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Abstrakt 

 

Syftet med studien var att bredda förståelsen för empatiskt bemötande på jobbet. Fråge-

ställningarna handlade om vad det var som gjorde att människor kände sig empatiskt bemötta, 

samt vad de upplevde att utfallet av bemötandet blev. Målgruppen var vårdpersonal, och data 

samlades in med hjälp av nio semi-strukturerade intervjuer. Burnards stegvisa analysmodell 

användes för att generera en trädstruktur med sjutton underkategorier som grupperades i sex 

kategorier, vilka slutligen delades in under två teman som motsvarade frågeställningarna.  

Resultatet visade att empati kunde uttryckas genom att empatisören bland annat lyssnade, 

tog ögonkontakt och ställde frågor. Förståelse och respekt var viktiga förhållningssätt, och ett 

öppet och lugnt beteende bidrog också till att skapa en empatisk atmosfär. Speglingar och be-

kräftanden kunde tillsammans med stöd och hjälp ytterligare befästa empatin. Ett empatiskt 

bemötande hade också potential att förbättra mottagarens sinnestillstånd, samt skapa kraft och 

en förtroendefull relation.  

Slutsatsen var att denna studie bekräftade tidigare forskning om signaler för empatiskt 

bemötande. Vidare forskning föreslogs för att ytterligare undersöka de signaler som framkom-

mit i denna studie, samt även undersöka samma frågeställningar i andra kontexter.  
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Introduktion 

Begreppet empati myntades i början av 1900-talet och har sedan dess intresserat forskare 

från olika vetenskapliga discipliner. Idag bedrivs empatiforskning inom många skilda områden, 

till exempel psykologi, filosofi, neurovetenskap, vårdvetenskap, kriminologi och pedagogik. 

Mängden rapporter har ökat framför allt under de senaste decennierna, mycket på grund av nya 

neurovetenskapliga tekniker som möjliggjort avancerad forskning på processer i den mänskliga 

hjärnan (Bohlin & Eklund, 2013). 

Det råder, och har så gjort sedan begreppet myntades, tämligen stor oenighet bland fors-

kare om definitionen av empati. Vissa har menat att den kognitiva förståelsen av en annan män-

niskas situation är det centrala, andra att det är den emotionella/affektiva dimensionen, att känna 

vad den andra känner, som är kärnan i empati. Ytterligare andra har lyft fram fler komponenter 

som måste ingå, till exempel omsorg om den andre och aktiva handlingar. Dessutom har vissa 

forskare belyst specifika förhållanden som krävs för att det ska vara möjligt att känna och ut-

trycka äkta empati, till exempel igenkännande av situationen och en perspektivförskjutning 

(Håkansson, 2003). 

De flesta nutida forskare förespråkar en kombination av aspekterna i ovanstående stycke. 

Gerdes, Lietz & Segal (2010) menade i sin studie av hur empati kan mätas att den fulla definit-

ionen av empati har tre komponenter. En är den affektiva delen, som består av de ofrivilliga 

fysiska speglingar som uppstår när vi utsätts för ett externt stimuli. Denna affektiva del bearbe-

tas sedan av den kognitiva delen, vilken innehåller bland annat tolkning av de omedvetna speg-

lingarna, perspektivtagande, självmedvetenhet och reglering av känslor. Slutligen finns en del 

som de kallade för medvetet beslutsfattande (eng: conscious decision making), vilket resulterar 

i någon form av empatisk handling. ”We argue that the full extent of empathy is not simply a 

feeling. Empathy culminates with a decision about what to do with one’s aroused empathic 

feelings and thoughts” (Gerdes m fl., 2010, sid. 85).  

Även Håkansson (2003) menade i sin avhandling om definitionen av empatibegreppet att 

upplevelsen av empati innefattar emotioner och förståelse. Han tryckte också på igenkännandet 

av situationen, dvs för att känna empati måste vi på något sätt ha upplevt något liknande som 

vi kan relatera till. Sedan menade han också att empatin måste ta sig uttryck i konkreta hand-

lingar som bottnar i omsorg om den vi känner empati inför.  

Flera forskare har argumenterat för att en viktig ingrediens i empati är förmågan att kunna 

upprätthålla en viss distans mellan sig själv och den andra. Insikten om att den andras känslor 
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inte är mina samt förmågan att skilja ut den andras person från min egen, kan sägas vara kom-

ponenter som skiljer ut empati från närbesläktade begrepp som sympati, medlidande eller iden-

tifikation (Eklund, 2013).  

En stor del av empatiforskningen har handlat om just tillståndet inuti individen som kän-

ner empati, och den domineras idag av neurovetenskapen som till exempel har kartlagt vilka 

reaktionsmönster som uppstår i hjärnan när vi ser en annan persons smärta (Olsson, 2013). 

Mindre tid har ägnats åt de uttryck och handlingar som konstituerar empati, samt hur den som 

tar emot empati upplever det. Ett betydande undantag är forskning kring utfallet av psykoterapi, 

där flera studier har visat att empati från terapeuten starkt predicerar ett positivt utfall av be-

handlingen (Imel m fl., 2014; Neukrug, Bayne, Dean-Nganga & Pusateri, 2013). Det finns 

också studier som har givit exempel på vilka handlingar som kan ge uttryck för empati. Dessa 

handlingar kan till exempel vara öppen närvaro, stöd och uppmuntran (Frisdal, 2001), bekräf-

telse och fysiska speglingar (Ferguson, Carlson, Zivnuska & Whitten, 2010), samt verbala ut-

talanden och speglingar av tonfall (Imel m fl., 2014). Csillik (2013) tog också upp ett aktivt och 

reflektivt lyssnande, där hjälparen klargör och förstärker mottagarens upplevelse, som ett av de 

bästa sätten att förmedla empatisk förståelse.  

Ytterligare sätt att signalera ett empatiskt bemötande kan handla dels om attityder som att 

vara inställd på att förstå den andras situation och behov, samt att vara lösningsfokuserad. Att 

bemöta den andra med värme och omtanke, samt att bekräfta och respektera personen där den 

befinner sig, är andra viktiga förhållningssätt (Hilmarsson, 2018). Det kan också handla om till 

synes små saker som att ta i hand och se personen i ögonen (Montague, Chen, Xu, Chewning 

& Barett, 2013). Annat som kan visa empati är att ta sig tid, komma ihåg vad personen har 

pratat om tidigare, samt att ge tydlig information (Denhov, 2007).  

Filosofen Martin Buber (2011) menade att allt mellanmänskligt samspel måste innehålla 

en äkthet. Där denna äkthet inte finns menade han att också den sanna mänskligheten saknas. 

För att en person verkligen ska kunna ta en annan människas perspektiv och söka en djupare 

förståelse, krävs det att personen ”…träder i omedelbar och okonstlad relation till den andra, 

och gör henne verkligt närvarande för mig” (Buber, 2011, sid 45). Förutom detta menade han 

också att ett äkta samtal alltid innehåller en respekt för den andra som person, oavsett vad vi 

råkar tycka om dennes åsikter. 

 Empati och empatisk förmåga har ofta framställts som något positivt och eftersträvans-

värt, men det finns också anledning att problematisera denna entydigt positiva bild. Studier har 

visat att empati oftare riktas mot personer som betraktas som tillhörande den egna gruppen, 

vilka därmed blir favoriserade framför personer som betraktas som utanför den egna gruppen, 
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och att den empatiska förmågan lätt störs av stress och andra psykologiska faktorer (Sonnby-

Borgström, 2013). En väl utvecklad kognitiv empati kan också användas för att sätta sig in i en 

annan människas tankar och perspektiv i syfte att manipulera personen för egen vinning. Detta 

har observerats hos personer med psykopatiska drag och olika affektiva personlighetsstörningar 

(Kristiansson, 2013). För mycket empati där distansen till den andra inte upprätthålls kan också 

göra en person handlingsförlamad, vilket skulle kunna skapa stora problem inom till exempel 

olika vårdyrken (Holm, 2013). 

Oenigheten kring definitionen av empati, samt bristen på specifik beteendemässig oper-

ationalisering, gör empati svårt att mäta och därmed att forska på. Även om det skulle finnas en 

allmänt vedertagen intuitiv känsla för vad empati är, behöver vi kunna sätta ord på den känslan 

för att fullt ut kunna förstå vad som händer (Imel m fl., 2014). Det är utifrån detta angeläget att 

bredda kunskapen kring vad som egentligen uppfattas som empati. 

 Intresseområdet för denna studie var handlingarna som konstituerar det empatiska till-

ståndet utåt och förmedlar det till en annan människa, dvs det empatiska bemötandet. Den de-

finition av fenomenet empati som ligger till grund för denna studie inkluderar därmed, precis 

som Gerdes m fl. (2010), även handlingsaspekten. I en kort pilotstudie inför denna undersök-

ning uttryckte en av informanterna det på följande sätt: ”Sen skulle det ju kunna vara att man 

berättar något för någon som tar till sig det och känner på det, eller försöker se det ur ens 

situation jättemycket utan att den säger någonting. Bemötandet försvinner ju lite då” (Daniels-

son, 2018 opublicerat material). 

Utifrån de studier som visar på effekten av empati i terapeutiska situationer fanns också 

ett intresse av att undersöka på vilket sätt upplevd empati i kollegiala relationer påverkar mot-

tagaren.  

Studien inriktades mot vårdsektorn eftersom empati är starkt relaterat till vårdkontexten 

och det bedömdes rimligt att anta att det finns en stor medvetenhet kring begreppet inom de 

flesta professioner som jobbar där (Holm, 2013). 

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie var att utforska och bredda förståelsen för mottagarens upple-

velse av empatiskt bemötande på jobbet. Frågeställningarna utifrån detta syfte lydde: 

• Vad är det som gör att vårdpersonal upplever sig empatiskt bemötta på arbetsplat-

sen?  

• Hur beskrivs utfallet av arbetsrelaterade situationer där vårdpersonal upplever sig 

ha blivit empatiskt bemötta? 
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Metod 

Deltagare 

Inklusionskriterierna för deltagande i denna studie var att informanterna skulle arbeta 

inom ett vårdyrke, samt ha förmågan att uttrycka sig verbalt om ett abstrakt ämne. Vidare kräv-

des att informanterna samtyckte till intervjun och till att den spelades in. Eftersom tidigare 

forskning hade antytt könsbaserade skillnader i synen på empati (Eklund, 2013), eftersträvades 

också en jämn könsfördelning bland informanterna i syfte att få så variationsrikt data som möj-

ligt.  

Rekryteringen av deltagare inleddes med att tolv verksamhetschefer för vårdcentraler och 

tandvårdskliniker inom två olika landsting kontaktades via telefon. De blev informerade om 

studien och inklusionskriterierna samt tillfrågade om några av deras medarbetare fick kontak-

tas. Sex av cheferna sa ja direkt och gav ett eller några namnförslag. Sex av cheferna bad om 

mer information via mail, som de sedan vidarebefordrade till antingen sina underställda avdel-

ningschefer eller direkt till sin personal. De kontaktades sedan igen och gav antingen några 

namnförslag eller meddelade att ingen medarbetare var intresserad.  

I nästa steg etablerades kontakt med möjliga informanter via telefon eller mail. Syftet 

med studien förklarades, och de blev tillfrågade om de kunde tänka sig att ställa upp på en 

inspelad intervju på ca 45 min. Vid detta tillfälle fick de också information om praktiska och 

etiska aspekter (bilaga 1), sedan bokades tid och plats med de personer som tackade ja. Sju 

personer hade fått information om studien från sin chef. Fyra av dessa tog själva kontakt via 

mail och erbjöd sig att delta, övriga tre tackade ja när de kontaktades. Två personer visste inte 

om att de skulle kontaktas, men tackade ja efter att ha fått information om studien. Två personer 

fick förfrågan via e-post, men valde att inte svara. De angav ingen orsak till detta. Ytterligare 

en person erbjöd sig att delta, men sattes på reservlista eftersom det vid det tillfället fanns till-

räckligt med informanter. De informanter som tackade ja fick en bekräftelse via mail med den 

praktiska och etiska informationen bifogad.  

Till slut hade nio informanter tackat ja, fem kvinnor och fyra män. De representerade sju 

yrkeskategorier: en BVC-sköterska, två läkare, en tandläkare, två psykologer, en tandsköterska, 

en kurator samt en fysioterapeut. De hade jobbat inom sina respektive professioner från knappt 

två till över 25 år. Flera hade även jobbat inom andra människovårdande yrken tidigare i ar-

betslivet. En av informanterna hade svenska som andraspråk, men bedömdes ändå kunna ut-

trycka sig tillräckligt väl för att inkluderas i studien. 
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Instrument 

Inför studien genomfördes en mindre pilotundersökning med hjälp av semi-strukturerade 

intervjuer med två informanter. Den hade endast en frågeställning: vad är det som gör att of-

fentligt anställda upplever sig empatiskt bemötta på arbetsplatsen? Här var också målgruppen 

större: offentligt anställda. Vid genomförandet av intervjuerna noterades att frågeställningen 

var lite tunn, och att det i samtalet kändes naturligt att komma in även på effekterna av det 

empatiska bemötandet. Eftersom pilotundersökningens informanter arbetade inom vården, och 

också refererade till den kontexten, smalnades målgruppen i föreliggande studie av till just 

vårdpersonal.  

Eftersom syftet med studien var att undersöka den subjektiva upplevelsen av empatiskt 

bemötande, samlades data in med hjälp av nio semi-strukturerade intervjuer. Intervjuerna följde 

en intervjuguide (bilaga 2). Den designades för att efterlikna den tratt-teknik som beskrivs av 

Langemar (2008). Detta innebar att den började med mer generella frågor för att sedan smalna 

in mot frågorna som utgjorde kärnan i undersökningen. Mot slutet öppnade den upp igen och 

gav informanterna möjlighet att fråga och lägga till. Studiens två frågeställningar fanns med 

som inramning. En av frågeställningarna formulerades om under arbetets gång och skiljer sig 

därför något i intervjuguiden.   

 

Intervjuprocedur 

Sex av intervjuerna genomfördes i mindre avskilda konferensrum eller kontor på infor-

manternas arbetsplats, två av intervjuerna genomfördes i informanternas hem, och en intervju 

genomfördes i en avskild vrå på ett café. Intervjuerna varade från ca 35 minuter till ca 50 mi-

nuter.  

Innan varje intervju delades den praktiska och etiska informationen ut, och informanterna 

fick möjlighet att ställa frågor. I början av varje intervju spelades informanternas samtycke till 

intervjun och inspelningen in. Detsamma gällde det faktum att informanterna hade fått möjlig-

het att ställa frågor kring den praktiska och etiska informationen. 

Intervjuerna började med mer generella frågor om vad informanterna arbetade med och 

hur länge de hade gjort det. Syftet med detta var att inhämta bakgrundsinformation om infor-

manterna, etablera en arbetskontext, samt få möjlighet att skapa en tillitsfull och trygg stämning 

i samtalet. I början av varje intervju presenterades och diskuterades också följande definition 

av empati inspirerad av Bohlin och Eklund (2013): att leva sig in i en annan människas tankar 

och känslor genom att se situationen så som hen ser den. Syftet med detta var att etablera en 

gemensam tolkning av begreppet empati. 
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Intervjuerna smalnade sedan in mot frågorna som utgjorde kärnan i undersökningen: vad 

det var som gjorde att informanten upplevde sig empatiskt bemött, samt vad som hände med 

känslan och situationen när hen blev, respektive inte blev, det. Utifrån informanternas svar 

ställdes sedan olika följdfrågor. Även olika kontexter utforskades, som empatiskt bemötande i 

grupp och eventuella skillnader beroende på om det var en chef eller en kollega som stod för 

bemötandet.  

Mot slutet öppnade intervjuerna upp igen, och intervjuaren sammanfattade samt gav in-

formanterna möjlighet att fråga och lägga till. 

Efter varje intervju tackades informanterna med ett tackkort i form av ett gåvokort från 

Vi-skogen. Informanterna tillfrågades också om de kunde tänka sig att ge feedback på analysen. 

Samtliga samtyckte till detta. 

 

Analysprocedur  

Datamaterialet från intervjuerna analyserades enligt den stegvisa modell som beskrivits 

av Burnard (1991). Informanterna numrerades i den ordning som de intervjuades, och intervju-

erna transkriberades löpande till varsitt excelark. I direkt anslutning till varje intervju, samt 

under hela analysprocessen, fördes loggbok. Där noterades alla reflektioner och tankar som 

kom upp kring materialet. Detta utgjorde steg ett.  

Steg två innebar att bekanta sig mer ingående med materialet (Burnard, 1991). Detta 

skedde genom transkriberingen, men även efter transkriberingen, då varje intervju lyssnades 

igenom igen i sin helhet. Detta genererade ytterligare reflektioner till loggboken. 

Steg tre inleddes med att transkriptionerna redigerades i en ny flik så att endast de passa-

ger som hade koppling till studiens frågeställningar lämnades kvar. Ur dessa klipptes sedan 

meningsbärande enheter ut till ytterligare en ny flik där de kondenserades och gavs en kod. 

Detta gjordes för varje meningsbärande enhet oavsett om koden förekommit tidigare. I tabell 1 

nedan återfinns exempel på meningsbärande enheter, kondenserade meningar samt kodning. 

Genom hela rapporten användes begreppet empatisör för att benämna den person som gav em-

pati i en given situation, och begreppet mottagare för att benämna den som tog emot empatin. 

I steg fyra skulle alla koder grupperas under gemensamma rubriker. Detta inleddes med 

att samtliga koder från alla informanter klipptes in i ett nytt excelark. Dessa arbetades igenom 

upprepade gånger tills alla koder som var lika eller liknande hade slagits samman. De kvarva-

rande koderna grupperades sedan ihop i en ny flik ihop under nitton rubriker. 

I steg fem skulle en slutlig trädstruktur genereras. De nitton rubrikerna från föregående 

steg arbetades igenom och slogs samman till sjutton underkategorier. Dessa grupperades sedan 
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ihop till sex kategorier, som i sin tur delades in i två teman, vilka representerade de två fråge-

ställningarna.  

Steg sex beskrevs av Burnard (1991) som att två kollegor bjuds in att generera trädstruk-

turer från datamaterialet på samma sätt, oberoende och utan att se den struktur som redan skap-

ats, i syfte att öka validiteten i kategoriseringen och minska påverkan av forskarens förförstå-

else. Eftersom inga kollegor fanns tillgängliga i denna studie utgjordes detta steg av att handle-

daren gav feedback på både trädstrukturen och processen som lett fram till den. 

I steg sju lästes transkripten och listan med samtliga koder igenom för att kontrollera att 

de genererade kategorierna täckte in allt med koppling till frågeställningarna. Detta föranledde 

inga förändringar i trädstrukturen.  

I steg åtta klipptes alla meningsbärande enheter ut ur varje transkription för sig och sattes 

in under rätt underkategori i ett dokument för varje intervju, vilket sedan skickades till respek-

tive informant för feedback. Feedback från informanterna återfanns först i steg elva i Burnards 

(1991) beskrivning, men det bedömdes lämpligt att göra i detta skede så att informanterna skulle 

ha så lång tid som möjligt på sig att svara. Frågorna till informanterna var om de tyckte att 

citaten från deras intervjuer hade tolkats rätt samt om de tyckte att trädstrukturen var rimlig. 

Detta steg föranledde endast en rubrikändring. 

  Steg nio och tio bestod i att slå samman de utklippta citaten från samtliga intervjuer och 

sätta in dem i respektive underkategori. Detta gjordes i ett ppt-dokument där varje underkate-

gori med tillhörande citat fick en egen bild. Detta dokument utgjorde sedan underlaget för re-

sultatavsnittet. I tabell 1 återfinns några exempel på analysprocessen i steg tre till och med tio. 

Begreppen i denna tabell hämtades delvis från Graneheim och Lundman (2003).  

Steg elva hade redan genomförts (se steg åtta ovan). 

Steg tolv innebar att se till att alla dokument med analyser och sammanställningar, såväl 

som de kompletta transkriptionerna, förvarades säkert och lättåtkomligt. Samtliga dokument 

back up-kopierades för att säkerställa att ingenting skulle gå förlorat.     

I steg tretton författades själva resultatavsnittet. Varje tema, kategori och underkategori 

presenterades i löpande text och med relevanta exempel.  

Steg fjorton innebar att välja mellan två sätt att koppla studiens resultat till tidigare forsk-

ning inom området. Enligt Burnard (1991) kunde resultaten presenteras för sig, och sedan kopp-

las till tidigare forskning i en diskussionsdel med relevanta exempel som belyser likheter och 

skillnader. Alternativt kunde de båda delarna skrivas ihop i ett och samma avsnitt. För denna 

studie valdes det förstnämnda. 
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen  

Meningsbärande enhet Kondenserad mening Kod Underkategori Kategori 

Alltså, den jag pratar med 

måste ju också få känna, 

få uppleva, men det är ju 

inte mina känslor dom 

känner. 

 

Den andra håller isär 

sina och mina känslor 

Empatisören håller 

distansen 

Distans Förhållningssätt 

Ja, att det kommer följd-

frågor kanske nån följande 

dag eller så där, nån fråga 

längre fram… 

 

Den andra följer upp 

vårat samtal vid ett 

senare tillfälle 

Empatisören följer 

upp 

Ansvar Förhållningssätt 

…och att man inte liksom 

sitter och håller på med 

nåt, mobiltelefon eller tit-

tar ut genom fönstret 

 

Den andra sitter inte 

och håller på med nå-

got annat 

Empatisören håller 

fokus på mottagaren 

Fokus Tillstånd 

Man kanske också speglar 

tillbaka vad den andra 

människan säger, att man 

försöker sammanfatta lite 

emellanåt 

 

Den andra speglar det 

jag säger och sam-

manfattar ibland 

Empatisören speglar 

och sammanfattar  

Spegla och bekräfta Handlingar 

…ställer följdfrågor på det 

jag berättar, eller utforskar 

min berättelse, kanske 

vinklar den litegrann. 

 

Den andra ställer 

följdfrågor och ut-

forskar min berättelse 

Empatisören ställer 

frågor och utforskar 

Fråga och visa intresse Handlingar 

…att liksom inte bara sitta 

fast i sitt eget sätt att tänka 

om en viss situation 

 

Den andra är inte fast 

i sitt sätt att tänka 

Empatisören är öppen 

för andra möjligheter 

Tydlig och öppen Beteenden 

Man känner sig lite lättad 

och inte så tungt att bära 

det själv liksom 

 

Jag blir lättad och får 

avlastning 

Empatiskt bemötande 

skapar lättnad och av-

lastning 

Förbättrad sinnesstäm-

ning 

Inre tillstånd 

…man kan också få lite ny 

kraft att börja om där man 

var 

 

Empatiskt bemötande 

gör att jag kan börja 

om 

Empatiskt bemötande 

ger kraft att börja om 

Ökad kraft Verktyg 

 

 

 

Etik 

De etiska riktlinjer som följdes i denna studie var Vetenskapsrådets (2002) fyra huvud-

krav för forskningsetik: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nytt-

jandekravet. 

Informationskravet säkerställdes genom att informanterna redan när de tillfrågades infor-

merades om praktiska och etiska aspekter (bilaga 1). Innan intervjun inleddes fick de samma 

information igen, såväl muntligt som skriftligt, samt möjlighet att ställa frågor. 
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Samtyckeskravet uppfylldes genom att informanterna muntligen gav sitt samtycke till in-

tervjun i början av inspelningen. Inget beroendeförhållande fanns mellan någon av informan-

terna och intervjuaren. Samtliga informanter var över 18 år, vilket innebar att inget samtycke 

från målsman var nödvändigt. Samtycke inhämtades dock muntligt eller via mail från infor-

manternas verksamhetschefer.  

Konfidentialitetskravet eftersträvades genom att transkriptionerna och den slutliga rap-

porten anonymiserades i största möjliga mån. Namn på människor och platser som skulle kunna 

röja informanternas identitet transkriberades endast med (namn) eller (…). Ljudfilerna från in-

tervjuerna utgjorde en personuppgift och förvarades i en dold mapp i en lösenordskyddad moln-

tjänst. Dokumenten med transkriptioner skyddades med lösenord. Inga känsliga personuppgif-

ter behandlades. 

Nyttjandekravet uppfylldes genom att uppgifterna som samlats in inom ramen för studien 

endast användes till ändamål kopplade till studien.     

 

Resultat 

Syftet med studien var att utforska och bredda förståelsen för mottagarens upplevelse av 

empatiskt bemötande på jobbet. Frågeställningarna utifrån detta syfte lydde: 

• Vad är det som gör att vårdpersonal upplever sig empatiskt bemötta på arbetsplat-

sen?  

• Hur beskrivs utfallet av arbetsrelaterade situationer där vårdpersonal upplever sig 

ha blivit empatiskt bemötta? 

Analysen av datamaterialet resulterade i sjutton underkategorier: distans, förståelse, re-

spekt, ansvar, närvaro, fokus, lyssna och känna in, stötta och hjälpa, ge tid och utrymme, spegla 

och bekräfta, fråga och visa intresse, tydlig och öppen, omtänksam och lugn, förbättrad sin-

nesstämning, försämrad sinnesstämning, ökad kraft samt ökat förtroende. Dessa underkatego-

rier delades i sin tur in i sex kategorier: förhållningssätt, tillstånd, handlingar, beteenden, inre 

tillstånd samt verktyg. Slutligen delades kategorierna in under två teman, empatisörens signaler 

samt bemötandets utfall, vilka representerade studiens två frågeställningar. I tabell 2 återfinns 

en trädstruktur över samtliga teman, kategorier och underkategorier. 

 

 

 

 



 

10 

 

Tabell 2. Identifierade teman, kategorier och underkategorier 

Tema Kategori Underkategori 

Empatisörens signaler Förhållningssätt Distans (n=6) 

Förståelse (n=9) 

Respekt (n7) 

Ansvar (n=7) 

Tillstånd Närvaro (n=7) 

Fokus (n=9) 

Handlingar Lyssna och känna in (n=9) 

Stötta och hjälpa (n=9) 

Ge tid och utrymme (n=6) 

Spegla och bekräfta (n=9) 

Fråga och visa intresse (n=9) 

Beteenden Tydlig och öppen (n=9) 

Omtänksam och lugn (n=7) 

Bemötandets utfall Inre tillstånd Förbättrad sinnesstämning (n=9) 

Försämrad sinnesstämning (n=9) 

Verktyg 

 

Ökad kraft (n=6) 

Ökat förtroende (n=2) 

Notera: Antal informanter som pratade om respektive underkategori (n) 

 

 

Nedan presenteras resultatet av studien utifrån dessa teman, kategorier och underkatego-

rier. Som tidigare nämnts användes begreppet empatisör för att benämna den som gav eller 

kände empati i en given situation, samt begreppet mottagare för att benämna den som tog emot 

empatin. Begreppen kunde också förstås som att empatisören var den som bemötte, och motta-

garen var den som blev bemött. 

 

Tema empatisörens signaler 

Temat empatisörens signaler samlade svaren på den första frågeställningen, dvs. vilka 

signaler det var som gjorde att informanterna kände sig empatiskt bemötta. Dessa signaler 

kunde delas in i fyra kategorier. Den första kategorin handlade om relationella aspekter mellan 

empatisör och mottagare, närmare bestämt hur empatisören såg på och förhöll sig till motta-

garen. Den fick därför rubriken förhållningssätt. Den andra kategorin handlade om abstrakta 

tillstånd som skapades mellan empatisören och mottagaren, och fick därför rubriken tillstånd. 
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Den tredje kategorin handlade om mer eller mindre konkreta handlingar som empatisören ut-

förde, och fick därför rubriken handlingar. Den fjärde handlade om beteenden som kopplades 

till egenskaper eller sinnestillstånd hos empatisören, och fick därför rubriken beteenden. 

 

Kategorin förhållningssätt delades upp i fyra underkategorier: distans, förståelse, respekt 

och ansvar.  

Underkategorin distans handlade om att empatisören höll distans till mottagarens känslor 

och situation. Flera av informanterna tog upp vikten av att empatisören undvek att ta över mot-

tagarens känslor och gjorde dem till sina egna: ”…empati, det är inte deras tankar, det är inte 

deras känslor”. Om empatisören misslyckades med detta menade någon informant att empatin 

riskerade att gå över i sympati, och att det till och med kunde bli så att mottagaren kände sig 

tvingad att skydda empatisören från sina känslor. I den här underkategorin menade informan-

terna också att det var viktigt att empatisören kunde skilja på sak och person, framför allt när 

det var flera personer inblandade i situationen, till exempel en arbetsplatsträff, samt att empati-

sören använde jag-budskap för att skilja på fakta och tyckande.   

Underkategorin förståelse handlade om att empatisören tog mottagarens perspektiv och 

försökte förstå dennes situation, samt uttryckte detta verbalt. Samtliga informanter pratade om 

detta som viktigt. En informant uttryckte det som  ”…att man ser personen där personen är 

och att man också försöker förstå varför personen gör som den gör, är som den är…”. Det 

kunde också handla om att en chef visade förståelse för konsekvenserna av ett fattat beslut, eller 

att en kollega visade förståelse för en åsikt även om personen i fråga inte delade den. Flera av 

informanterna tog också upp att de lättare kände sig förstådda när de upplevde att empatisören 

hade liknande erfarenheter, samt när de delade profession eller arbetssituation. 

Underkategorin respekt handlade framför allt om att empatisören hade en insikt om och 

respekterade att den aldrig fullt ut kunde förstå en annan människas känslor eller situation. Re-

spekt för olika åsikter och för att människor generellt var och betedde sig olika, var också något 

som många av informanterna tog upp. Dessutom handlade den här kategorin om att empatisören 

inte gick in och försökte fixa, utan hade respekt för mottagarens förmåga att hantera sin situation 

själv. En av informanterna uttryckte att ”…det är så viktigt att den andra man ska hjälpa ska få 

hjälpa sig själv”. 

Underkategorin ansvar handlade om att empatisören följde upp samtalet och att empati-

sören, framför allt om personen var chef, tog ansvar för det som mottagaren framfört. Att följa 

upp samtalet kunde till exempel innebära att empatisören ställde följdfrågor vid ett senare till-

fälle, eller frågade hur det gick med mottagarens eventuella bekymmer. Att ta ansvar kunde 
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innebära att chefen förde ärendet vidare, eller vidtog de åtgärder som behövdes. Därmed me-

nade informanterna i denna kategori att empatiskt bemötande också sträckte sig över tid. 

  

Kategorin tillstånd delades upp i två underkategorier: närvaro och fokus.  

Underkategorin närvaro handlade om att informanterna fick en känsla av att empatisören 

var närvarande och med i samtalet. En av informanterna uttryckte att ”…det blir den där, kanske 

bubblan runt oss, där koncentrationen blir här och nu”. Flera av informanterna uttryckte också 

att den här närvaron var svår att definiera, och att det var mer som en känsla eller en helhet. I 

närvaro ingick också att empatisören visade sig tillgänglig genom att till exempel säga ”du vet 

att jag finns här om du behöver mig”.  

Underkategorin fokus hade kopplingar till föregående kategori, men handlade mer om att 

empatisören konkret fokuserade på mottagaren, samt var uppmärksam på situationen och vad 

mottagaren sa. Här utgjorde kroppsspråket en viktig signal. Samtliga informanter pratade om 

blicken och ögonkontakt. Att empatisören vände sig mot dem kunde vara ett annat tecken på 

fokus. Det handlade också mycket om att empatisören inte satt och höll på med någonting annat 

under samtalet, samt att den lät mottagarens berättelse och situation stå i fokus och undvek att 

berätta om sig och sitt. 

  

Kategorin handlingar delades upp i fem underkategorier: lyssna och känna in, stötta och 

hjälpa, ge tid och utrymme, spegla och bekräfta samt fråga och visa intresse. 

Underkategorin lyssna och känna in handlade om att empatisören lyssnade på motta-

garen, samt kände in dennes sinnesstämning och behov. Alla informanter uttryckte att empatiskt 

bemötande innebar att lyssna. Flera av dem menade dessutom att det många gånger räckte. ”Sitt 

ner och lyssna, sa jag (…) Jag ville bara få ur mig frustration…”.  Att känna in kunde till 

exempel handla om att fånga upp en person i stark affekt och få den att landa, eller att uppfatta 

vilken av deltagarna i en grupp som behövde extra stöd och feedback. Det kunde också handla 

om att känna in mottagarens känsla så precist att den speglades med rätt tyngd och betydelse, 

eller att känna in när det var läge att prata eller att vara tyst.    

Underkategorin stötta och hjälpa handlade om att empatisören på olika sätt stöttade, 

hjälpte, gav råd eller tips och kom med egna reflektioner eller åsikter. Samtliga informanter 

pratade om detta, men de skilde sig åt så till vida att vissa förväntade sig att empatisören kom 

med råd och tips, medan andra bara ville ha det när de bad om det. För de sistnämnda var det 

viktigare att de först och främst fick hitta egna lösningar (se underkategorin respekt). Flera av 

informanterna poängterade dock att de av sin chef förväntade sig råd, tips eller till och med ett 
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beslut för att de skulle känna sig empatiskt bemötta. En av informanterna uttryckte att ”går man 

till chefen med ett besvärligt ärende, då vill man ju att det ska vara lite lösningsfokuserat 

också”.  

Underkategorin ge tid och utrymme handlade om att empatisören tog sig tid att lyssna på 

mottagaren och skapade ett utrymme där detta kunde ske. En av informanterna menade att det 

”har väl att göra lite med att ta sig tid också, till att lyssna”. Att skapa utrymme kunde till 

exempel handla om att empatisören tog med sig mottagaren till en ostörd plats, eller position-

erade sig på ett sådant sätt att mottagaren hade möjlighet att fly undan med blicken ibland. Det 

kunde också handla om att alla fick utrymme att prata vid tillfällen när flera personer möttes.  

Underkategorin spegla och bekräfta handlade om att empatisören använde både verbala 

och icke-verbala signaler för att bekräfta och bejaka mottagaren och dennes budskap. Detta var 

en underkategori som samtliga informanter pratade om. Verbal feedback kunde vara humman-

den eller fraser som upprepade och sammanfattade vad mottagaren sagt. En av informanterna 

lade stor vikt vid att empatisören verkligen vägde sina ord på guldvåg för att kunna spegla så 

exakt som möjligt i sina svar. Icke-verbal feedback kunde bestå av nickningar och att kropps-

positionen speglade mottagarens. Här handlade det också om att empatisören speglade motta-

garens känslouttryck, vilket en av informanterna uttryckte som att ”om jag ser allvarlig ut så 

kanske det är bra att den andra ser allvarlig ut”.  

Underkategorin fråga och visa intresse handlade om att empatisören var intresserad av 

mottagarens budskap och ställde frågor för att utforska det. Detta togs upp av samtliga infor-

manter som viktigt. Det kunde handla om antingen öppna frågor, kontrollfrågor eller till och 

med ifrågasättande, så länge syftet var att ta reda på mer om mottagaren och dennes situation. 

En av informanterna menade att ”det är mer hur och varför man ställer den där motfrågan”. 

Det kunde också handla om att genom frågor bjuda in alla deltagare i en grupp att prata.  

 

Kategorin beteenden delades upp i två underkategorier: tydlig och öppen samt omtänk-

sam och lugn.  

Underkategorin tydlig och öppen handlade om att empatisören var transparent i sina be-

slut, ärlig i sitt uttryckssätt samt öppen för mottagaren och situationen. Alla informanterna pra-

tade om detta, och flera av dem uttryckte att en chef som har fattat ett beslut behövde vara tydlig 

med anledningen till beslutet för att beslutsprocessen skulle uppfattas som empatisk. Tydlig-

heten kunde också handla om att empatisören gav klara förutsättningar till exempel i form av 

agenda och tidsramar för ett möte. Att vara öppen kunde innebära att empatisören öppnade upp 

sitt kroppsspråk, men också sitt sinne för andra sätt att tänka. Slutligen pratade informanterna 
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om ärlighet och äkthet, och att det empatiska bemötandet på något sätt skulle kännas genuint. 

En av informanterna uttryckte det som ”…att få låtsad empati är värre än att inte få någon”.  

Underkategorin omtänksam och lugn handlade om att empatisören var varm och trygg i 

sitt sätt att vara, samt visade att den brydde sig om mottagaren. Detta kunde till exempel betyda 

att ge mottagaren fysiska signaler, som en klapp på axeln eller en kram, såväl som att fråga hur 

mottagaren mår eller uppmana personen att ta hand om sig. Empatisören kunde också visa detta 

genom att sätta sig ner och prata lugnt. Några av informanterna pratade också om tröst: ”…man 

bryr sig kanske lite extra och vill trösta”.     

 

Tema bemötandets utfall 

Temat bemötandets utfall samlade svaren på den andra frågeställningen, dvs. vad som 

hände med känslan och situationen när informanterna blivit empatiskt bemötta eller inte. Infor-

manternas svar kunde delas in i två kategorier. Den första handlade om vad som hände inuti 

informanterna när de blev, respektive inte blev, empatiskt bemötta och fick därför rubriken inre 

tillstånd. Den andra handlade om sådant som hade betydelse för framtiden när det gällde för-

hållandet mellan informanten och situationen eller informanten och empatisören. Den fick där-

för rubriken verktyg. 

 

Kategorin inre tillstånd delades upp i två underkategorier: förbättrad sinnesstämning och 

försämrad sinnesstämning.  

Underkategorin förbättrad sinnesstämning handlade om att ett empatiskt bemötande 

kunde föra mottagaren närmare ett önskat tillstånd. Detta innebar att negativa känslor och upp-

levelser dämpades, medan positiva känslor och upplevelser förstärktes. Samtliga informanter 

talade om detta och nämnde att de bland annat kunde känna sig lättade, lugna, glada, rörda och 

lyckliga. De kunde känna att de fick avlastning och bärhjälp, och det kunde betyda att de slapp 

gå och älta det som varit jobbigt. Något som varit bekymmersamt kunde plötsligt kännas som 

att det inte var så farligt, och att få positiva känslor bemötta med empati kunde innebära ”…ett 

fyrverkeri av glädje och energi (…) och så går man därifrån kanske med mera glädje”. Dock 

nämnde några av informanterna att empatiskt bemötande inte var lika viktigt vid positiva upp-

levelser som vid negativa och jobbiga.     

Underkategorin försämrad sinnesstämning handlade om att bristen på empatiskt bemö-

tande kunde föra mottagaren längre ifrån det önskade tillståndet. Detta var också något som 

samtliga informanter talade om, och det innebar att negativa känslor och upplevelser blev tyngre 

och positiva känslor och upplevelser dämpades. En av informanterna uttryckte det som att 
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”…bara få tillbaka hela paketet i famnen, och två kartonger till uppe på”. Negativa och jobbiga 

upplevelser som inte bemöttes med empati kunde få informanterna att känna sig avvisade, för-

orättade, utelämnade, oroliga, upprörda, sårade, frustrerade och besvikna. Flera av informan-

terna beskrev också att de kunde ångra att de delade med sig av sin upplevelse, och att de kunde 

bära med sig det jobbiga och sedan älta det, kanske till och med ta det med hem från jobbet. 

Positiva känslor och upplevelser påverkades enligt flera av informanterna inte lika mycket av 

bristen på empatiskt bemötande, men det kunde ändå göra att luften gick ur och de kände sig 

lite snopna.  

    

Kategorin verktyg delades upp i två underkategorier: ökad kraft och ökat förtroende.  

Underkategorin ökad kraft handlade om att empatiskt bemötande kunde skapa kraft, 

energi och därmed göra det möjligt för mottagaren att hitta verktyg att gå vidare. Informanterna 

pratade om att det empatiska bemötandet kunde göra att anspänningen vid både negativa och 

positiva känslor släppte, och att mottagaren därmed kunde tänka klarare och fatta bättre beslut: 

”…får man lite mindre belastning så är det lättare att ta ett djupt andetag och se dom andra 

vägarna vidare”. Några av informanterna påpekade också att empatiskt bemötande kunde ge 

mottagaren kraft och energi att i sin tur bemöta andra empatiskt. 

Underkategorin ökat förtroende handlade om att empatiskt bemötande ökade förtroendet 

för empatisören och gjorde mottagaren tryggare. Informanterna pratade här om hur empatiskt 

bemötande kunde få dem att känna tillhörighet och delaktighet samt hur det kunde bygga en 

relation med empatisören. De uttryckte också att det skapade en känsla av trygghet när empati-

sören brydde sig om dem, samt att de fick ett större förtroende för en person som lyssnar. 

 

Diskussion 

Syftet med studien var att öka förståelsen för fenomenet empati genom att ta reda på vad 

det var som gjorde att människor upplevde sig empatiskt bemötta och vad detta bemötande fick 

för resultat. När svaren analyserades identifierades sjutton underkategorier som på olika sätt 

svarade på frågeställningarna. 

 

Empatisörens signaler 

Den första frågeställningen handlade om vad det var som gjorde att vårdpersonal upp-

levde sig empatiskt bemötta på arbetsplatsen.  

De olika underkategorierna med signaler som informanterna upplevde som tecken på em-

patiskt bemötande kunde förstås på olika abstraktionsnivåer. De mest konkreta handlade om 
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förhållandevis objektiva signaler som ögonkontakt och en kropp som vändes mot mottagaren. 

Även sådana saker som att empatisören tog mottagaren åt sidan, satte sig ner, samt lade undan 

mobiltelefon och andra potentiella störande saker kunde ses som konkreta och observerbara 

handlingar. Verbala signaler som frågor, bekräftande fraser, sammanfattningar av vad motta-

garen har sagt, samt råd och tips var också förhållandevis konkreta och observerbara. 

På en något högre abstraktionsnivå återfanns sådant som att empatisören kände in, re-

spekterade och förstod mottagaren. Här ställdes större krav på empatisören än att bara utföra 

vissa handlingar. Det handlade också om något som hände inuti empatisören och som därmed 

inte var lika konkret och observerbart. Även empatisörens förmåga att hålla distans och ta an-

svar för situationen var lite mer komplex än bara ett visst agerande, liksom beteendena att vara 

öppen och omtänksam. 

På den mest abstrakta nivån fanns begreppet närvaro, vilket även kunde vara svårt för 

informanterna att sätta ord på. ”Ja, man känner någonting, någon slags närvaro.” ”Nej, alltså, 

det är svårt att definiera, för det blir någon… vi får någon kontakt (…) det är allt, det är hela 

paketet liksom på något sätt.” 

Ett sätt att förstå resultatet, delvis skilt från den trädstruktur som presenterades i resultat-

avsnittet, skulle kunna ha varit att empatiskt bemötande på de båda högre abstraktionsnivåerna 

uttrycktes med signalerna på den lägsta nivån. Det skulle ha inneburit att konkreta signaler som 

ögonkontakt, frågor och speglingar inte betraktades som självständiga signaler för empati, utan 

utgjorde det manifesta beteendet av mer abstrakta aspekter på empatiskt bemötande som lyss-

nande, respekt, intresse och närvaro. De konkreta signalerna skulle också kunna ses som sätt 

att samla information för att sedan förmedla empatiskt bemötande genom mer komplexa signa-

ler som till exempel respekt, förståelse och stöd. 

En intressant observation var att några aspekter nämndes av samtliga informanter som 

avgörande signaler för att de skulle uppleva att de blev empatiskt bemötta. De mest framträ-

dande var att empatisören tog ögonkontakt, lyssnade och ställde frågor. Även att empatisören 

bekräftade mottagaren på olika sätt framhölls som viktigt av alla. När det gällde dessa aspekter 

fanns inga avvikande åsikter, utan alla informanter var överens. Däremot fanns det andra 

aspekter som en informant kunde uppfatta som empatiska medan en annan uppfattade dem som 

raka motsatsen. Det kunde framför allt handa om huruvida empatisören gav tips och råd, samt 

om den tog exempel från sin egen synvinkel eller inte. Några av informatörerna menade att de 

ville och kanske till och med förväntade sig att empatisören kom med förslag till lösningar, 

medan andra menade att det rent av kunde vara kontraproduktivt. På samma sätt tyckte vissa av 

informanterna att det var okej och till och med önskvärt att empatisören tog exempel från sin 
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egen vardag och kom med sina egna åsikter, medan andra betonade vikten av att empatisören 

höll inne med sitt.  

Sammantaget bekräftades de grundkomponenter i empati som tidigare forskning hade ta-

git upp. När informanterna talade om att spegla och bekräfta, att lyssna och känna in samt att 

visa förståelse, nämnde de att empatisören både fångade upp och speglade deras känslor på 

olika vis, samt att empatisören bekräftade och förstod deras situation. Detta kunde sägas mot-

svara både den affektiva och den kognitiva dimensionen som många forskare hade med i sin 

definition (Håkansson, 2003). Enligt vissa forskare skulle den ena dimensionen väga tyngre än 

den andra, men för detta gavs inget direkt stöd i resultaten från föreliggande studie. Ingen av 

informanterna uttryckte tydligt någon övervikt åt ena eller andra hållet. I underkategorin för-

ståelse pratade flera av informanterna också om att det handlade om en perspektivförskjutning 

och att liknande erfarenheter kunde ha stor betydelse när empatisören skulle göra detta. Här 

fanns en samstämmighet med tidigare forskning, till exempel Håkansson (2003) som hade igen-

kännande av situationen som en av sina hörnstenar för empati.   

När det gällde andra aspekter i olika definitioner av empati verkade informanterna vara 

överens med till exempel Håkansson (2003) och Gerdes m fl. (2010) om att aktiva handlingar 

krävdes för att en person ska uppfattas som empatisk. Detta kunde dock naturligtvis ha påver-

kats av att formuleringen av frågeställningen i sig antydde att så var fallet. Det hade varit svårt 

för informanterna att undvika att ta upp handlingar som en viktig del i empati och ändå svara 

på frågorna.  

Att empatisören kände omsorg för mottagaren var något som tidigare forskare hade argu-

menterat för (Håkansson, 2003; Hilmarsson, 2018). Informanternas beskrivning av empatisören 

som omtänksam och lugn stödde detta påstående. Även när de pratade om att stötta och hjälpa 

menade några av dem att det kunde tyda på en underliggande omsorg, att vilja hjälpa mottagaren 

vidare till en lösning av situationen.  

Empatisörens förmåga att hålla distans hade lyfts fram av flera forskare som en viktig 

komponent som skilde ut empati från andra liknande fenomen som sympati och medkänsla 

(Eklund, 2013). Detta var även något som några av informanterna tryckte på. De menade att 

både för mycket respektive för lite distans gjorde att empatin gick förlorad. Det fanns flera som 

också nämnde att för mycket empati till och med kunde bli negativt. ”Ibland det är inte så bra 

att bli så känslig, ha så mycket empati (…) så en balans, precis…”. Därmed var de också inne 

på en av de potentiella baksidorna med empatisk förmåga som tidigare forskare hade påpekat 

(Holm, 2013).  
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I flera av underkategorierna pratade informanterna om olika beteenden och tillstånd som 

bekräftade de signaler för empatiskt bemötande som tidigare forskare hade räknat upp. Det 

kunde till exempel vara stöd och närvaro (Frisdal, 2001), bekräftelse och speglingar (Ferguson 

m fl., 2010; Imel m fl., 2014) samt lyssnande och sammanfattningar (Csillik, 2013). Även Hil-

marsson (2018) tog upp signaler som informanterna i denna studie framhöll, så som till exempel 

värme och bekräftelse. Samtliga informanter nämnde ögonkontakt som en viktig aspekt, viket 

även framhölls av Montague m fl. (2013). Dessutom pratade informanterna om att ta sig tid, 

samt att vara tydlig och lösningsfokuserad, vilket även Denhov (2007) gjorde.  

Slutligen bekräftade några av informanterna även Bubers (2011) övertygelse om att äkt-

heten var viktig i mellanmänskliga möten. ”Sen tror jag att man kan fejka sånt där också väldigt 

mycket (…) men om man själv är lite empatisk så går man inte på det (…) man ser det ju rätt 

fort liksom…”. ”Om någonting gick bra, jag vill att det kommer från hjärtat…”.  

 

Bemötandets utfall 

Den andra frågeställningen handlade om hur utfallet av upplevt empatiskt bemötande be-

skrevs.  

Att bli bemött med empati var något som samtliga informanter menade var positivt. Oav-

sett vilken känsla de kom in med i en situation upplevde de att ett empatiskt bemötande hade 

potential att föra dem mot ett mer önskat känsloläge. Flera av informanterna pratade också om 

att när deras sinnestillstånd blivit bekräftat och erkänt kunde de tänka klarare kring situationen. 

Detta kunde förstås som att empati hade potential att inte bara få människor att känna sig lättade 

eller lugnade, utan också hjälpa dem framåt. Eftersom kontexten för denna undersökning var 

arbetsrelaterad beskrev informanterna oftast situationer när de hade ett problem som de gick till 

en chef eller en kollega för att få prata om. Vissa av dem ville ha tips och råd direkt från den 

som bemötte dem, medan andra bara ville bli lyssnade på. Om de bemöttes med empati blev 

dock resultatet ändå det samma, nämligen att de upplevde sig ha fått verktyg att ta itu med sin 

situation på ett bättre sätt. 

Ett sätt att förstå ovanstående var att empatisören kunde använda sitt bemötande för att 

balansera upp mottagaren och göra denne mer mottaglig för vidare steg. Oavsett om känslan 

kring en situation var positiv eller negativ, fanns en anspänning som kunde hindra rationell 

reflektion och kreativitet. En av informanterna uttryckte detta på följande sätt: 

…om vi strävar efter ett reflekterande avspänt tillstånd, så är ju både euforin, kanske 

till och med manin, eller nedstämdheten, depressionen, båda dom två är ju långt ifrån det 
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här balanserade känslomässiga intellektuella reflekterande tillståndet som vi på nåt sätt 

ändå har som ett... ja, idealtillstånd tänker jag för att liksom vara... vara i balans. 

Detta kunde tolkas som att ett empatiskt förhållningssätt till den vi möter hade potential 

att genom inkännande fånga upp den affekt personen befinner sig i, uppfatta hur mycket den 

behöver bekräftas där den är, samt respektfullt föra den mot en balanserad mittpunkt där mer 

kognitiva processer kunde föra personen vidare.  

Den sista underkategorin, ökat förtroende, hade starka kopplingar till underkategorin om-

tänksam och lugn, men behandlades ändå som en egen kategori eftersom den handlade mer om 

mottagarens känsla än empatisörens beteende. Att empatiskt bemötande hade potential att 

bygga tillitsfulla relationer var ett resultat som skulle kunna ha stor betydelse i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet på en arbetsplats.  

Den välgörande effekt som informanterna rapporterade kunde kopplas till tidigare forsk-

ning som visade att empatiskt bemötande bidrog till ett positivt utfall av psykoterapeutisk be-

handling (Neukrug m fl., 2013; Imel m fl., 2014). Även om kontexterna var olika gällde jäm-

förelsen utfallet av en mellanmänsklig process där en part kunde ses som hjälpare (empatisören) 

och den andra som mottagare av hjälp eller vägledning (mottagaren). Där bekräftades tidigare 

slutsatser att empatiskt bemötande hade en positiv effekt på den som tar emot det.  

 

Praktiska implikationer 

Resultaten från den här studien utgör ingen mall för empatiskt bemötande, men väl en 

indikation om vilka beteenden och förhållningssätt som kan vara önskvärda. Att ta ögonkontakt, 

vända sig mot den andra och ställa frågor är förhållandevis enkla signaler som inte kräver alltför 

stor insats. När det gäller vissa saker, som t.ex. att ge råd och tips, kan empatisören med fördel 

helt enkelt fråga hur mottagaren vill ha det, och skulle då kunna uppfattas som empatisk ef-

tersom personen försöker förstå och intresserar sig för mottagarens behov. 

Utifrån de konkreta signaler som beskrevs i denna studie skulle förhållandevis enkla in-

terventioner kunna genomföras bland chefer och kollegor på arbetsplatser för att höja kvaliteten 

i bemötandet och därmed förbättra den psykosociala arbetsmiljön.  

  

Styrkor och svagheter 

Det finns ett antal aspekter som kan påverka validiteten i en kvalitativ studie.  

Förankring i data innebär att i sin analys ta med all relevant information, men inte lägga 

till något (Langemar, 2008). I analysen av resultatet arbetades transkriptionerna igenom gång 
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på gång för att säkerställa att allt väsentligt inkluderades. I de första skedena av processen ar-

betades enbart med det som Graneheim och Lundman (2003) kallade för manifest innehåll, dvs. 

det som informanterna faktiskt sagt snarare än forskarens egen tolkning. Detta innebar att me-

ningar som bedömdes som tvetydiga sorterades bort. Under analysprocessen lästes också de 

ursprungliga transkripten igenom vid senare tidpunkter i syfte att kunna se på dem med delvis 

nya och fräscha ögon. Även de koder som genererats arbetades igenom vid senare skeden i 

processen. Ett problem med analysen var likafullt att bara ett par ögon arbetade med transkript-

ionerna. Att steg sex i Burnards (1991) modell, där kollegor skapar trädstrukturer oberoende av 

varandra, inte genomfördes fullt ut innebar en betydande försvagning av validiteten. 

Besläktat med detta är begreppet triangulering där fler data, forskare och metoder an-

vänds för att bekräfta att resultatet av studien är rimligt (Langemar, 2008). Inget av detta gjordes 

i den här studien, vilket försvagade validiteten. Dock erbjöds informanterna möjligheten att 

lämna feedback, vilket stärkte validiteten i analysen.  

Kvalitativ generaliserbarhet handlar om hur väl datainsamlingen speglar ämnet, samt hur 

väl urvalet har gjorts (Langemar, 2008). En risk med intervjun som datainsamlingsmetod var 

att informanterna svarade det de trodde att intervjuaren ville höra snarare än hur de verkligen 

tyckte och tänkte. Det fanns också en möjlighet att informanterna svarade så som de skulle vilja 

att de själva tyckte, snarare än hur de verkligen tyckte. En viktig aspekt för att minska dessa 

risker är att som intervjuare vara följsam och försöka skapa en så förtroendeingivande atmosfär 

som möjligt vid intervjutillfället (Langemar, 2008). Detta eftersträvades dels genom att infor-

manterna upprepade gånger försäkrades om att deras identitet skulle döljas i största möjliga 

mån, samt att rapporten handlade om deras upplevelse och inte om deras faktiska förhållanden 

med kollegor eller chef. Andra åtgärder för att skapa trygghet var att inga papper eller annat 

användes vid intervjuerna, utan fokus kunde ligga helt på informanterna, samt att samtalet in-

leddes med att de fick prata lite om sig själva och sina arbetsuppgifter medan den initiala an-

spänningen dämpades.  

För att få en så rik beskrivning av de undersökta frågorna som möjligt bör deltagare med 

varierande erfarenheter väljas ut (Graneheim och Lundman, 2003). Under hela rekryteringspro-

cessen var intentionen att balansera detta behov av variation mot den praktiska verklighet som 

oundvikligen gjorde sig påmind när möten skulle bokas med människor under en begränsad 

tidsperiod. Slutresultatet blev en förhållandevis stor spridning mellan olika yrkeskategorier och 

erfarenheter, även om vårdsektorn innehåller så många yrkesgrupper att det hade varit omöjligt 

att tänka sig ett representativt urval för en studie av den här storleken. Representativitet är dock 

inte heller målet för en kvalitativ studie (Langemar, 2008), utan det viktiga var att få ett så rikt 
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dataunderlag som möjligt. Det faktum att över 700 koder klipptes ut ur intervjumaterialet talade 

för att detta uppfylldes med råge. Det fanns inte heller några stora teman som tillkom för varje 

intervju, utan ämnet kunde betraktas som relativt mättat.  

Meningsfullhet handlar dels om hur resultatet presenteras, samt om hur väl syftet med 

studien uppnåtts och vilket kunskapstillskott den bidrar med (Langemar, 2008). Den beskri-

vande meningsfullheten återfanns i resultatdelen där intentionen var att beskriva ett innebörds-

rikt resultat med god och tydlig struktur. Tanken var att skapa en trädstruktur där varje kategori 

och underkategori var tydligt exkluderande gentemot de andra, så att varje meningsbärande 

enhet som klipptes ut ur transkripten passade in på ett ställe och ingen annanstans. En viktig 

faktor i psykologisk forskning är dock den mänskliga naturens komplexitet, vilken i stora delar 

omöjliggör en uteslutande kategorisering (Graneheim och Lundman, 2003). Den struktur som 

skapades var därför en av många möjliga.  

Den tolkande meningsfullheten fanns i diskussionsdelen där intentionen var att beskriva 

detaljernas komplexa helhet. Detta bidrog förhoppningsvis till att studiens syfte, att öka förstå-

elsen för fenomenet empati, uppnåddes.  

Det kunskapstillskott som studien bidrog med var kopplat till användbarheten som hand-

lar om nyttan av studien (Langemar, 2008). Som nämndes ovan hade studien inte skapat någon 

mall för empatiskt bemötande. Syftet var inte heller att generera någon övergripande teori eller 

att ta fram något interventionsprogram eller liknande. Resultaten bjöd inte på några direkta 

kunskapstillskott till ämnesområdet, utan de bekräftade mest tidigare forskning. Dock genere-

rade studien några förslag på enkla handlingar som skulle kunna ha potential att förbättra den 

psykosociala arbetsmiljön på mellanmänsklig nivå. 

Perspektivmedvetenhet handlar om att ämnet alltid betraktas ur en given position och att 

den förförståelse som denna position genererar har betydelse (Langemar, 2008). Trots försöken 

att vara helt öppen för ämnet var det rimligt att anta att intervjuaren och informanterna åt-

minstone delvis skapade svaren tillsammans, och därmed också underlaget till analysen. Det 

var trots allt intervjuaren som plockade upp vissa trådar i sammanfattningarna och följdfrå-

gorna, vilket därmed möjligen styrde in informanterna mot en fördjupning av något som egent-

ligen inte var så framträdande i deras egen bild av ämnet. Dit hörde också att intervjuaren fär-

gades dels av tidigare intervjuer, men också av förförståelsen av ämnet utifrån litteratur och 

praktiska erfarenheter. Därmed kunde det inte uteslutas att intervjuaren i viss mån medvetet och 

omedvetet styrde informanterna mot de svar som kunde bekräfta förförståelsen av ämnet.  
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När det gällde analysen och beskrivningen av resultaten gjorde studiens frågeställningar 

att blicken från början styrdes i en viss riktning. Detta kan ha inneburit förlusten av viktiga och 

intressanta upptäckter som kanske hade framträtt i en analys som varit helt empiristyrd.   

En annan viktig problematisering av resultaten utgjordes av en grupp koder som blev över 

efter att de som kunde sorteras in under studiens frågeställningar plockats ut. De kunde sam-

manfattas under rubriken det beror på…, och handlade om att empatiskt bemötande var kon-

text-, roll- och personberoende. Flera av informanterna pratade om att deras upplevelse av em-

patiskt bemötande berodde mycket på vilken situation de befann sig i och vem det var som 

bemötte dem. Några uttryckte tydligt att de hade högre krav på bemötandet om det kom från en 

chef än om det kom från en kollega, och olika bekymmer och känslor krävde också olika sig-

naler för att bemötandet skulle betraktas som empatiskt. Detta innebar att tillförlitligheten i 

resultaten försvagades eftersom roll och situation inte definierades i studiens frågeställningar.  

 

Vidare forskning 

Baserat på resultaten av denna studie skulle vidare studier kunna titta på hur det förhåller 

sig med det empatiska bemötandet på arbetsplatsen, både genom att observera och genom att 

mäta uppfattningen i till exempel en enkätundersökning. Sedn skulle interventioner utifrån 

denna studie kunna genomföras och undersökningar visa om det blir någon skillnad över tid.  

De olika signalerna som har tagits upp här skulle också kunna undersökas genom kon-

trollerade experiment där några signaler eller beteenden i taget mäts för att avgöra vilken bety-

delse de har för skattad empati i bemötandet. Där skulle resultaten kunna visa vilka som är 

viktigare än andra och vilka som eventuellt samvarierar med andra faktorer som till exempel 

roll och situation.  

Ytterligare en möjlighet att utöka kunskapsfältet skulle kunna vara att göra samma typ av 

undersökning som den här, men bland personal inom andra sektorer för att se hur deras upp-

fattning om empatiskt bemötande skiljer sig från den uppfattning som vårdpersonal har.  
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