt här exempel - du pratar empati- när jag jobbade på intensiven och inte hade barn själv, 

då hade jag inga problem att ta hand om de här kruppbarnen och så, det gick jättebra, det var 

gnälliga föräldrar tyckte jag då. Sen när jag själv fick barn var det en hel annan femma. Då 

ändrades, som du sa, min empatiska förmåga gentemot barnen och föräldrarna, ändrades ju tack 

vare att jag fick egna barn, det är ju helt riktigt (Carolina, 295).  

En annan informant, Anna, menar att föräldraskapet har gett henne en helt annan 

omsorgsmission i sinnet som påverkar inlevelseförmågan och därmed utvecklingen av den 

empatiska förmågan. Ett annat exempel som uppkommer är hur tragedier och kriser påverkar: 

Och sedan olika händelser i livet… alltså drabbas man av nån tragedi så har man lättare att 

känna med nån annan som drabbas av samma sak. Och det kan göra att man får upp ögonen för 

helt andra saker som är viktiga i livet än det som man har trott innan. Det tror jag kan vara 

utvecklande för just empati (Åsa, 317). 

Anna återkommer i samtalet med en kommentar där hon beskriver hur en problematisk väg 

kan ge insikter och empatiutveckling: 

= Då kommer vi in på det här med insikter överhuvudtaget också, tycker jag, att dom kan aldrig 

utvecklas om ens väg är helt rak å i rosa, utan det måste vara avstickarna som utvecklar 

insikterna. Och däri finns empati (Anna, 323). 

Uppfattningen att kombinationen av erfarenhet och ålder har betydelse för empatin visar sig 

tydligt hos pedagogerna. Erfarenheterna och självkännedomen ökar med åldern vilket ger 

trygghet i olika situationer. Man lär sig livets villkor och lärandet är en livslång process. 

Pedagogernas uppfattning är att detta i sin tur ger ökad empatisk förmåga: 
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Genom erfarenhet (Marianne: jaa, det tror jag med). Jag som är så gammal tycker att man är inte 

lika rädd nu, som när man var yngre och skulle möta något som var svårt och visa empati. Vård i 

livets slutskede t ex, var jag jätterädd för när jag var yngre… och var med på en så´n resa (Eva, 

38). 

Ja, visst, precis, och det lär man ju – det pågår ju hela livet, så jag tycker ju att man är mer 

empatisk ju äldre man är för man känner ju inte sig själv när man är 20 år (Maja: precis) … utan 

det kommer ju med åren mer och mer, va, och ha förståelse hur man själv reagerar inför olika 

situationer (Marianne, 91). 

I samtalen kommer även sambandet mellan kunskap och ålder fram. Genom kunskapen och 

åldern kommer ett ökat professionellt bemötande:  

eller att man lär sig att ha distansen med åldern också. Att man kan när man är ung (för så var 

det nog med mig mer) att jag gick in i det alldeles för mycket så jag mådde dåligt av det själv 

(…).(Åsa, 294). 

Kunskap ger erfarenhet och tvärtom. Empatin underlättas också om man kan och har kunskap 

att se bakom en annan persons beteende:  

Och genom kunskap också (Eva: ja…). Genom kunskap och erfarenhet, tror jag (Marianne, 40). 

Carina bekräftar helheten när hon i samtalet reflekterar över relationen mellan erfarenhet, 

kunskap och ålder. Viktigt är även medvetenheten om att lärandet pågår hela tiden: 

Om man tänker här hos oss så kommer ju det med livserfarenhet och hur gammal man är. Då lär 

man ju sig också att förstå att det inte är svart eller vitt (Marianne: utav sig själv också… handlar 

det också om). Ja, det går ju att lära ut och det går att lära hela tiden (Carina, 44). 

Sammanfattning 

Alla informanter är överens om att ålder, erfarenhet och kunskap är viktiga faktorer men de 

pekar på olika nyanser av detta. Empatin kan utvecklas genom erfarenhet och kunskap. 

Erfarenheten i sin tur kommer med åldern och utvecklas med åren. Vi lever i ett livslångt 

lärande. Erfarenheterna påverkar kunskapen och tvärtom.  
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Empatiutvecklande arbetsmetoder 

Grupperna berör vid flera tillfällen olika arbetsmetoder parallellt med beskrivning av vad 

empatibegreppet innebär och hur empatiutveckling sker. Textavsnitten flyter därför ihop. I 

detta avsnitt betonas arbetsmetoderna. 

 

Fallbeskrivningar och reflektion 

Alla informanter beskriver fallbeskrivningar som viktiga i undervisningen och dessa kan 

hämtas eller förstärkas genom olika medier. Här kan även lärarens egna erfarenheter fungera 

som förstärkning. Centralt är dock att de studerande får diskutera och reflektera över dessa 

fallbeskrivningar. Förhoppningsvis blir reflektionen till en aha-upplevelse vilket Kristine 

beskriver i citatet nedan:  

Patientfall kan jag känna att man kan ta upp. Mycket patientfall. När jag har vidrört det så 

känner jag i klassen att det blir aha-upplevelser, de tar tag i den röda tråden, de frågar, de 

funderar och de blir lite skakade och skärrade när man berättar olika saker. Det tror jag utvecklar 

deras empati att vi har med olika sådana fallbeskrivningar. Särskilt gärna det man varit med om 

själv är alltid extra bra, som ger lite extra krydda på (Kristine, 348). 

Ett par informanter lyfter fram hur fallbeskrivningar och berättelser kan hämtas från både 

filmer, böcker och exempel ur verkligheten. Samtliga pedagoger är eniga om detta: 

Ja, det är fallbeskrivningar och… (Eva: filmer) ja, … böcker. Exempel från verkligheten (Maja, 

104). 

Anna förstärker ovanstående citat genom att beskriva hur film, artiklar och besök från 

människor med egen erfarenhet ger mycket tankar för reflektion och diskussion. Här kan den 

studerande leva sig in i patient/ klientrollen utan att erfara situationen själv. Kulturella 

skillnader kan också bli tydliga genom denna förstärkning: 

Ja, artiklar och såna som kommer och berättar om sitt liv är oftast det som är väldigt positivt i 

föreläsningssammanhang. Det, det skapar mycket diskussion och tankar. För alla har ju inte varit 

med om allt utan det är ju att leva sig in i det genom (?) eller att höra det, se filmer. Jag brukar 

visa filmer, i etik eller en annan kurs så ser de en film och då ska de reflektera utifrån massa 

olika synvinklar kring den kunskapen de har. ”Kulturkrockar – vad är det som är kulturkrockar? 

Hur skulle du bete dig om du varit i den rollen” osv. Man liksom ser filmen med helt andra ögon 

än man annars ser filmen (Anna, 334).  

Sammanfattning 

Fallbeskrivningar som hämtats från mediala hjälpmedel som ex filmer, böcker och artiklar är 

viktiga för att förstärka budskapet i undervisningen. Besök av människor som berättar om sina 
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egna upplevelser ökar också inlevelseförmågan. För att detta ska kunna leda till 

empatiutveckling behöver de studerande få möjlighet att reflektera och diskutera innehållet 

vilket kan leda till aha-upplevelser och nytt perspektivseende. 

 

Arbete i smågrupper 

Arbete i smågrupper i samband med lektioner nämns flera gånger under båda 

fokusgruppsintervjuerna. I gruppdynamiken får de studerande spegla sina tankar. Mest 

förekommande är dessa gruppdiskussioner i de sociala ämnena. Eva får medhåll av flera 

pedagoger under följande citat: 

Jag tänker, i det kurser du har Maja jobbar man ju många gånger i smågrupper, så kanske man 

tycker olika i en grupp och då brukar du gå in i de grupperna och diskutera varför tänker man så 

här olika. Också ett sätt att man säger: ”Så där kan man tänka också, inte bara så” (Eva, 87). 

Ja, grupper som ni pratade om, att man sitter i grupper… som du jobbar mycket med det i de 

sociala ämnena (Marianne, 96). 

Samtalet om arbetsmetoder berörde även ämnet kommunikation. Kommunikationen är central 

för att bland annat arbete i smågrupper ska kunna fungera. För att kunna kommunicera på ett 

bra sätt behöver man även ha förmåga att lyssna. En fungerande kommunikation är nödvändig 

för förståelsen för andra: 

Jag tror att man måste jobba med kommunikation. Ge tillfälle och tid och kommunikation och 

det vi var inne på förut – ett öppet klimat där man får uttrycka vad man känner och tänker och att 

man måste mötas också i kommunikation. Och gör man inte det så kan man inte få en förståelse 

för hur den andre tänker heller, om man inte pratar med varandra (Jenny, 243). 

och också kunna lyssna på…(Jenny: jaa, Marianne: mm). För det är väl det som är svårt 

med…(Carina, 244). 

Sammanfattning 

Kommunikationen är central för att gruppdynamiken ska fungera. När de studerande samlas i 

smågrupper och arbetar tillsammans får de spegla sina tankar, träna förmågan att 

kommunicera och lyssna vilket i sin tur kan öka förståelsen för andra. 
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Värderingsuppgifter 

Både i mindre grupper och individuellt finns möjligheten att resonera kring olika 

beslutsmodeller och värderingsuppgifter. Målet med dessa är att utveckla ett mer 

professionellt förhållningssätt till en individ samt få ökad självkännedom: 

Ja, jag har en beslutsmodell, eller en resonemangsmodell som jag brukar använda mig av där 

man får träna på att se ett problem eller en situation eller människa utifrån olika perspektiv, där 

man försöker först reda ut vad som är relevant i situationen och vad man ska fokusera på. Och 

sedan försöker man efter det se vad som kan påverka mig i den här situationen och vad kan 

påverka den här personen. Det kan vara medicinskt, det kan vara psykologi, det kan vara sociala 

problem som påverkar och det ger också sken av hur man ska hantera det hela. Och det är ju mer 

för att utveckla ett professionellt förhållningssätt till en individ och sedan så, efter det ska man 

titta på vad min avsikt med – alltså lite etik- vad är min avsikt med att jag möter den här 

personen nu och vad blir resultatet av vårat möte och vad har jag för skyldigheter i det här 

(…).Det är en ganska tydlig modell (Maja, 99). 

 Ja i de där värderingsuppgifterna får jag får testa hur mycket empati har jag (Eva, 100). 

Värderingsuppgifterna väcker etiska frågeställningar som kräver reflektion vilket kan leda till 

empatiutveckling. 

 

Läraren som förebild 

I fokusgrupp A betonas vikten av att läraren är en god förebild. Det är viktigt att pedagogen 

visar empati för att de studerande i sin tur ska utvecklas. När Jenny uttrycker detta håller alla 

pedagoger med. I texten nedan skiljs läraren som förebild från aktiv handledning. 

Handledaren kan dock även bli en god förebild: 

 Dels försöker man vara en förebild tycker jag. Vara en god förebild (Eva, 78). 

De behöver stöd och vägledning i det. Man behöver förebilder inom det området också. Att få se 

andra visa empati och själv få uppleva empati från vuxna (Jenny, 49). 

 

Handledning och reflektion 

Informanterna beskriver vikten av att de studerande får handledning av sina pedagoger under 

hela utbildningen både under lektioner och genom Arbetsplatsförlagda utbildningsträffar 

(APU-träffar). Handledning kan ske individuellt eller i grupp. Miljön är viktig för att skapa ett 

öppet klimat: 

Miljön är viktig. Att vi skapar en APU-träff där man kan reflektera och lyfta empatiska problem 

och det är ju det den är till för- APU-träffen. ”Hur har ni det? Hur trivs ni?” Och att som lärare 
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då stå där och kunna svara upp och passera eller ge några riktlinjer. ”Kan man tänka så här? 

Uppfattade du det på det där sättet?” och anledningarna. Det är också en lärande situation 

(Carina, 263). Marianne: just det, absolut. 

I de etiska reflektioner som väcks under vårdutbildningen behöver de studerande handledning. 

Pedagogerna ser sin handledande roll som betydande. De kan väcka dolda områden som den 

studerande har inom sig, hjälpa till att bena upp tankar och kunskap samt medvetandegöra 

processer: 

Det kan ju hända att man har mycket i sig men man har inte fått det att väckas, kanske hemifrån. 

Men väcker då läraren så har man kanske haft någonting att tänka på, att hänga upp det man 

tänker på och så känner man att man börjar utvecklas och kommer vidare. Och frågor, man 

kanske har haft det någonstans men man inte fått ge utlopp för det och när man väl känner att nu 

blir det en liten tråd så börjar det utvecklas vidare och rulla upp till något som blir en helhet och 

kan känna lite mer= (Kristine, 335) 

=kunskap, alltså att all kunskap vi får är ju också utvecklande. Som i Vård- och Omsorgs så 

brukar vi bena lite i det här om fördomar (…) så kunskap och reflekterande över sig själv tror 

jag är jätteviktigt. Att man kanske kan få hjälp med det också, att man benar upp (Åsa, 337). 

Sammanfattning 

Informanterna beskriver vikten av att de studerande får handledning av sina pedagoger under 

hela utbildningen och ser sin roll som betydande. Handledning kan ske individuellt eller i 

grupp. Det behöver råda ett öppet klimat för att handledningen ska fungera och den 

studerande behöver få en chans att reflektera över det som tas upp. Handledaren kan locka 

fram områden som varit dolda för den studerande och medvetandegöra processer. 

 

Arbetsplatsförlagd utbildning (APU) 

Informanterna framhåller att APU eller tidigare arbetslivserfarenhet över lag har en viktig roll 

för empatiutvecklingen. En pedagog beskriver att de studerande får se många olika miljöer 

och personer i olika åldrar som har det svårt. Fokusgrupperna nämner även de 

valideringsgrupper som kommer till skolan och prövas i den kunskap de redan har:  

Vad har pratkiken eller APU för funktion för empatiutvecklingen? (Moderatorn) 

 Jag tror den spelar en stor roll (Eva, 108). 

Jaa, och tidigare erfarenheter över lag, egentligen. Det behöver inte bara vara kopplat till APU 

utan det kan ju vara - (- Eva: valideringsgrupperna tänker jag på, dom kommer ju in och får 

beskriva ett svårt möte när de validerar och de har ju massor…). Men någon form av APU i 

yrkesliv eller livserfarenhet spelar ju roll (Carina, 109). 
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Under APU blir yrkets innebörd tydlig. Många olika etiska situationer och dilemman uppstår 

vilket leder till att empatin ställs på prov. Här har också APU- handledaren en viktig roll som 

förebild. En informant uttrycker att APU innebär undervisning på riktigt. Här uppstår många 

konkreta situationer och dilemman. Även olika inställningar och attityder blir tydliga: 

mm, då är det på riktigt. Då är det på riktigt liksom. Man möts ju av oplanerat, det kan hända 

vad som helst den dagen. Vi möts och får prövning på vår empati. Och vi får jämföra med en 

handledares sätt att bete sig för där kan man ju uppleva att: ”oh, vad hon var bra där, vad bra hon 

tog det. Och då vill man ju smittas av och tänka på samma sätt. Det är ju en förebild. Men man 

kan också se tvärtom: ”Usch, hur kunde hon göra så där?” Och då kanske man tänker: ”Så där 

ska inte jag göra”. Det är ju undervisning på riktigt, om man säger så (Anna, 379). 

När den studerande reflekterar över sin situation i arbetslivet, och får koppla ihop teori och 

praktik, kan yrkesvalet bekräftas. Det kan även uppdagas att den studerande ej är lämplig för 

vårdyrket:  

Det kanske är så också när de är ute på APU, så är det ju möjligt att de känner, den här 

empatiska förmågan de trodde de hade kanske de inte kan utveckla och inte kunna ge därute. De 

kanske märker helt enkelt att det här med APU, alltså att vara ute och jobba i vården, det kanske 

inte är deras grej. Ibland har de ju konstaterat det här också att de inte har förmågan att känna 

empati och då kanske de ger upp det här. För de måste man ju göra (Kristine, 385). 

… eller också så är det någon annan som konstaterar det, att de inte har någon självinsikt och 

tror att de har så väldigt mycket empati men att då kanske det märks att det finns inte där. Och 

då kanske man inte är lämplig just nu i detta läge att arbeta med ett sådant här yrke utan att man 

måste gå en annan väg och utvecklas först som människa och sedan i så fall komma tillbaka 

(…). Det kan vara både åt det ena eller andra hållet (Åsa, 386). 

Med sig till APU har den studerande ett bedömningsformulär. Detta instrument kan bli ett 

verktyg som hjälper dem att bland annat reflektera över sin empatiska förmåga. Kristin 

uttrycker det enligt följande: 

Så tror jag de här etiska reflektionerna som de har med på bedömningsunderlaget, när vi har 

pratat om det, när de varit ute, så får man dem att tänka på mycket tycker jag, på empati. Det 

föder det att man kan prata om det. De förstår jättemycket (Kristine, 380). 

Även den erfarenhet som kommer av de situationer den studerande hamnar i ute på APU kan 

användas som verktyg i undervisningen. Carina berättar:  

Och sedan kan det ju bli, jag tänker på våra elever, diskussioner utifrån deras erfarenheter. Så de 

kan man ju också använda som verktyg… alltså, det kommer upp: ”det här var jag med om på 

praktiken”, så använder man diskussionen och för vidare i klassen (Carina, 106). 

Sammanfattning 

Alla informanter är överens om att APU och erfarenhet över lag har en viktig roll för 

empatiutveckling och lyfter fram olika aspekter. I arbetslivet blir undervisningen konkret och 
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många etiska dilemman uppstår. När teori och praktik kopplas samman kan den studerande bli 

bekräftad i sitt yrkesval. Det kan även uppdagas att personen inte är lämplig för arbete inom 

hälso- och sjukvård just nu. Bedömningsformuläret som används ute på APU kan bli ett 

instrument och verktyg där den studerande får reflektera över bland annat sin empatiska 

förmåga.  

 

Arbete utifrån värdegrunden 

Båda fokusgrupperna betonade återkommande det värdegrundsarbete som pågår på skolorna. 

De ser även en relation mellan värdegrunden och empatiutvecklingen hos de studerande. I de 

följande två citaten nedan är samtliga informanter i fokusgrupp B aktiva och bejakar det Anna 

och Kristine förmedlar: 

Då tänker jag direkt på XXXX- andan då. Andan, att genomsyra hela verksamheten med rätt 

anda. Och där ska man lägga ribban tidigt, i klassen och i personalgruppen och så. Prata om vad 

det betyder för varje individ (Anna, 344).  

Man arbetar utifrån värdegrunden. När du säger XXXX- anda, tänker jag värdegrund och empati 

(Kristine, 345). 

En del av detta värdegrundsarbete är att alla studerande ska delta på likabehandlingsdagar där 

undervisningen utgår från den likabehandlingsplan som alla skolor ska upprätta enligt lag. Här 

påtalas den svenska skolans värdegrund. De skolor som deltog i fokusgruppsintervjuerna hade 

även olika elevinflytandedagar: 

Vi påtalar ju det här med olikheter också, att vi är olika här – vi ska respektera, Jag tänker på det 

här med likabehandlingsdagarna, att allas lika värde oavsett om man tycker si eller så eller säger 

si eller så- det är också det här med empati, ja, människosyn överlag (Marianne och Eva: mm). 

Ja, det finns ju hela tiden i det dagliga jobbet (Carina, 88). 

Och det gör vi ju också på de olika dagarna som vi har – elevinflytandedagen och allt möjligt 

men sedan också i lektionssammanhang eftersom det är sådana ämnen som vi… (Jenny, 223) 

Carina förstärker det Jenny säger och menar att vardagsarbetet i sig är viktigt. För att kunna 

möta människor på ett bra sätt måste även den egna ryggsäcken med värderingar bearbetas. 

Värdegrundsarbetet kan här bli en hjälp för den studerande:  

Ja, det ingår ju och det här med att- vikten av att bearbeta sin egen ryggsäck, alltså att ta reda på 

vad har jag med mig som jag kan ha användning och nytta av men också som jag kanske måste 

bearbeta för att kunna möta människor på ett bra sätt (Jenny, 90). 
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Sammanfattning 

Det värdegrundsarbete som pågår på de olika skolorna har en relation till empatiutveckling. 

De studerande deltar i likabehandlingsdagar, elevinflytandedagar och berör värdegrunden i 

lektioner och situationer i vardagen. Det är viktigt att bearbeta sin egen ryggsäck för att på ett 

rätt sätt möta andra människor. 
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Hinder och möjligheter för empatiutveckling 

Fokusgrupp A behövde en fråga för att gå vidare in i detta ämne medan fokusgrupp B kom in 

på ämnet spontant. Många olika aspekter framkommer så fort samtalet tagit fart.  

Fysisk och psykosocial miljö 

Under fokusgruppsintervjuerna framkommer att det finns en relation mellan bra fysisk och 

psykosocial miljö på skolan. Denna miljö ger gott bemötande och öppen kommunikation 

vilket främjar empatiutvecklingen. Om det inte fungerar så hämmas den. Den fysiska miljön 

bör vara lugn, bekväm och avskild för att öka möjligheten för reflektion:  

Jag tänker bara också på att sitta i en soffa lite skönt och diskutera i stället för att sitta i ett 

klassrum. Det är också hur miljön ser ut där man vistas. Den fysiska miljön tror jag spelar roll 

också (Eva, 118). 

Lite lugn och ro hjälper ju till. Miljön ska vara lite lugn, avskild (Anna, 359). Åsa och Kristine 

håller med. 

- men miljön är ju både den fysiska och den psykosociala, och båda har ju betydelse, tror jag 

(…). (Jenny, 226).  

Jenny får här medhåll av resten av pedagogerna i fokusgrupp A. Vidare framkommer också 

vikten av att de studerande kan uppleva en tillåtande atmosfär för att tycka och tänka fritt:  

att man vågar säga vad man tycker och tänker och så där, att man inte blir nedtystad. Eller att de 

får uttrycka sina värderingar och så…(Marianne, 117). 

Men att eleverna också känner att det är tillåtande att säga saker och ting och då inte om det är 

relaterat till om det är rätt eller fel utan säga vad de tycker precis (Carina, 119). 

En arbetsgivare ger sin syn på den psykosociala miljön på skolan. Som personal på 

informanternas skolor framhålls den sociala kompetensen och en god människosyn. Vilka 

som arbetar på skolorna påverkar klimatet på skolan och bemötandet av de studerande: 

Som arbetsgivare kan man säga att när man anställer personal till XXXX, då går man ju på hur 

personen är som person också. Det ska finnas en god människosyn. Det ska finnas en empati. 

Det ska finnas en värme hos den människan som jobbar här annars tror inte jag själv att vi kan 

bemöta eleverna på rätt sätt. Och det har ju visat sig ibland att det inte går. Och det spelar ju roll 

i vår miljö. Vad är det för människor som faktiskt jobbar här och kan bemöta eleverna. Så det är 

ju människorna, den fysiska miljön – hur det ser ut – och tryggheten (Carina, 227). 

Som vuxenstuderande kan livsvägen ibland ha varit kantad av motgångar. Om personalen då 

ser, bekräftar och lyssnar på den studerande kan ögonen öppnas och ge insikter om empati: 

Sen att vi ser alla elever här som vi gör, det här med XXXX- andan då. Att när vi ser alla, och 

när vi gör det – de kanske aldrig har blivit sedda i hela sitt liv, det finns ju såna som har haft 

motgångar och haft mest den delen – å så kommer de hit (…), och kommer upp till oss lärare 
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och vi bekräftar dem och får för första gången kanske någon som lyssnar på dem, som bryr sig 

om dem och som finns där. Och då öppnas det nya ögon. Och som jag sa: får man empati så tror 

jag att man kan släppa på många spärrar och också kunna känna empati. (…). (Åsa, 349). 

Om den psykosociala miljön på skolan inte är god kan konflikter uppstå. Motsättningar i en 

grupp, missförstånd och brist på kunskap är några exempel på negativa situationer som kan 

leda till konflikter. Flera informanter menar att det resulterar i en bumerangeffekt. Vad man 

sår får man skörda: 

Det kanske är så där om det är stökiga klasser också. Det går åt mycket tid att hålla ordning och 

reda (…). Så mycket kanske vi inte har det här, men visst, ibland har man det ju så, faktiskt, 

tycker jag, att ibland går det mycket energi, faktiskt, till elever också. Mm. Och det är ju tiden 

där också då (Marianne, 238). 

Hinder kan ju också vara att det blir motsättningar i en grupp (Marianne: mm, det också) alltså 

den ena tycker si och den andra så. Det blir svart och vitt, tänker jag, och då går det inte att 

komma vidare och vi sätter hinder för att utveckla empati. Att det är fördomar… (Carina, 239). 

 

Sammanfattning 

Samtliga informanter menar att det finns en relation mellan den fysiska och psykosociala 

arbetsmiljön på skolan. Detta påverkar möjligheten för den studerande att tycka och tänka fritt 

för att på så sätt pröva sina värderingar. En god psykosocial miljö med öppen kommunikation 

främjar empatiutvecklingen. Den fysiska miljön bör vara bekväm, lugn och avskild för att ge 

möjlighet till reflektion. Personalens sociala kompetens med förmåga att se, höra och bekräfta 

den studerande kan ge möjlighet till nya insikter. Får den studerande själv ta emot empati kan 

de empatiska känslorna väckas till liv. En negativ psykosocial arbetsmiljö kan leda till 

konflikter. Exempel på sådana konflikter är motsättningar i grupp, missförstånd och brist på 

kunskap vilka kan hindra den studerandes empatiutveckling.  

 

Tid  

Tid var ett av de ämnen som båda fokusgrupperna berörde när det gäller hinder för 

empatiutveckling. Tidsaspekten är relaterad till möjligheten att hinna reflektera och reflektion 

krävs för empatiutveckling: 

Ja, men överlag om man tittar på samhället i stort så tror jag att en stor brist i förmågan att 

utveckla empati, och att det ser ut som det gör i samhället idag, är för att vi inte har tid. Vi har 

inte tid att lyssna på varandra. Vi har inte tid att sättas in i andras situation för vi är så stressade 

hela tiden och jagade. Så tiden tror jag är en jättebrist och en faktor som påverkar oss 

jättemycket i hur vi bemöter varandra (Jenny, 232). Marianne fyller i: mm, ja, det tror jag också. 
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(…) Och gör man inte det, hinner reflektera i sitt liv, så är ju det ett hinder i utvecklingen (Anna, 

376). 

Empatiutveckling tar tid. Tidspressen påverkar den studerandes vardag och omgivning: 

Skulle precis säga det. Att det handlar ju mycket om tid, tid som eleven har på sig. Man kanske 

skulle behöva ha längre tid på sig med en studerande för att förstå vissa saker. Vad gäller empati 

och sådana här saker… varför de inte har klarat praktiken…(Eva, 230).  

Hela fokusgrupp A håller med om att tidspressen kan bli negativ. Även de riktlinjer som 

exempelvis kommunen och skolverket har begränsar den studerandes tid: 

Vi skulle ju kunna vara mer tillåtande, att det tar lite olika lång tid, fast vi vet ju att vi inte får 

det. Nu kommer ju datumen, eller hur? Vi har ju liksom varit yvigare förr, för att tillåta, för att vi 

har lyssnat på människan och – någon har varit sjuk och det här bitarna – men nu stramas det ju 

åt. Så det är ju ett hinder att faktiskt någon annan bestämmer det (Carina, 231).  

Sammanfattning 

Informanterna talade främst om tidsbristens betydelse. Tidspressen upplevdes som negativ 

eftersom den påverkar den studerandes vardag och omgivning. Stressen minskar också 

möjligheten till reflektion som behövs för empatiutveckling. Skolverket och kommunen 

begränsar den studerandes tid. 

  

Kommunikation 

Området kommunikation återkommer i många olika sammanhang. En god kommunikation 

kan skapa ett öppet klimat men om den sker på fel sätt kan den ge en negativ arbetsmiljö. En 

bra arbetsmiljö behövs för att utveckla en god empatisk förmåga. En informant beskriver 

kommunikationen lärare emellan samt lägger in ett genusperspektiv på problematiken kring 

kommunikationen på en kvinnodominerad arbetsplats: 

Det här att skapa goda förutsättningar. Något som är oerhört viktigt, och som är A och O, är att 

man pratar med varandra och inte om varandra. Och tyvärr tror jag, dels att det är en kvinnlig 

dominerad arbetsplats, så har vi en väldigt lätt tendens att hamna i det att man pratar om 

varandra i stället för med varandra. Och för mig är det ju helt oacceptabelt om man ska skapa en 

god arbetsmiljö.  Och om man ska skapa en god empatisk förmåga så hör inte det här hemma. 

Nej (Carolina, 129).   

Det är inte bara i arbetsgruppen man måste arbeta med kommunikation utan även i klasserna. 

Alla parter i klassen behöver komma till tals. Detta gäller elever emellan eller förhållandet 

lärare och elev. Hur kommunikationen sker påverkar utgången av samtalet: 
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Jag tror att man måste jobba med kommunikation. Ge tillfälle och tid och kommunikation och 

det vi var inne på förut – ett öppet klimat där man får uttrycka vad man känner och tänker och att 

man måste mötas också i kommunikation (…) Jaa, att hitta så att båda verkligen kommer till 

tals, eller vad det handlar om – att alla kommer till tals (Jenny, 243, 246). 

Att uppmuntra och bekräfta varandra är ett sätt att kommunicera. Större delen av 

intervjumaterialet visar på vikten av detta. Nedanstående citat visar på att komplimanger kan 

stärka personligheten:  

… oprovocerat våld finns i samhället, men om vi sätter oprovocerad vänlighet också, så om vi 

skickar små blompilar på varandra med komplimanger – då växer man ju som människor väldigt 

mycket och speciellt om komplimangerna ligger på insidan av personligheten inte bara utseende 

eller så. Personligheten är viktig för att stärka människorna (Anna, 356). 

Att lyfta varandra är jätteviktigt på en arbetsplats. Får man ingen uppmuntran och respons så 

kanske man ger upp. Endast vid några tillfällen beskriver informanterna vad bristen på 

uppmuntran kan leda till. Nedan följer ett exempel där Kristine beskriver denna påverkan på 

empatiförmågan: 

Ja, jag tror ju mycket på det här att lyfter man varandra får man tillbaka empati. Det som hindrar 

är om man liksom aldrig får höra att man är bra eller att man gör någonting - att man inte lyfter 

varandra Det tror jag är jätteviktigt på en arbetsplats eller vad som helst, för det blir roligt och 

bra. Du bjuder man tillbaka. Får man ingenting sånt, är ingenting bra, då ger man upp (…) 

(Kristine, 101) 

Sammanfattning 

En god kommunikation kan skapa ett öppet klimat vilket främjar en god arbetsmiljö och 

empatiutveckling.  Det är viktigt att lära sig att kommunicera på rätt sätt så alla får komma till 

tals. Ett annat sätt att kommunicera på är att genom att ge uppmuntran och respons. Alla 

behöver höra att man gör något bra för att utvecklas. Kommunikationen behöver fungera på 

flera plan mellan lärare, mellan elever samt mellan lärare och elever. 

 

Lagstiftning och riktlinjer 

Fokusgrupp A lyfte problematiken kring en lagstiftning som begränsar pedagogernas 

möjlighet att anpassa sig till elevernas önskemål. Detta kan i sin tur begränsa möjligheten till 

empatiutveckling. Följande citat är hämtade från två samtalsavsnitt mellan Carina och Eva: 

 Hinder kan ju vara lagstiftning (Carina, 235). 

 Ja, och det kan vi ju känna att den har hårdnat (Eva, 236). 

Om man också tänker på skollagen, det här med, utifrån studerandes förmåga= (Carina, 274). 
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 = behov och förutsättningar (Eva, 275). 

redan där… alltså förutsättningar för att klarar vissa arbetsuppgifter, för att klara det, det är lite 

empatiskt synsätt kan man känna. Men hur vi sen faktiskt får arbeta med det kan Kommunerna 

låsa oss delvis. Vi är ju låsta av organisationer och möjligheten att dokumentera i vissa 

datorprogram osv. Det låser ju oss delvis (Carina, 276). 

Skolverkets ramar och de lagar som finns kan även ge en trygghet. Inom dessa ramar har den 

studerande frihet: 

(...). Att ha en sådan miljö där man får tycka och tänka men samtidigt röra sig inom ramar för 

det handlar det ju om sedan också – empati- tänkte jag då. Man får röra sig inom vissa ramar 

men så styr vissa saker. Lagarna styr och skolverket styr och samhället styr också (Carina, 224). 

Sammanfattning 

Lagstiftning och olika samhällsstyrningar kan ha både positiva och negativa effekter. 

Ramarna kan ge känsla av trygghet men de kan också begränsa pedagogernas möjlighet att 

anpassa sig till elevernas önskemål. Skollagen poängterar att man som pedagog bör anpassa 

studierna efter de studerandes förmåga, behov och förutsättningar. Detta påverkas dock av 

annan lagstiftning och olika riktlinjer från samhället. 

 

APU-handledning 

Samtalet om APU och dess roll engagerade alla informanter. APU kan hjälpa eller stjälpa. 

Om empatiutveckling sker eller ej under APU beror mycket beror på den handledning som 

den studerande får: 

Ja tyvärr är det ju i vården elever som kan komma till en handledare som absolut inte själv har 

någon form av empati. Oftast har man ju fått den feedbacken från eleven, att det inte fungerade 

på grund av det här, och att dom faktiskt har den kunskapen med sig och kan se att det här är fel, 

att de gör fel. Och då är det ju lite svårt att utveckla empati på en APU beroende på vad de har 

för handledare (Carina, 250). 

I och med att en bedömning ska göras under APU hamnar den studerande i ett 

beroendeförhållande till sin handledare. Handledaren har en viss maktposition som inte för 

missbrukas: 

De är väldigt beroende av handledaren egentligen. Som elev är man så, ja man är beroende 

verkligen, hur det ska gå och vad man ska få för omdöme och alltihop, så man är väldigt 

beroende av handledaren (Marianne, 251). 

(…). För de vågar ju inte säga till kanske – våra elever. Det är ju en viss maktposition som ändå 

handledaren har. Han ska ändå bedöma våra studerande. Så det är ju inte kanske någon som 

lägger fram det efter första veckan (Carina, 252). 
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Kontakten och kommunikationen mellan skolan, APU-platsen och den studerande är också 

betydelsefull: 

Jaa. Sedan finns det ju alltid möjlighet att ringa till läraren och diskutera någonting som är svårt 

och ibland kanske läraren får åka ut om det är så att det inte går, och att man får försöka förstå 

vad som har hänt i det här mötet då. Men det är ju inte så lätt som du säger Carina för 

handledaren har ju en viss makt så det kanske inte i första taget man säger till (Eva, 255). 

Kulturen på avdelningen kan vara mer eller mindre empatisk och påverkar på så sätt de 

studerandes empatiutveckling. Om det inte finns en reflekterande arbetsplats blir detta ett 

hinder: 

Men det är det jag menar, det kan finnas liksom en invand kultur på olika arbetsplatser som gör 

att det inte är så empatiskt, eller att man inte ser att man skulle kunna göra på ett annat sätt 

eller… Det är inte en reflekterande arbetsplats. Det är ju ett hinder om man har en sådan 

personalgrupp. Och då blir det ett hinder för våra elever på praktiken (Carina, 259). Marianne 

och Eva håller med. 

Den trygghet och självinsikt som kommer med åldern kan vara en mycket betydelsefull faktor 

när det gäller att säga ifrån och inte följa de invanda kulturmönster som kan finnas på en 

avdelning: 

Jag hade ju nyligen en elev som var uppe på sjukhuset, på en avdelning där det framförallt är rätt 

mycket äldre patienter, och hon såg ju det här faktiskt att hon tyckte inte att personalen där tog 

hand om de gamla. De förstod inte de gamla – hur rädda de var när de kom in (…) Hon är ju 50 

år ungefär och är ju trygg i sig själv och här tyckte hon att hon gjorde en jätteinsats och patienten 

vara överlycklig och jättetrygg och tyckte det var underbart att hon satt där, så… hon stod emot 

det här (…). (Marianne, 258). 

Sammanfattning 

Handledaren på APU-platsen har en viktig maktposition som inte får missbrukas. Den 

studerande står i ett beroendeförhållande till sin handledare vilket gör att de ibland inte vågar 

säga ifrån. En reflekterande arbetsplats underlättar empatiutvecklingen. En oempatisk kultur 

på avdelningen blir i stället ett hinder. Den trygghet och självinsikt som kommer med åldern 

kan vara betydelsefull faktor för att inte följa denna kultur. 
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 

Att använda fokusgruppintervjuer för att söka om lärares uppfattningar om empati och 

empatiutvecklande arbete upplevdes som positivt både för både moderatorn och 

gruppdeltagarna. Pedagogerna uttryckte på båda orter att det var nyttigt att sätta sig ner och 

samtala om detta ämne. Då det är ett högt tempo i dagens skola finns sällan tillräckligt med 

tid att sätta sig ner och analysera dessa begrepp. De beskrev även att de upplevde en samsyn 

och enighet i de åsikter som kom fram. 

 Den fysiska miljön är av betydelse för hur fokusgruppsintervjun fortlöper. Om deltagarna är 

på hemmaplan kan samtalet föras mer på deltagarnas villkor än moderatorns (Wibeck, 2000). 

Därför söktes grupperna upp på hemskolan och intervjun genomfördes där. Inga problem med 

territorialitet eller rumsligt avstånd fanns i grupperna. Fokusgruppsintervju A genomfördes i 

ett större rum än fokusgruppsintervju B. Trots att grupp B satt i ett relativt trångt utrymme 

verkade detta inte påverka diskussionen negativt. Gruppmedlemmarna verkade vara trygga 

och tillfreds med intervjusituationen.  

Intrapersonella faktorer påverkar grupprocessen. Wibeck (2000) skriver att det krävs en 

lämplig blandning av personer i fokusgruppen för att den ska fungera bra. I denna studie fanns 

dock endast kvinnor. Åldersdifferensen var större i fokusgrupp A än fokusgrupp B. 

Deltagarna i grupp A var mellan 35 och 64 år gamla. I grupp B var variationen inte lika stor 

(30- 46 år). Det fanns en mycket god yrkeserfarenhet främst inom vårdyrket men flera lärare 

hade även lång yrkeslärarerfarenhet vilket ger resultatet god reliabilitet. Främst bedöms 

bakgrunden vad gäller likartad utbildning och kunskap ha underlättat gruppens interaktion. 

Samtliga hade en god kunskap i ämnet vilket var en förutsättning för metodvalet i denna 

studie. 

Interpersonella faktorer har också betydelse för hur intervjusessionerna avlöper. Det fanns i 

gruppen en relativt hög grad av samhörighet. Fokusgrupp A var mer intensiv i sitt samtal och 

avbröt varandra oftare än fokusgrupp B. Dock blev det inget större problem med turtagning då 

samtliga i gruppen vågade ta plats i konversationen. I båda grupperna var alla deltagare aktiva 

och bidrog till ett gemensamt samtal. Wibeck (2000) beskriver att en livlig och intressant 

diskussion ofta bygger på en känsla av samhörighet i gruppen. Grupperna i denna studie hade 
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en hög grad av gruppkompatibilitet och var väldigt fokuserade under samtalets gång. Wibeck 

menar vidare att det finns en risk för att ett sk group-think, inträder. Detta innebär att gruppen 

bara tillåter ett visst tänkande som det rätta. Inget av detta upplevdes under denna studies 

fokusgruppsintervjuer. 

I samtalen kunde moderatorn uppmärksamma att gruppmedlemmarna ibland från början 

”spretade” i sina tankar men att åsikterna och värderingarna i interaktionen med de andra blev 

mer homogena. Det fanns en god gruppdynamik i båda fokusgrupperna. 

Semistrukturerade frågor var lämpliga att använda i denna studie. Gruppen behövde en viss 

ledning under intervjuns gång för att föra samtalet vidare. Ibland sökte de även bekräftelse 

hos moderatorn. För att föra samtalet vidare behövde moderatorn ställa en del 

genomgångsfrågor. I och med att grupperna i hög grad styrde samtalet så ställdes inte exakt 

samma genomgångsfrågor i grupperna. Inte heller behövde alla frågor i intervjuguiden ställas 

då gruppen besvarade frågan ändå. 

Rekommenderad storlek på fokusgrupper varierar utifrån olika forskare. Wibeck (2000) 

rekommenderar att deltagarantalet i en fokusgrupp ej bör vara färre än fyra personer och inte 

fler än sex personer. Detta stämde väl in på gruppstorlekarna i denna studie.  

De teman och den rådata som presenteras är valda av författaren och självklart påverkade av 

författarens förförståelse. Om någon annan granskat texten hade kanske annan text 

presenterats.  
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Diskussion av fynd  

Empatibegreppet 

Empati är ett begrepp som innefattar många dimensioner och kan därför vara svårt att 

beskriva med några få ord. Under båda fokusgruppintervjuerna återkom informanterna till 

empatibegreppets betydelse gång på gång. Alla informanter var överens om att empati betyder 

medkänsla i någon form. Flera informanter trängde djupare in empatibegreppet och beskrev 

det med ord som känna in och känna av. Begreppet fick en allt mer vidare betydelse. Holm 

(2009) skriver att detta mångdimensionella begrepp omfattar minst tre olika aspekter. Den ena 

aspekten är en känslomässig reaktion på andras känslor. Den andra innebär en intellektuell 

bedömning och den tredje en beteendedel där viljan att förmedla förståelse och medkänsla är 

central. Svärdson (1999) beskriver tre likartade steg men benämner dem annorlunda. De 

begreppsförklaringar som informanterna i denna studie beskrivit stämmer väl överens med 

ovanstående synsätt. För att ett empatiskt beteende ska bli möjligt krävs lyhördhet och 

förståelse (Holm, 1995; Frisdal, 2001). Detta betonades även av informanterna liksom att 

empatibegreppet innebär inlevelseförmåga och en delaktighet i mötet med den andre 

människan. Viktigt är dock att inte överta personens känslor och göra dem till sina. Även 

viljan att ta del av någon annans situation framhölls vilket är i linje med Holm och Svärdsons 

beskrivning. Förmågan att lyssna på ett helhjärtat sätt är nära knuten till empatibegreppet. 

Kommunikationssvaret är slutligen avgörande om det blir ett empatiskt beteende eller ej.  

Under fokusgruppsintervju A diskuterades om det fanns skillnad i empatibegreppets innebörd 

när man såg utifrån vård- eller elevperspektiv. Här hade pedagogerna ingen samsyn från 

början. Flera menade att empati är olika för olika situationer. Slutligen kommer en informant 

fram till att man har med sig empatin oavsett om man möter elever, kollegor eller patienter. 

Hon får då medhåll av några pedagoger till. Alla var dock delaktiga och överens om att 

empati är ett jättebegrepp och hade den kunskap om empatibegreppet som Holm (1995, 2001, 

2009) och Svärdsson (1999) beskriver. 

Skillnaden mellan sympati och empati berördes under fokusgruppsintervjuerna. Holm 

beskriver empati som ett begrepp med djupare innebörd av medkänsla än sympati vilket även 

informanterna gjorde. Fokusgrupp A menade att empati också innebär ett professionellt 

förhållningssätt och en objektiv hållning. Det är av största vikt att dagens blivande 

undersköterskor/ skötare känner till denna skillnad och arbetar med sin professionalism. 
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Davis modell från 60-talet är intressant att jämföra mot informanternas bild av empati. Holm 

(2001) har översatt denna modell till svenska. Davis tittar på förutsättningarna hos 

observatören vilket även informanterna gör. Flera av dem berör de individuella skillnaderna i 

fallenhet och menar att vissa har det och andra inte. De beskriver även att en del har mer 

kapacitet än andra och att vissa har med sig denna kapacitet och fallenhet hemifrån genom arv 

och miljö. Här ges uppfostran som exempel. Härefter behandlar Davis processerna. En 

informant tar fram exempel på en icke-kognitiv process när hon nämner barnets reaktion på 

ett annat barns gråt. Detta kallar Davis för primär cirkulär reaktion. Wennberg (2000) kallar 

denna reaktion för affektsmitta vilket inte bör sammankopplas med empati. Barnet kan här 

inte skilja mellan sin och annat barns känslor. En egen reflektion är att affektsmittan mer 

tyder på känslor som motsvarar sympati än empati. Samtliga informanter tar också fram olika 

exempel på händelser i livet vars erfarenheter påverkar empatin. Detta benämner Davis som 

enkla kognitiva processer. Även exempel på avancerade kognitiva processer kom fram under 

intervjuerna. Rolltagandet är den mest avancerade processen vilket innebär att ex den 

studerande eller läraren försöker förstå objektet genom att se ur den andres perspektiv vilket 

är en ytterligare aspekt i skillnaden mellan sympati och empati. Detta diskuteras av 

informanterna vid flera tillfällen. Att rätt kunna läsa av objektets känslor och orsak till 

beteenden tillhör de icke- affektiva intrapersonella effekterna. Här är kunskapen viktig för 

att bedöma rätt. En annan typ av intrapersonella effekter är de affektiva ex när objektets 

känslor reproduceras i observatören. Några informanter beskriver att detta hände mer när de 

var yngre innan de lärde sig hålla en viss distans. Informanterna visar här på effekten av 

kunskap, ålder och erfarenhet i kombination. Även förmåga att distansera sig är en av de 

skillnader som framkom i studien mellan sympati och empati. Davis fjärde begrepp är de 

interpersonella effekterna. Dessa effekter handlar om social kompetens och det hjälpande 

beteendet. Aggressivitet hämmar däremot empatirelaterade processer. I denna studie samtalar 

informanterna om vikten av social kompetens hos både pedagoger och studerande. De 

diskutera även flera faktorer som hämmar empatirelaterade processer ex nämns brister i 

kommunikationen. Davis modell stämmer alltså också väl överens med de fynd som framkom 

i de två fokusgruppsintervjuer som genomfördes.  
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Empatiutveckling  

Samtliga informanter menade att det fanns möjlighet till empatiutveckling under utbildningen 

som vuxen. Utvecklingen påverkas av arv och uppväxtmiljö och den ”ryggsäck” man har med 

sig av erfarenheter. Här noterades att informanterna hade olika utgångsfokus liksom 

empatiforskare har olika synsätt. Thornberg (2006) anser att människan har fått biologiska 

förutsättningar för empatiskt beteende och att empatin utvecklas från tidig ålder. Detta är 

något som även framkom under fokusgrupperna. Å ena sidan påtalades vid flera tillfällen att 

man har det i sig eller antingen har man det eller så har man det inte. Å andra sidan lyfts 

utveckling genom uppfostran och miljö fram. En pedagog beskriver på ett mycket tydligt sätt 

denna koppling: ” man utvecklar det självklart men man har med sig det genom arv och 

miljö”. Intressant är även Nilzéns (2008) beskrivning av forskning om spegelneuronen vilka 

kan tillbakabildas om speglingen som spädbarn och barn uteblir. Här kvarstår funderingen om 

hur mycket av detta som påverkar empatin och empatiutvecklingen hos vuxna. Kan alla 

utveckla sin empati eller är det endast de som fått sina behov tillgodosedda som barn som 

utvecklas? Fahrman (1996) beskriver att vissa uppfostringssätt kan öka ett barns empatiska 

beteende vilket även ett par informanter nämner. Fahrman menar också att om man fått ett 

kärleksfullt bemötande av sina föräldrar så har man med sig känslomässiga förutsättningar för 

att själva bli empatiska. Sylvander (1992) menar dock att empati kan läras eftersom den 

påverkas av egen personlighetsutveckling. Även Holm påtalar att olika jagfunktioner kan 

utvecklas och påverkas av inlärning. Informanterna stöder detta. Personlighetsutveckling är 

något som ofta sker under utbildningar och speciellt när det gäller utbildning inom vårdyrken. 

Kopplingen mellan teori och praktik bäddar för reflektioner vilket leder till utveckling. Många 

av Omvårdnadsprogrammets kurser berör ex etiska dilemman, bemötande, kommunikation 

och omvårdnadsbehov vilket leder till ökad självkännedom om den studerande får reflektera 

och diskutera innehållet.  Viktigt är att poängtera att den empatiska utvecklingen sker i mötet 

med andra individer. Detta är något som framkommer med tydlighet hos informanterna i 

denna studie.  

Olsén (2001) framhåller att den empatiska förmågan kan utvecklas genom livserfarenhet 

vilket alla informanter var eniga om. Olsén betonar också att en vuxen har en djupare förmåga 

att visa empati än ett barn som ännu inte kommit till detta djup då empatisk mognad är av 

kognitiv natur. Denna åsikt kan möjligen tala för att vuxenstuderande borde nå längre i sin 

empatiska träning än de i ungdomsgymnasiet. Informanterna var också alla överens om att 

empatin ökade med åldern vilket var ett förväntat fynd. Intressant är dock att detta inte helt 
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överensstämmer med de forskningsresultat som finns i den litteraturgenomgång som gjordes i 

inledningen av denna studie. Hojat et al (2004) påvisade ex en sänkt empati hos 

läkarstuderande under läkarutbildningen och man kunde inte påvisa någon relation till ålder 

eller utbildningssteg.  

Routasalo et al (2003) menar att empati är en långsam process och en klinisk inlärd 

skicklighet. Det är därför viktigt att empatiträningen sker kontinuerligt. Omvårdnad får inte 

bli en rutinsak. Författaren upplever här det positiva i att utbildningen sker under tre terminer 

och att återkommande APU-perioder finns varje termin. Dessutom går kursmålen i många 

kurser in i varandra vilket kan leda till att kunskapen införlivas på nytt utifrån nya perspektiv. 

Att omvårdnad kan bli en rutinsak och att personalen kan förlora sin sensitivitet berörde en 

informant med ett exempel från en APU-plats där hon beskriver en icke reflekterande 

arbetsplats. Även Evans et al (1998) belyser att tränad empati inte är beständig utan måste 

underhållas. Holm (1995) skriver att personer som har långvariga patientrelationer verkar ha 

större empatiförmåga än de med kort vårdkontakt men i den svenska studien från 1991 var 

resultatet ett annat. Hemtjänstpersonalen som hade långa vårdkontakter visade lägst empati i 

förhållande till andra yrkesgrupper även om det förväntade resultatet var tvärtom. Författaren 

till studien menade att kortvarig utbildning, bristande professionell identitet, förändrade 

arbetsuppgifter, bristfällig handledning i svåra situationer samt omorganisationer kunde vara 

orsaker. Tolkar man detta resultat kan man även ana en viss tidspress. 

Rasoal et al (2009) visar ett intressant resultat som tyder på möjlighet till empatiutveckling 

hos vuxna. I jämförelsen mellan de studerande inom olika yrkesinriktningar så var det hos 

Omvårdnadsgruppen som man fann störst empatisk utveckling. Kan detta positiva resultat för 

omvårdnadsgruppen bero på den nära koppling som finns mellan teori och praktik under 

utbildningen?  I så fall är det mycket viktigt att fortsätta arbeta på relationen mellan skola och 

APU-platser. Alla informanter i denna studie menade också att APU eller erfarenhet av någon 

form är mycket viktig för empatiutvecklingen. På APU eller i eget arbete sker undervisning 

på riktigt. Här får de studerande spegla sig mot en handledare i mötet med vårdtagaren. 

Informanterna samtalade också om problemet med den maktposition som APU-handledaren 

har och som inte får missbrukas. Den studerande kan bli hjälpt eller stjälpt ute på APU.  

Samma studie som Rasoal et al (2009) genomförde visade också behovet av etnokulturell 

empati. Informanterna upplevde detta samtalsämne som viktigt och berörde det etnokulturella 

synsättet. Pedagogerna betonade att alla individer är unika och vill bli vårdade på ett 
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individuellt sätt. Här påverkar den kulturella kunskapen vårt bemötande av människor från 

andra kulturer. Ökad kunskap ger bättre bemötande. Forskargruppen från Linköpings 

universitet menar att personal som inte har empati för människor med annan kulturell 

bakgrund kommer att få problem med många patientrelationer. Studien framhåller att det här 

finns ett stort utvecklingsbehov för hälso- och sjukvårdspersonal. Inom 

omvårdnadsprogrammet idag har man uppmärksammat det sociokulturella lärandet och mötet 

med andra kulturer kommer fram i flera kurser. Bl. a finns en kurs med namn Människan 

socialt och kulturellt. Det finns idag även en kulturell mångfald inom studerandekåren vilket 

medvetandegör detta behov ytterligare.  

Pedagogernas såg sin egen roll som aktiv handledare som central. De samtalade dessutom om 

att läraren som förebild i sig själv har en mycket viktig roll i utvecklingen. Om pedagogen 

dessutom delger egen erfarenhet förstärks funktionen. Spencer (2004) menar att lärarna själva 

måste fungera som modell genom att respektera sina studenter och möta dem med empatisk 

förståelse för att förvänta empatiutveckling. Detta synsätt är något som informanterna i hög 

grad delar. Att man behöver bli mött med empati för att utveckla empati styrker även 

Sylvander (1992). Med tanke på informanternas insikt och tidigare studier kan man fundera 

över om den tid som läggs ner på det personliga samtalet mellan pedagogen och den 

studerande är tillräcklig. Handledningsprocessen sker liksom empatiutvecklingen också 

gradvis (Rosenfield & Jones, 2004) varför kontinuerlig handledning borde vara att föredra. 

Andra arbetsmetoder informanterna betonade var arbete med fallbeskrivningar. 

Fallbeskrivningar kan hämtas från medier som artiklar, böcker, filmer och exempel hämtande 

från verkligheten.  Upplevelsen av budskapet från fallbeskrivningarna kan även förstärkas 

genom mediala metoder vilket främjar empatiutveckling om de kompletteras med reflektion, 

fakta och smågruppsdiskussioner. Då ökas möjligheten till ”aha- upplevelser”. Informanterna 

ställde sig mycket positiva till att arbeta på detta sätt.  Arbete i mindre grupper beskrevs också 

i positiva ordalag. Här kan de studerande spegla sina tankar och träna kommunikation som är 

en viktig förmåga inom vård och omsorg. I Omvårdnadsprogrammet finns både program och 

kursmål som berör behovet av denna kunskap (www.skolverket.se).  Inom begreppet social 

kompetens finns förutom empati även förmågan till kommunikation, lyhördhet och förståelse 

(Bergenudd, 1992). Även Frisdal (2001) visar på behovet av lyhördhetsträning. I den svenska 

läkarutbildningen ingår kurser i samtalsmetodik (Holm, 1995). Frågan kan här vara berättigad 

om inte detta borde vara en egen kurs även inom omvårdnadsprogrammet.  

http://www.skolverket.se/
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 Flera informanter arbetade med värderingsuppgifter för att de studerande skulle nå ökad 

självkännedom och utveckla ett professionellt förhållningssätt. Dessa värderingsuppgifter kan 

fungera som en form av informellt skattningsmaterial för att testa empatiförmågan. Ett annat 

skattningsmaterial som används inom Omvårdnadsprogrammet är det bedömningsformulär 

som skrivs på APU-platsen. 

 

Förutsättningar för empatiutveckling 

Davis tidigare beskrivna modell berör inte de omgivande miljöfaktorerna som påverkar 

empatiutfallet. Pedagogerna i denna studie samtalade dock mycket kring de ramfaktorer som 

påverkar både empati och empatiutveckling. Både fysiska och psykosociala aspekter berörs. 

Den fysiska miljön på skolan som bekvämlighet, lugn och avskildhet är viktig. Detta inbjuder 

sedan till en öppen atmosfär där det är tillåtet att tycka och tänka. När de studerande blir 

sedda och hörda sätter det igång mekanismer som ger utrymme för empatiutveckling. En 

informant uttrycker detta på följande sätt: ”får man empati så tror jag att man kan släppa på 

många spärrar och också kunna känna empati”. Även de värderingar, förväntningar och 

traditioner som finns på skolan skapar ramar. Det värdegrundsarbete som utförs på båda 

skolorna framhålls mycket av informanterna. Sylvander (1992) menar att empatisk förmåga 

förutsätter att man känner respekt för människans värde och integritet vilket 

värdegrundsarbetet berör. Värdegrundsarbetet tycks vara starkt förknippat med det 

professionella bemötandet och är därför central för denna yrkeskår.  

Informanterna beskriver en hel del faktorer som kan hämma empatiutvecklingen. Några har 

av dessa har tidigare nämnts. Några ytterligare är tidsbrist, konflikter, bristfällig 

kommunikation och brist på kunskap. Tiden är en faktor som informanterna även kopplar 

samman med den lagstiftning och de riktlinjer som finns i samhället. Pedagogerna framhöll 

att inom vuxenutbildningen finns många behov till individuell studieplanering vilket kan 

begränsas av ovanstående direktiv. 
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Slutsats 

Empati är en viktig förmåga inom omvårdnadsarbetet idag. Det ställs idag allt högre krav på 

den omvårdnadspersonal som finns inom vårdområdet. Bland annat har behovet av 

sociokulturell kunskap ökat. Omvårdnad är dessutom ett tvärvetenskapligt område som kräver 

kunskap från flera olika kunskapsområden. Informanterna tillika pedagoger och 

omvårdnadslärare på Omvårdnadsprogrammet hade god inblick i empatibegreppets innebörd 

och beskrev det som ett begrepp med många dimensioner. Alla var överens om att empati kan 

tränas och utvecklas. Däremot fanns olika tankar om hur långt man kan nå i 

empatiutvecklingen och hur stor vikt arv och uppväxtmiljö har. 

 Alla menade också att den professionella undersköterskan/ skötaren behöver sätta sig in i 

empatibegreppets innebörd och få kunskaper om skillnaden mellan sympati och empati. Det 

är också viktigt att de kontinuerligt får arbeta med sin empatiutveckling. Utbildningen bör 

även fortsättningsvis blanda teoretiska och praktiska inslag. God handledning ökar 

möjligheten till empatiutveckling liksom ett lugnt bemötande där den studerande blir sedd och 

hörd. Fallbeskrivningar hämtade från media eller förstärkta genom mediala metoder kan leda 

till empatiutveckling om de kompletteras med reflektion, fakta och smågruppsdiskussioner.  

Då förstärks kunskapen och upplevelsen. Lärarens som förebild har också en mycket viktig 

roll i utvecklingen. Om pedagogen dessutom delger egen erfarenhet förstärks funktionen. Den 

fysiska och psykosociala miljön kan underlätta eller hindra empatiutveckling. Ett öppet, lugnt 

och bekvämt klimat inbjuder till kommunikation och reflektion vilket i sin tur kan underlätta 

empatiutveckling. Undersökningen har indikerat att det fattas en dimension i Davis modell 

eftersom den inte berör den fysiska och psykosociala miljön runt omkring mötet mellan 

observatören och objektet.  

Informanterna framhöll att kunskaper i värdegrunden bör vara en livsstil på skolorna. 

Värdegrunden bör alla ha med sig i sin kommande yrkesroll för att bemöta vårdtagarna med 

en god människosyn och ett empatiskt förhållningssätt. De frågeställningar som ställts i denna 

studie har på olika sätt fått sina svar. 

Fortsatt forskning 

I litteratur- och artikelsökningen inför denna studie uppmärksammades enstaka träffar där 

studier om empati, empatiutveckling och empatiutvecklande arbete bedrivits inom 

Omvårdnadsprogrammets vuxenutbildning.  Ett par C-uppsatser återfanns. Vanligare var det 
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att finna studier som genomförts med läkar- eller sjuksköterskestuderanden som målgrupp 

varför mycket av den presenterade forskningen i detta examensarbete härrörs från denna 

sektor. Min rekommendation är att mer forskning överlag är nödvändig med inriktning mot 

den gymnasiala utbildningen och inte minst mot vuxenutbildningen. I denna studie 

genomfördes två fokusgruppsintervjuer med sammanlagt nio informanter. En hel del 

intressanta uppfattningar framkom. Då detta material är begränsat vore det önskvärt att 

ytterligare forskning görs i ämnet med större material. Området empatiutveckling inom 

utbildningsområdet vård – och omsorg är en utmaning för alla involverade pedagoger.   
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 
 

1. Vad menar du/ ni med empati? 

 

2. Kan empati utvecklas som vuxen och i så fall hur sker det? 

 

3. Hur bedriver ni empatiutvecklande arbete på Omvårdnadsprogrammets 

vuxenutbildning? 

 

4. Hur skapar ni goda miljöer för empatiutveckling och vilka hinder finns? 

 

5. Vad har APU för funktion för empatiutvecklingen?



Bilaga 2 

 

Transkriptionsnivåer 
Wibeck (2000) beskriver följande transkriptionsnivåer i sin bok Fokusgrupper. Om 

fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod: 

Nivå I 

Nivå I innebär en detaljerad transkription, där talspråksformer, talstyrka, tvekljud, 

överlappande tal, betonade ord, talhastighet med mera finns med. Alla turer inleds med liten 

bokstav. Uppbackningar skrivs som egna turer.  

Nivå II 

Nivå II är också ordagrann; alla identifierbara ordförekomster återges, och även omtagningar, 

felstarter och liknande skrivs ut. Konventionell stavning används emellertid, med vissa 

undantag (’å’ som står för ’och’/’att’ samt några former som allmänt används i skrift: ’dom’, 

’ska’, ’mej’, ’dej’, ’sej’. Preteritum skrivs utan ändelsen -de vid a-stammar (’våga’, ’jobba’ 

istället för ’vågade’, ’jobbade’) och vissa former som ibland förekommer i skrift har använts 

(till exempel ’sa’ för ’sade’, ’sån’ för ’sådan’). Längre pauser markeras med sekunder, till 

exempel (1 s) och kortare pauser med en punkt inom parentes (.). En punkt markerar 

avslutande intonation och ett komma står för fortsättnings- eller uppräkningsintonation. 

Uppbackningar från personer som inte har ordet markeras inne i den pågående turen. 

Nivå III 

Nivå III är helt skriftspråksnormerad. Oavslutade meningar, omtagningar, tvekljud och 

uppbackningar har helt tagits bort. Texten består av fullständiga meningar som inleds med 

stor bokstav. Syftet med denna typ av transkription är att återge det huvudsakliga innehållet i 

det som sägs, inte att vara helt ordagrann.  

(Wibeck, 2010. sid 99-100). 

 


