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Studiens syfte var att undersöka om förutsättningar för empati i
form av personlig disposition och aktuell situation samverkar med
empatiska processer för att ge ett emotionellt utfall.
Blivande behandlare (n=90) och specialpedagoger / speciallärare
(n=50) fick se filmer och besvara frågeformulär baserade på IRI
och MACL. Stiganalys gjordes med hjälp av SEM i SPSS/AMOS.
Resultaten visade att empatisk disposition och empatiska processer
tillsammans predicerar medkänsla. Affektiva och kognitiva
empatiprocesser visade sig samverka. I en vardaglig behandlingssituation tycks situationsfaktorer ge det största bidraget till utfallet.
Slutsatserna som dras är att det inte enbart handlar om att en
enskild person är mer eller mindre empatisk utan om vad som
händer under påverkan av den aktuella kontexten. Det är också
viktigt att använda pedagogiska metoder som inte enbart använder
kognitiva processer utan även integrerar icke-verbala och
emotionella komponenter om man vill påverka empatiska
processer.
Mer forskning behövs om hur grupp- och situationsfaktorer
påverkar empati.
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Introduktion
Arbetets huvudtitel, ”Vem bryr sig”, är medvetet mångtydig och kan syfta på i vilken
mån riktlinjer och planering av missbruksvård tar hänsyn till det som sker i mötet
mellan klient och behandlare, vid sidan av evidensbaserade metoder. Men den syftar
också på hur behandlare kan ”bry sig”, ha empatisk omsorg, i mötet med klienter. Den
här studien handlar om vad empati består av och vilka förutsättningar och processer som
ger behandlare empatisk omsorg och förståelse.
I behandlingsforskning i allmänhet poängteras ofta att det som kallas ”common factors”
(Philips, 2008) har stor del i behandlingens effekt. En del studier visar att dessa har
större inverkan än de specifika behandlingsmetoderna. Att skapa en terapeutisk allians
utpekas i många fall som en viktig komponent för ett positivt behandlingsresultat. En
del i detta anses vara behandlarens förmåga till empati (Holm, 2001a; Philips, 2008;
Skårner & Regnér, 2003). I flera av de idag evidensbaserade metoderna, för behandling
av missbruk och beroende, kan man se att relationsskapande och empatisk förmåga hos
behandlaren är ett krav för att man ska kunna utöva metoderna. Detta är ibland tydligt
beskrivet men är nog oftast något som tas för givet.
I ”Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården” från 2007 och i den
nationella satsningen ”Kunskap till praktik”, som startades 2008, fokuseras på specifika
metoder, till stor del manualbaserade sådana. Detta skapar som jag ser det en stor risk
för att man missar den viktiga relationsskapande empatiska processen i mötet mellan
behandlare och brukare. Inom projektet Kunskap till praktik har man vid
brukarundersökningar fått svaret från brukarna att de ser bemötandet och förståelsen
från den professionella som det viktigaste för en förändringsprocess (Brännström, 2011
muntligt meddelande vid DOK-konferensen). Trots detta fokuseras fortfarande på
metoder och inte på det brukarna pekar på som viktigast. Anledningar till detta kan vara
att bemötande inte definieras entydigt och att empatiforskningen behandlat helt skilda
saker. Alltså har vi inte på samma sätt som för manualbaserade metoder fått en hög
evidensgrad, t.ex. randomiserade studier har inte gjorts i samma utsträckning.
Empati har förståtts på olika sätt och kan syfta på helt skilda saker:
•

Att en person är empatisk – d.v.s. han eller hon har en personlighet eller
disposition som är medkännande eller förstående.

•

Att man känner empati – en empatisk medkänsla uppstår då någon annan har
det svårt.

•

Att man tänker empatiskt – att man korrekt förstår hur en annan upplever sin
aktuella situation.

•

Att man handlar empatiskt – d.v.s. hjälper den som är behövande eller anpassar
sitt handlande i en social situation till den andre.

Vad av detta som har effekt i behandling och hur vi får empatiska behandlare är det jag
anser viktigast att fokusera. Det första steget är som jag ser det att klargöra hur
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fenomenet empati är beskaffat, det lilla ordet som vi har en intuitiv förståelse för men
som forskare definierat och undersökt från så olika perspektiv. Är det så att det är skilda
fenomen forskarna undersökt eller hänger allt ihop, i så fall hur? Därefter kanske vi kan
närma oss en strategi för att få bättre behandlare, om det så är genom att rekrytera rätt
till arbete och utbildningar med hjälp av personlighetstest, att utveckla specifika lärande
och träningsstrategier eller att inrikta oss på att skapa ett arbetsklimat som gynnar
empatiska processer.

Empati – olika dimensioner
Empati kan definieras som inlevelse i den andre. Olika forskningstraditioner har olika
syn på och därmed också olika sätt att undersöka empati (Davis, 1996; Holm, 2001a,
2001b; Håkansson, 2003; Jenner, 2001; Rasoal, 2009; Sonnby-Borgström, 2005), från
ett renodlat kognitivt perspektiv där man menar en persons förmåga att dra slutsatser
genom intellektuell slutledning om den andres tankar och känslor, till ett renodlat
emotionellt perspektiv eller den helhetssyn de flesta forskare idag har, att både affektiva
och kognitiva komponenter ingår i sådan inlevelse. För att skapa en förståelse
komplexiteten i begreppet och teorierna kommer först en historisk genomgång.
Sympati & empati – att känna likadant som den andre
Begreppen sympati och empati har utvecklats ur skilda traditioner och har under
historiens gång omväxlande använts för samma fenomen. Den första som diskuterar
sympati är enligt Davis (1996) moralfilosofen och ekonomen Adam Smith som på
1700-talet menade att vi av naturen har en förmåga att uppleva en ”fellow-feeling” när
vi observerar någon som är i ett starkt känslotillstånd. Han menade då att det vi
upplever mer eller mindre matchar det vi ser och att det är via vår fantasi som sympati
är möjlig, eftersom våra sinnen inte helt och fullt kan tala om för oss vad någon annan
upplever fysiskt och känslomässigt.
På 1800-talet föreslog Herbert Spencer (Davis, 1996) i sin ”Principles of psychology”
att många arter, inklusive människan, har en underliggande socialitet som gör att vi
känner tillhörighet till våra artfränder. Detta hjälper oss att överleva eftersom vi är
säkrare om vi är fler till antalet. Han menade att detta utvecklades till en
välbehagskänsla när vi känner tillhörighet till andra och obehag när vi berövas social
interaktion, något som både Scheff (2007) och Skårner och Regnér (2003) samt
Sonnby-Borgström (2005) framhåller när de diskuterar anknytning, sociala band och
nätverk. Slutsatsen Spencer drog var att sympati utvecklats som resultat av hög grad av
social kontakt och upprepat umgänge. Sympatisk skräck har t.ex. fått funktionen att
varna vid fara och en implikation av hans idéer blir enligt Davis att sympati i hög grad
är ett medel för kommunikation.
Mc Dougall kom 1908 med ett annat inflytelserikt bidrag till sympati. Han ansåg att det
finns två sätt en känsla kan uppkomma på; det ena genom en direkt anledning som ett
högt ljud eller skrämt djur, det andra genom att varsebli känslan upplevas av en annan
människa (primitive passive sympathy). Han ansåg att det fanns en speciell perceptuell
funktion - ”perceptual inlet” - som tar emot specifika affektiva ledtrådar. Alltså ansåg
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han inte att det var så att vi aktivt använder vår fantasi för att sätta oss in i en annans
upplevelser, utan att det sker genom ett automatiskt och inbyggt perceptuellt system.
Bowlby antar också (Sonnby-Borgström, 2005) att barnet föds med ett biologiskt
förberett system för att knyta an till en eller några anknytningspersoner. Enligt SonnbyBorgström antas två neuronala delsystem vara aktiva; ett som aktiveras vid separationer
eller hot om separationer (rädsla, stresshormoner), ett annat vid återförening efter
separation och i upprätthållande av positiva sociala band (oxytocin, andra endorfiner).
Samma neuronala krets som har med anknytning och vård av avkomman att göra antas
också vara central för förmågan att utveckla inlevelse och empati.
Att tänka empatiskt - att förstå den andre
Både Smith, Spencer och McDougall använde alltså termen sympati för fenomenet att
dela en känsla mellan två individer. Sympati kom enligt Davis (1996) från
morafilosofin medan empati (einfühlung) ursprungligen användes i den tyska estetiken,
som förmågan hos en iakttagare att leva sig in i ett vackert objekt. Lipps tog enligt
Davis över termen för att använda i psykologiska kontexter, först i studier av optiska
illusioner och senare i processen att lära känna andra. Det engelska ordet ”empathy”
skapades av Titchener 1909 som en översättning av Lipps ”einfühlung”. Både Lipps och
Titchener trodde att mekanismen genom vilken empati uppstod var en inre imitation av
den observerade personen eller objektet, vad vi idag kallar ”motor mimicry” eller
automatisk imitation. Det finns enligt Davis en liten men raffinerad skillnad mellan
sympati som Smith, Spencer och Mc Dougall beskriver det och det senare tillkomna
empati. Sympati är i stort sett en passiv process medan empati betecknar ett mer aktivt
försök av någon att leva sig in i en annans upplevelse. Detta gör också att större vikt
läggs vid en avsiktlig kognitiv process. Lipps och Titchener såg observatören som en
målmedveten person som avsiktligt anstränger sig att gå ut ur sig själv och in i den
andres upplevelse. Kohler i sin tur ansåg att empati var mer förståelse av andras känslor
än delande av dem.
Två mycket inflytelserika teoretiker lade vikt vid kognitiva aspekter istället för
emotionella. George Herbert Meads arbete från 1934 betonar enligt Davis (1996)
individens kapacitet att ta den andres roll för att förstå hur han/hon såg på världen, en
förmåga som sågs som extremt viktig för att leva effektivt i en värld beroende av socialt
samspel. Mead (1976) använder termen sympati när han pratar om att medvetet anta den
andres attityd, att sätta sig i den andres ställe och att detta måste ske i en kooperativ
process. Finns det inte någon respons hos den andre kan det inte finnas någon sympati,
menar han. Ungefär samtidigt, 1932, utvecklade Jean Piaget sina teorier om barns
utveckling med liknande betoning på en avgörande kognitiv förmåga, att decentrera.
Enligt Davis är det en klar likhet mellan att decentrera och rolltagande. I båda fallen
handlar det om en kognitiv process där man undertrycker sin egen egocentriska syn och
föreställer sig hur världen ter sig för andra. Det ligger också i båda fallen till grund för
en kognitiv utveckling, som man menar ligger bakom mer adekvata och mindre
konfliktfyllda sociala interaktioner.
Förskjutningen av teoretikernas fokus från emotion till kognition ger enligt Davis
effekter på senare utvecklingspsykologers många studier av barns empati då man
specifikt undersöker rolltagande. Man skiljer där mellan perceptuellt rolltagande (att
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föreställa sig en annans visuella perspektiv), kognitivt rolltagande (förmågan att
föreställa sig andras tankar och motiv) och affektivt rolltagande (att kunna sluta sig till
andras känsloläge). Här syftar man bara på medvetenhet om den andres känsloläge.
Denna medvetenhet behöver inte inkludera någon affektiv respons hos observatören
själv. Som Mead och Piaget förutsåg har senare forskning visat att den rolltagande
förmågan ökar under barndomen (Davis, 1996 refererar till Eisenberg & Mussen). Ett
annat tecken på den kognitiva förskjutningen är den starka tyngdpunkten under 1940och 1950-talen på empatins roll i att öka precisionen i en persons perception, ”social
acuity”. Mycket av forskningen under denna tid byggde på idén om att empati är en
förmåga att korrekt föreställa sig andras perspektiv. Forskningen om empatisk precision
(empathic accuracy) tog senare på 50-talet abrupt slut när man upptäckte allvarliga
metodologiska problem. Enligt Davis (1996) är detta en av orsakerna att senare teorier
om empati åter poängterat den emotionella sidan av empati.
Att känna likadant, vara skadeglad eller att känna medlidande
Ezra Stotland var enligt Davis (1996) troligen den förste av nutida forskare som åter
beskrev empati i enbart affektiva termer. Han definierade empati som ”an observer’s
reacting emotionally because he perceives that another is experiencing or is about to
experience an emotion” (Davis, 1996, s. 7 refererar till Stotland 1969). På det sättet
skiljer Stotland affektiv empati från kognitiva processer som leder till empatisk
precision. Hans modell liknar alltså de allra första som fokuserar bara på affektiva
responser på en annans upplevelser. Däremot anser Stotland att man inte måste uppleva
detsamma som den andra utan att också att glädjas till följd av någons olycka kan ses
som empati. Han kallar detta ”contrast empathy”.
Samtida forskare har också tenderat att definiera empati enbart i termer av affektiva
responser, men de har vanligtvis begränsat empati till emotionella reaktioner, som
åtminstone i någon grad är kongruenta med den andres. Dan Batson begränsar det ännu
mer 1991 enligt Davis (1996). Empati är för Batson ”other-oriented feelings of concern
and compassion which result from witnessing another person suffer”. Alltså begränsas
det både situationellt till att den andre personen är i nöd och att det väcker specifika
känslor av medlidande och omsorg. Lauren Wispé är enligt Davis (1996) ett undantag
från den konsensus som definierar empati som en kongruent affektiv reaktion. Wispé
betonar de båda separata traditionerna som sympati och empati utvecklats ifrån. Wispé
menar att sympati är ”heightened awareness of the suffering of another person as
something to be alleviated” medan empati är ”attempt by one self-aware self to
comprehend unjudgementally the positive and negativa experiences of another self”
(Davis, 1996, s. 8, citat från Wispé). Empati ses alltså av Wispé som en mer aktiv
process där observatören försöker förstå den andre genom att avsiktligt försöka nå den
andre. Alltså ligger Wispés definition närmre empatins ursprungliga rötter och har en
mer markerad kognitiv ton än de flesta nutida synsätten.
Den mest ambitiöse av moderna empatiteoretiker är enligt Davis Martin Hoffman.
Hoffman (2000) definierar empati som en ”affective response more appropriate to
someone else’s situation than to one’s one” (s.4). Hans teoretiska arbete omfattar
kognitivt rolltagande, personliga känslor av oro skapade av andras nöd och känslor av
omsorg för den andre, allt sådant som ses som i empati i en eller flera teorier.
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Förvirring inom empatiforskningen, undersöks samma sak?
Empati är alltså något som både har setts och som ses på olika sätt av dem som
beforskat området. Begreppet empati används t.ex. som beteckning för två helt skilda
saker kognitivt rolltagande och affektiv reaktivitet till andra. Trots medvetenheten att
dessa fenomen bör skiljas från varandra har båda behållit beteckningen empati, vilket
förståss bidrar till förvirring inom forskningen på området. Något som också bidrar till
detta är att det finns en sammanblandning av empati som process och empati som
resultat. Empati har idag för många betydelser enligt Davis (1996) eftersom det
rutinmässigt används för fenomen som är både kognitiva och affektiva och både passiva
och aktiva. För att hantera detta har Davis försökt organisera de samtida synsätten i en
modell till vilken delar har lånats från Hoffman och Staub.

Multidimensionell empati – Davis organisatoriska
modell
Davis (1996) kallar sin modell organisatorisk eftersom den försöker samla och ordna
den mängd forskning om empati som finns. Målet med modellen är enligt Davis att
betona samhörigheten mellan de olika teoretiska synsätten. Modellen består av fyra
förbundna delar (se fig.1) och baseras på en inkluderande definition av empati som här
ses som ett antal fenomen/begrepp som har med en individs responser på en annan
individs upplevelser att göra. Mer specifikt inkluderar dessa begrepp förutsättningarna
för empati, processerna som försiggår inom observatören och de affektiva och ickeaffektiva resultaten som kommer av dessa processer. Modellen omfattar en vidare
mängd fenomen, än vad som är brukligt, för att sätta fokus på samband som annars
oftast förbises.
Fyra till varandra relaterade fenomen kan identifieras i det typiska empatiska
händelseförloppet. Förutsättningar (antecedents) som refererar till karaktäristika hos
observatören, den andre eller situationen. Processer (processes) som refererar till den
mekanism som producerar empatiska resultat. Intrapersonella resultat (intrapersonal
outcomes) som refererar till kognitiva och affektiva responser inom observatören, men
som inte visas i öppet beteende mot den andre. Interpersonella resultat (interpersonal
outcomes) som refererar till beteende riktat mot den andre. Relationerna mellan dessa
fyra fenomen visas i figur 1.
Davis modell antar att det finns associationer/samband mellan ett fenomen/begrepp och
alla andra fenomen/begrepp som förekommer senare i modellen, vilket visas av pilarna
och deras riktning. Det antas också att begrepp nära varandra har starkare associationer
till varandra som t.ex. mellan förutsättningar och processer, mellan processer och
intrapersonella resultat och mellan intrapersonella resultat och interpersonella resultat.
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FÖRUTSÄTTNINGAR

PROCESSER

Personen
Biologiska
förutsättningar
Individuella skillnader
Lärandehistoria

INTRAPERSONELLA
RESULTAT

INTERPERSONELLA
RESULTAT

Affektiva resultat
Parallella
Reaktiva
Icke-affektiva resultat
Interpersonell precision
Attributioner

Situationen
Situationens styrka
Observatör/ Måltavla
likhet
Icke-kognitiva
Primära cirkulära
reaktioner
Automatisk imitation
Enkla kognitiva
Klassisk betingning
Direkt association
Etikettering
Avancerade kognitiva
Språkligt medierad
association
Rolltagande

Hjälpande beteende
Aggression
Prosocialt beteende

Figur 1 Davis organisatoriska modell försöker sammanbinda de olika synsätt som idag finns på
empati. Närliggande fenomen/begrepp antas ha starkare associationer med varandra än mer
avlägsna (återskapad efter Davis, 1996).

Förutsättningar för empati
Empatisk förmåga
Den empatiska kapaciteten ses som den rolltagande förmågan eller förmågan att
uppleva affekt som svar på en annan persons affekt. En genomgång av forskning på
området gjord av Brothers (Holm, 2001) visar att förutsättningen för den affektiva
empatiska förmågan har neurologiskt underlag och är medfödd. Den kognitiva empatin
är i sin tur beroende av den allmänna kognitiva utvecklingen, inte minst av språket.
Enligt Hoffman ska affektiv empati ha utvecklats för att åstadkomma ett
självuppoffrande, altruistiskt beteende, och rolltagandet för att ge möjlighet till ett
smidigt socialt agerande i gruppen/samhället (Holm, 2001).
Davis och Kraus har enligt Holm (2001) funnit samband mellan empati och vissa
personlighetsmått och mått på intellektuella funktioner. Med tanke på att man utifrån
många olika informationskällor som ansiktsuttryck, gester, röstkvalitet, verbalt innehåll,
beteenden, ska kombinera data så att den andres känslor och tankar kan bedömas rätt, är
det lätt att förstå att intellektuella funktioner kan bidra. Samband har också hittats med
den kognitiva stilen, sättet att tänka. Ett mer komplext tankemönster med låg grad av
dogmatism/rigiditet i tänkandet och mindre fältberoende karaktäriserade i högre grad
den goda bedömaren.
Självrapporterad social lyhördhet hade inte något samband med den empatiska
förmågan, medan däremot andras bedömningar av den empatiska kapaciteten hade ett
tydligt samband. Det verkar svårt att själv bedöma sin förmåga att avläsa andras
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känslor. Positivt samband med empatisk precision har också god psykologisk
anpassning, emotionell mognad, hög självkänsla, ansvarstagande och tilltro till andra
(trygg anknytning). Kvaliteten på det tidiga affektiva samspelet mellan barn och
omsorgsperson är enligt Sonnby-Borgström (2005) betydelsefull för utvecklingen av
affektivt laddade arbetsmodeller av självet och av andra. Omsorgspersonens lyhördhet
för barnets signaler och förmåga att kunna modifiera/reglera barnets affekter bidrar till
utvecklingen av en positiv värdering av självet och upplevelsen av omvärlden som
stödjande och pålitlig, skapar ett tryggt anknytningsmönster. Genom lyhört socialt
samspel och ömsesidigt delande av inre mentala tillstånd skapas också en förmåga till
inlevelse i den andre, en förutsättning för senare positiva sociala relationer. Även vuxna
är enligt Sonnby-Borgström (2005) beroende av nära relationer för psykiskt välmående
och karaktäriseras på samma sätt som barn av skillnad i strategier de har för att hantera
affekter som väcks i nära relationer. Bowlby menar (enligt Sonnby-Borgstro m, 2005)
att de tidigt skapade inre arbetsmodellerna utgör grunden för senare interaktioner, men
att de är öppna för förändring genom nya erfarenheter av socialt samspel. En vuxen
persons inre arbetsmodeller kan ses som en produkt av medfött temperament, tidigt
samspel med omsorgspersonen och av senare samspelserfarenheter.
Faktorer inom situationen
Den andres förmåga och vilja att signalera. Även när det gäller den andre finns
variationer, det är olika lätt att förstå olika försökspersoners tankar och känslor.
Personer med oberäkneligt och ambivalent emotionellt sätt var svårare att avläsa enligt
Marangoni, Garcia och Ickes (refererade av Holm, 2001). Även andra forskare noterar
att den empatiska processen påverkas av den andre personens motstånd mot eller
villighet att bli förstådd. Vissa patienter med narcissistisk störning kännetecknas enligt
Modell och Eyre (refererade av Holm, 2001) av en ’non-communication of affects’.
Situationens styrka, i vilken grad situationen förmår framkalla en emotionell respons
hos observatören.
Subjektets och objektets inbördes förhållande människor som känner varandra har större
empatisk precision enligt Ickes (Holm, 2001) detta rapporterar också Davis, Håkansson
och Rasoal (Davis, 1996; Håkansson, 2003; Rasoal, 2009). Socialpsykologisk forskning
om attribution, vilka orsaker man tillskriver andras beteende, visar att man generellt ser
orsaken till sitt eget beteende som beroende av situationen, och detsamma gäller
människor man tycker om medan man ser beteendet hos människor man inte tycker om
som resultat av deras personliga egenskaper. Ett sätt att förklara detta är att man
försöker inta den andres perspektiv och gör detta mer likt ens eget om man tycker om
personen eller tror att den liknar en själv. Större likhet tenderar dessutom enligt Davis
(Davis, 1996; Holm, 2001b) att öka intensiteten i observatörens empatiska respons, i
form av fysiologiska reaktioner som liknar den observerade personens.
Empatiprocesser
Icke-kognitiva processer.
Det första steget i processen är enligt Holm (2001) och Sonnby-Borgström (2005) en
automatisk imitation (motor mimicry) av den andre personens ansiktsuttryck och
kroppshållning, Davis kopplar detta till Hoffmans, Lipps och Titcheners arbeten.
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Imitationen resulterar i inre kinestetiska signaler som väcker emotionella reaktioner som
är likartade den andres, affektiv resonans eller affektsmitta (känslosmitta). Detta antas
vara en viktig utgångspunkt för processen som skapar inlevelse i andra. En speciell typ
av neuroner, speglingsneuroner medverkar i tendensen att imitera andra levande
varelser. Skillnader i tendensen att imitera andra antas ge skillnader i affektsmitta och i
känslomässig empati. Davis (1996) själv refererar här till Hoffmans begrepp ”primary
circular reaction” och Mc Dougalls medfödda ”perceptual inlets” som diskuterades
tidigare.
Enkla kognitiva processer.
Affektiva reaktioner på känslor härrör från tidigare situationer då observatören upplevde
samma känslor som han/hon varseblir hos den andre, d.v.s. klassisk betingning. När vi
observerar en annan persons känslor, t.ex. rädsla, kan ansiktsuttrycket, rösten,
kroppshållningen eller andra tecken som påminner oss om tidigare skrämselsituationer
återuppväcka känslan av rädsla hos oss genom direkt association, enligt Davis (1996)
och Holm (2001). En tredje enkel kognitiv process är etikettering enligt Eisenberg
(refererad av Davis, 1996; och Holm, 2001a). När man ser en person som får veta ett
bra tentamensresultat drar man slutsatsen att denne är glad oavsett andra tecken i
situationen.
Avancerade kognitiva processer
De avancerad kognitiva processerna kräver en utveckling av mer sofistikerade kognitiva
funktioner enligt Davis (1996) och Holm (2001). Exempel på det är vad Hoffman kallar
språkligt medierad association, d.v.s. att observatörens reaktion väcks av att den andre
berättar att något svårt inträffat. Orden väcker personliga minnen. Den mest avancerade
kognitiva processen är enligt både Davis och Holm perspektivtagande eller rolltagande.
Processen innebär att försöka förstå den andre genom att föreställa sig dennes
perspektiv eller att sätta sig i personens ställe. Detta kräver en ansträngning att
undertrycka det egna egocentriska perspektivet och aktivt inta den andres perspektiv.
Davis kopplar detta till Wispés teorier. Det är nödvändigt att reglera de egna spontana
affektiva reaktionerna och kunna särskilja den egna upplevelsen från den andres.
Upplevelse av likhet med den andre tycks vara central för denna typ av inlevelse
(Håkansson, 2003). För att uppnå empatisk förståelse måste de egna känslomässiga
upplevelserna användas som utgångspunkt för inlevelsen i den andre. Det episodiska
minnessystemet som involverar egna känsloupplevelser aktiveras här. Nästa steg i
inlevelseprocessen innebär att mottagaren gör en avstämning av hur väl den egna
emotionen tycks stämma med den andres känslouttryck (Holm, 2001, Basch, refererad
av Sonnby-Borgström, 2005).
Hoffman anser enligt Davis (1996) att ”primary circular reaction” mest förekommer hos
spädbarn och att rolltagande p.g.a. sin avancerade natur inte används så ofta. Oftast är
det de andra sätten som kombineras d.v.s. enligt Hoffmans beskrivning härmning,
klassisk betingning, direkt association och språkmedierad association. Han menar också
att det är situationen som avgör vilken eller vilka processer som används. När starka
uttryck av känslor finns är härmning aktuell och när tydliga situationsledtrådar finns är
det troligt att betingning och/eller direkt association används och om specifikt språkligt
innehåll finns ger det språkligt medierad association.
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Intrapersonella resultat av empati – responser hos observatören
De affektiva och kognitiva responserna hos observatören är resultat av mötet med den
andre. Här kan också Stotlands teori rymmas som enligt Davis (1996) även tillåter en
motsatt känslomässig reaktion. För att uppnå empatisk förståelse krävs att mottagaren i
en kommunikationssituation har förmåga att härbärgera de känslor som uppväcks i
mötet, annars kan överväldigande ångest eller olika typer av försvar mot känslan hindra
inlevelse och medkänsla. De känslor som inte kan hanteras och upplevas inom individen
kan inte heller bli identifierade och igenkända hos den andre (Holm, 2001).
Affektiva resultat
De affektiva resultaten innefattar dels parallella affekter, en reproduktion av den andres
känslor, dels reaktiva affekter reaktioner på den andres tillstånd snarare än reproduktion
t.ex. medkänsla och medlidande eller personligt obehag och oro på grund av den andres
svårigheter eller ilska då någon behandlats illa. Effekten av processen projektiv
identifikation tycks kunna placeras in i den reaktiva gruppen. Reaktiva affekter
produceras ofta av mer sofistikerade kognitiva processer än parallella affekter. Affektiv
responsivitet kan ha utvecklats som en mekanism för altruistiskt beteende medan
rolltagande kan ha utvecklats för att kunna konkurrera mer effektivt med sina ”primatkamrater” (Davis, 1996). Ju mer avancerad rolltagande förmåga ju mer reaktiva och
mindre parallella blir de affektiva responserna
Icke-affektiva resultat
En del resultat är enligt Davis (1996) primärt kognitiva t.ex. empatisk precision
(interpersonal accuracy) att göra en god uppskattning av den andres tankar, känslor och
egenskaper. Detta har ansetts som till största resultat av rolltagande samstämmigt med
Meads och Piagets arbeten. På senare tid har också empatiska processer antagits
påverka attribution, d.v.s. vad man bedömer är grund för den andres beteende.
Interpersonella resultat av empati – beteenden mot den andre
Den empatiska förståelsen kan leda till handlingar präglade av empatisk omsorg, men
måste inte göra det. T.ex. i konkurrenssituationer har man funnit kontra-empatiska
reaktioner både på automatisk intuitiv nivå och på högre kognitiva nivåer (Holm, 2001).
Det empatiska handlandet innebär att man låter sig vägledas av den empatiska
förståelsen i agerandet gentemot den andre, prosocialt hjälpbeteende eller empatisk
omsorg (Holm 2001). Som visas i modellen antas direkt beteende/handlande till största
delen bero på intrapersonella resultat och mindre på processer och förutsättningar. Det
kan därför ses som viktigt att fokusera på affektiva och kognitiva resultat om man vill
påverka det empatiska handlandet hos behandlare.

Behandlares empatiska förmåga
Kvalitén på den terapeutiska alliansen och samarbetet mellan klient och terapeut anses
enligt Sonnby-Borgström (2005), som refererar till Stenlund, vara centrala för framgång
i behandlingsarbetet. Stenlund menar enligt Sonnby-Borgström att den terapeutiska
alliansen måste vara affektivt grundad, betonande det äkta och genuina, vilket uppnås
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via affektiv icke-verbal kommunikation, som till skillnad från det symboliska språket är
mer genuin och biologiskt grundad. Empati anses vara den enskilt starkaste faktorn för
att skapa en arbetsallians.
Genom positiv, äkta affektiv kommunikation kan grunden läggas för ett
möte som kännetecknas av intimitet och närhet (Sonnby-Borgström
2005, s.149).
Ulla Holm (2001b) gjorde en undersökning på LVM-hem av behandlares empatiska
förmåga. Hon kom där fram till att de behandlare som hade en akademisk utbildning
handlade mer empatiskt än de utan utbildning, men den delen av den empatiska
förståelsen som var större var kognitiv förståelse. När det gällde den emotionella delen
av empatin var det inte någon skillnad mellan de som hade utbildning och de som inte
hade det. Vad är det då som kan göra det lättare för en behandlare att förstå andra?
Jacob Håkansson har i sin avhandling kommit fram till att de som har en subjektsyn
snarare än en objektsyn uttrycker mer empati, samt att situationens allvar påverkar så att
en svårare situation i högre grad får någon att uttrycka empati (Håkansson, 2003).
Håkansson diskuterar också hur likhet respektive olikhet påverkar empati. En människa
som upplever den andre som lik sig själv har också lättare att förstå och uttrycka empati.
Det som är speciellt intressant här är att det inte enbart är objektiv likhet, d.v.s. att man
upplevt exakt samma situation, utan olika grader av abstraktionsnivåer och alltså
upplevd likhet (Håkansson, 2003).
De som idag utbildas till behandlare är ofta ganska olika dem som de kommer att möta
inom vården när det gäller kön, ålder och etniskt bakgrund därför bör likhet - olikhet
undersökas mer, detta är något som Chato Rasoal har gjort. Chato Rasoal har undersökt
etnokulturell empati och pekar på att ju mer olika människor är desto svårare kan det
vara att förstå den andre (Rasoal, 2009). Han fann i sin undersökning att deltagarna
lyckades bättre om de var kvinna, äldre och hade samma ursprung som den de skulle
förstå. Han refererar också till Ickes som kommit fram till att individer och grupper är
mer förmögna och benägna att empatisera med individer och grupper som de har mest
kontakt med, som t.ex. familjemedlemmar. Alltså verkar likhet och närhet vara faktorer
som i hög grad påverkar om vi förstår andra.
I Rasoals och andras undersökningar (Holm, 2001a, 2001b; Michalec, 2010; Rasoal,
2009) kan man se att utbildning tycks påverka den empatiska hållningen på olika sätt, i
bästa fall ökar den empatiska förmågan medan den i sämsta fall minskar så att
studenterna blir mindre empatiska efter avslutad utbildning. I Rasoals undersökningar
visar psykolog- och socionomstudenter högre grader av etnokulturell empati än
sköterske- och läkarstudenter. Kan detta bero på att man i dessa utbildningar mer
betonar människors likheter och mer frågar efter klientens hela livssituation än läkare
och sjuksköterskor? Rasoal, Davis och många andra påpekar för det första att empati
och också entnokulturell empati är mycket komplexa fenomen (Davis, 1996; Rasoal,
2009; Rasoal, Jungert, Edvardsson Stiwne, & Andersson, 2009), för det andra att det
bland forskarna inte finns någon konsensus när det gäller definitionen av empati samt
för det tredje att empati är svårt att mäta eftersom människor tenderar att beskriva sig
som mycket empatiska. Vi vet också från flera forskningsområden att ”Social
desirability” eller social önskvärdhet är en faktor som påverkar svaren i

10

självskattningsformulär i hög grad. Rasoal drar slutsatsen efter sina undersökningar att
empati nog bör mätas mer implicit och indirekt.
De professionella normerna och professionellt förhållningssätt
Alla möten med en hjälpsökande är betydelsefulla och innehåller
potentialer till hjälp och tröst. Det innebär att det ställs höga krav på den
professionella hjälparens förmåga att hantera dessa möten på ett sätt som
gör att motparten känner sig sedd, bekräftad och förstådd. (Holm, 2001a,
s 15)
I möten mellan den professionella hjälparen och den hjälpsökande finns enligt Holm
(2001a) en rik uppsättning förväntningar, både på den egna personen och på den andre.
Dessa förväntningar relaterar till normer i samhället, den speciella situationen och de
roller man intar. Det kan också vara för individen specifika förväntningar relaterade till
levnadshistoria och personlighet. Jenner (2004) uttrycker det så att mötet mellan klient
och behandlare sker i ett sammanhang som givetvis påverkar relationsskapandet. Enligt
Holm (2001a) ställs stora krav på den professionella hjälparen, krav på kunskap,
förståelse och medvetenhet om å ena sidan den hjälpsökandes reaktioner å andra sidan
om det egna sättet att reagera och fungera i kontakten med den hjälpsökande. Hon
definierar professionell hållning så här:
Professionell hållning innebär en ständig strävan att i yrkesutövandet
styras av det som – på kort eller lång sikt – gagnar den hjälpsökande,
inte av de egna behoven, känslorna och impulserna. Det innebär att visa
respekt, intresse, värme, medmänsklighet, empati och ett personligt
bemötande. (Holm, 2001a, s.42)
Kompetenser som krävs för denna hållning är enligt Holm kunskap, självkännedom,
självreflektion, självdisciplin, och empati.
Kunskap är i detta fall kunskap om psykologiska och sociala förhållanden samt en
erfarenhet och praktisk kunskap om interaktionella fenomen och konsekvenser av olika
sätt att hantera dem (detta innebär en förtrogenhetskunskap). Självkännedom är
grundläggande, eftersom det bara är när de egna känslorna och behoven är medvetna,
som man kan hantera dem så att de inte styr kontakten med den hjälpsökande. Även om
det är omöjligt att alltid ha en sådan medvetenhet måste inriktningen vara att hela tiden
öka sin kännedom om egna problemområden, typiska sätt att reagera i specifika
situationer och med vissa människor etc. För att öka denna medvetenhet krävs
självreflektion, att kunna ta ett steg åt sidan och betrakta sig själv från en viss distans
och granska sin egen insats i samspelet. Medvetenhet om de egna känslorna och
behoven gör inte heller att man automatiskt avstår från att leva ut dem, därför krävs
också självdisciplin för att leva upp till etiska krav och avstå från att i första hand följa
de egna behoven. Sist men inte minst krävs förmågan till empati att kunna sätta sig in i
och förstå en annan människas känslor och psykiska situation.
Holm menar vidare, liksom Jenner och Börjesson, att relationen hjälpare - hjälpsökande innebär att den hjälpsökande i viss mån står i beroendeposition till hjälparen.
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Därför måste den professionella relationen baseras på respekt för den hjälpsökande som
person för att skapa trygghet i situationen. Detta innebär att utgå från att den andre är en
person med förmåga till vuxet ansvarstagande och rätt till sina känslor och åsikter. Det
innebär däremot inte att undvika att sätta gränser eller säga ifrån, som tvärtom i vissa
situationer kan visa brist på respekt. Det är viktigt att man visar att man bryr sig om den
hjälpsökande, aktivera ett genuint intresse och förmedla detta liksom viljan att förstå
genom att lyssna aktivt. Att vara personlig är att vara närvarande med sig själv som
person inte som en robot eller automat.
Mötet med den andre - den aktuella situationen och arbetsplatskulturen
Att bli bemött med respekt i en situation där man är i underläge kan ge
en stark upplevelse av ett gott möte (Jenner, 2004, s.31)
Det krävs att man själv blir sedd och empatiskt bemött som en människa
om man ska ha den kraft och motivation som krävs för att behandla
andra på ett sådant sätt. (Holm, 2001a, s.52)
Grunden för det pedagogiska mötet är enligt Jenner (2004) relationen behandlare –
klient. Denna skapas redan vid första mötet. Behandlaren har ett övertag genom sin
formella och informella maktposition och har ansvar för hur relationen skapas. Enligt
Jenner ska pedagogen sträva efter en Jag-Du relation enligt Martin Bubers tankegångar.
D.v.s. att se den andre som en person inte som ett Det, en sak som ska åtgärdas. Detta
ska enligt Jenner ge klienten ”grundläggande erfarenheter av respekt, hopp, tilltro och
tillit” (Jenner, 2004, s.31). För att kunna göra detta menar han att det krävs av
behandlaren att ha tillägnat sig förmågan till perspektivseende, kontextualisering,
konstruktiv åtgärdsplanering samt professionell och etisk hållning. Men vi kan
samtidigt dra slutsatsen att man, som Holm påpekar, påverkas av hur man själv blir
behandlad i sin arbetssituation och i livet runt omkring.
Perspektivseende innebär att man går utanför sitt eget perspektiv och så långt möjligt
försöker se världen med den andres ögon (jämför med perspektivtagande och
avancerade kognitiva processer). Man möter den andre utifrån dennas livssituation och
upplevelse av världen. För detta krävs en ”uppriktig önskan att förstå” (s.25).
Kontextualisering är att se individen i sitt sammanhang och också att se den andre i det
gemensamma sammanhang man just nu befinner sig i. En konstruktiv åtgärdsplanering
är en skapande och positiv process, där man i dialog med den andre försöker ringa in
vad som är problemet i en problematisk situation. Jenner använder Ulla Holms
definition av begreppet professionell hållning. Jenner menar också att man bör vara
medveten om vikten av tolerans, psykologisk förståelse, lustmomentet och att se den
andre där den är. Slutligen poängterar han den etiska hållningen, att man måste vara
beredd att reflektera över sin människosyn och vilka förutsättningar för etisk hållning
som finns på arbetsplatsen, samt att enligt Börjesson har också ”det goda asymmetriska
samspelet goda funktioner” då elev/klient kan känna ”det sätt du ser på mig vill jag
också ska vara mitt sätt att se på mig själv” (Jenner, 2004, s.39, citat från Börjesson
Socialt Perspektiv 4:2000).
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Att mäta empati
Det finns ingen garanti för att man ska fullt ut använda sina empatiska förmågor, varken
emotionella eller kognitiva. Det finns stabila skillnader i tendensen hos människor att
involvera sig i empatirelaterade processer och att uppleva empatiska effekter
(Cliffordson, 2001a; Davis, 1996; Holm, 2001a; Rasoal, 2009). De empatimått som
funnits har fokuserat på olika saker. Några av dem på rolltagande, andra på ickeaffektiva resultat som precision och åter andra på tendensen att uppleva affektiva
resultat av andras upplevelser (Davis, 1996).
Bland barn har försök gjorts att mäta perceptuellt, kognitivt och affektivt rolltagande.
Man har funnit att de olika dimensionerna verkar tämligen oberoende av varandra
(Davis 1996, refererar till Ford och Krebs & Russel). I dessa undersökningar tycks de
tre typerna av rolltagande mest att definieras som effekter, man har alltså inte direkt
mätt själva processen rolltagande. Det är också svårt att veta om man mäter hur god den
rolltagande förmågan är eller bara mäter tendensen att använda rolltagande. Många
uppgifter uppmanar barnet att uppskatta den andres upplevelse och det verkar då rimligt
att anta att man använder så mycket som möjligt av sin kapacitet. Man har också
utvecklat mått på barns affektiva effekter, det mest kända är enligt Davis FASTE
(Feshbach Affective Situations Test of Empathy). Istället för att fråga hur den andre
känner sig så frågar man barnet hur det själv känner efter att ha sett bilder eller hört
historier. Antingen verbalt eller genom att välja mellan ansikten med olika uttryck.
För vuxna har man till största delen utvecklat självrapporterade frågeformulär istället
för situationstest. Här finns inte heller lika stor mängd av varierande test som för barn.
De flesta mäter icke-affektiva effekter snarare än rolltagande processer, de skiljer inte
heller mellan olika typer av rolltagande så som barnens. Vanligtvis finns perceptuellt
rolltagande inte alls med och kognitivt och affektivt rolltagande kombineras till ett mått.
Det vanligaste av samtida mått på kognitiv empati är Hogans empatiskala (EM). Detta
baseras på definitionen ”the intellectual or imaginative apprehension of another’s
condition without actually experiencing that person’s feelings”. Alltså helt ickeaffektivt och med fokus på både effekt och process. Det mest använda måttet på affektiv
empati är QMEE (the Questionnaire Measure of Emotional empathy) Davis (1996)
refererar till Mehrabian och Epstein som utvecklat testet. Testet avser att mäta den
stabila tendensen att reagera emotionellt på andras upplevelser.
The Interpersonal Reactivity Index – empatisk disposition
Davis har utvecklat ett mått på multidimensionell empati, The Interpersonal Reactivity
Index (IRI). Detta utgår från att empati består av en grupp separata men relaterade
konstruktioner och försöker mäta dispositionella tendenser på flera områden.
Instrumentet består av fyra delskalor med sju frågor för varje mått. Skalan för
perspektivtagande (perspective taking) mäter den rapporterade tendensen att spontant
anta den psykologiska synvinkeln andra har, i vardagligt liv. Skalan för empatisk
omsorg (empathic concern) avser tendensen att känna socialt orienterade känslor av
sympati och medkänsla för otursdrabbade andra. Skalan för personlig oro (personal
distress) handlar om tendensen att uppleva självorienterade känslor av ängslan och
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obehag som respons på stark nöd eller smärta hos andra. Fantasiskalan (fantasy scale)
mäter tendenserna att i fantasin sätta sig in i uppdiktade situationer. Exempel på
frågorna är tagna från den svenska översättningen av IRI1.
Jag försöker ibland att bättre förstå mina vänner genom att föreställa mig
hur saker och ting ser ut i deras perspektiv.
Jag känner ofta starkt med människor som har det sämre ställt än jag.
Spända och känsloladdade situationer skrämmer mig.
När jag läser en intressant berättelse eller roman föreställer jag mig hur
det skulle kännas om det hela gällde mig
Delskalorna motsvarar väl olika delar i modellen med undantag för fantasiskalan som
delvis kan passa under rolltagande men som också till stor de handlar om uppdiktade
figurer vilket gör det mer oklart.
Validering av svensk översättning av Interpersonal Reactivity Index
Christina Cliffordson (Cliffordson, 2001a, 2001b, 2002) har validerat Davis IRI på
svenska. Syftet med valideringen var främst att använda Davis modell av empati i
urvalsintervjuer i första hand till högre utbildning som sjuksköterske- eller
socionomutbildning. Det hon ville göra var att undersöka den interna strukturen hos
empati för att få ökad förståelse dels av fenomenet och dels av måttet IRI. Cliffordson
undersökte dels 222 gymnasieungdomar och deras föräldrars bedömning av dem och
dels 127 sökande till sköterske- och socionomprogram.
Den interna strukturen av IRI validerades med hjälp av CFA (confirmatory factor
analysis). Cliffordson kom fram till att hennes resultat stöder Davis fynd av de fyra
separata faktorerna empatisk omsorg, personlig oro, perspektivtagande och fantasi.
Men Cliffordsons material ger också stöd för en hierarkisk empatimodell där en
överordnad faktor, generell empati, framträder. Denna generella empati är enligt
Cliffordson i hennes två datamaterial identisk med empatisk omsorg och överlappar
med perspektivtagande och fantasi, däremot inte med personlig oro som tycks mäta
något annat. I jämförelsen mellan ungdomarnas och deras föräldrars bedömning finns
en klar överensstämmelse för faktorerna empatisk omsorg, perspektivtagande och
fantasi, däremot skiljer sig föräldrar och ungdomar åt vid bedömningen av personlig oro
vilket gör att Cliffordson är tveksam om vad just den mäter. Cliffordson föreslår att
generell empati är en integrerad helhet med tyngdpunkt på emotionell reaktivitet men
som också involverar kognitiva processer.

1

Den svenska översättningen av IRI är gjord av Kulich & Bengtsson och instrumentet på svenska
är validerat av Christina Cliffordson (Cliffordson, 2001a). Översättningen finns inte publicerad
men jag har fått instrumentet direkt från Christina Cliffordson.
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Affektmått – Mood Adjective Checklist
För att mäta affektiva resultat av den empatiska processen har olika adjektivlistor
använts. Vad jag känner till finns ingen av dem validerad på svenska. Däremot har
Sjöberg, Svensson och Persson (2008) utformat och validerat ett instrument som
grundar sig på olika internationellt använda adjektivlistor: Mood Adjective Checklist
(MACL). Mätning av känsloläge har enligt Sjöberg m.fl. gett goda resultat och socialt
önskvärt beteende (social desirability), som kan ställa till bekymmer i
självrapporteringsformulär, har visat sig ha mycket liten inverkan på mätning av just
känslor. Utformningen av instrumentet inkluderade 460 adjektiv som översattes till
svenska 86 av dem valdes ut utifrån tidigare fynd av faktorer som Nowlis gjort. Dessa
testades i två studier den första med 404 psykologistuderande och den andra med 373
personer som arbetar vid eller studerar genom ABF plus 78 psykologistuderande. I den
andra studien togs 4 ord bort och 66 andra lades till. Båda studierna fann en likadan
faktorstruktur resulterande i sex separata bipolära faktorer. De sex dimensionerna man
fann var:
•

Hedonisk ton (behag-obehag)

•

Aktivitet (aktivering – deaktivering)

•

Avspändhet (spänning-avslappning)

•

Social orientering (positiv resp. negativ social orientering)

•

Extraversion (positivt resp. negativt socialt interaktionsmotiv)

•

Säkerhet (kontroll)

Sjöberg m.fl. anser att bara de tre första speglar känslostämning och att de övriga
snarare är dimensioner av interpersonellt/socialt beteende. De argumenterar för att
känslostämning i grunden är tvådimensionellt grundat på dimensionerna hedonisk ton
och aktivitet.
Från de 148 adjektiven man kommit fram till har man konstruerat ett instrument.
MACL, innehållande 71 adjektiv som mäter de sex dimensionerna. Sjöberg m.fl.
poängterar att responsskalan för checklistan måste spegla faktorernas bipolära kvalité
och den består alltså av två medhållande och två nekande svarsalternativ och är i och
med det symmetrisk. Den dimension i MACL som kan ses som överensstämmande med
Davis beskrivning av parallella affekter som beskrivs som mer självorienterande är
dimensionen behag – obehag, också benämnd hedonisk ton. Exempel på adjektiv från
checklistan är harmonisk, illa till mods och bekymrad. När det gäller reaktiva affekter,
som beskrivs som socialt orienterade stämmer dimensionen social orientering väl.
Exempel på ord från listan är hjälpsam, samarbetsvillig och oresonlig.
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Påvisade samband mellan fenomen i den empatiska
modellen
Kön * affektiv responsivitet och kön * rolltagande
Kvinnor har funnits mer affektivt responsiva, medan man inte finner skillnader i
rolltagande mellan könen (Davis, 1996 refererar till Hoffman). Eisenberg och Lennon
fann inte heller några könsskillnader när de undersökte affektivt rolltagande hos barn.
Däremot har man funnit en liten skillnad i affektiv reaktivitet, högre hos flickor, detta
gällde dock bara då experimentledaren var kvinna. För vuxna är resultaten mer
blandade. Det visar sig att kvinnor uppger sig som mer responsiva, men är det inte när
man testar i verkliga situationer (Davis, 1996). Detta förklaras med att man har olika
könsrollsförväntningar där kvinnor har större förväntningar på sig att vara mer
emotionellt responsiva. När det gäller IRI har måtten empatisk omsorg och empatisk oro
visat stora könsskillnader medan perspektivtagande har en betydligt mindre påverkan av
kön.
Affektiv kvalitet i familjerelationer * empatiska responser eller disposition
En stor mängd studier har undersökt länken mellan en individs empatiska responser och
den affektiva miljön i familjen. De flesta har använt mått på disposition, några få har
använt situationsmått, t.ex. bedömning av kamrater. Resultaten visar att tryggt anknutna
barn skattas som mer empatiska mot sina kamrater. Mödrars självrapporterade uttryck
av tillgivenhet samvarierar med kamraters skattning av barns tendenser att ”bry sig om”
och ”ställa upp för” andra barn medan fäders självrapporterade uttryck av tillgivenhet
var helt okorrelerade (Hoffman refererad av Davis, 1996). Sammantaget visar
forskningen att nära och trygga familjerelationer associeras med ökad affektiv
responsivitet på andras upplevelser.
Perspektivtagande * empatisk precision
Visst samband har enligt Davis (1996 refererar till Marangoni, Garcia och Ickes) hittats
mellan perspektivtagande och empatisk precision, men resultaten är blandade. Fynden
visar också att ökad social interaktion kan ha större effekt på precisionen än den
empatiska dispositionen, speciellt när man skulle försöka förstå en tidigare okänd
person. Precisionen förbättrades genom träning. Fysiologisk länkning, d.v.s. ju mer lik
observatörens fysiologiska rektion var den andres, ju bättre precision hade
uppskattningen av den andres affekt. Intressant nog har man också kommit fram till att
metakunskap saknas, d.v.s. människor vet inte hur god precision de har i sina
bedömningar. Vilket givetvis innebär att mått som ber dem rapportera sina förmågor är
tämligen meningslösa.
Perspektivtagande * attribution och likhet * attribution
Instruktioner som säger att observatören ska försöka ta den andres perspektiv gör att
man attribuerar mer som aktör än som observatör. Om man tycker om den andre mer,
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både naturligt och under manipulation, attribuerar man också mer aktörlikt, speciellt att
ge den andre erkänsla för positiva resultat.
Perspektivtagande och empatisk omsorg * attityder
Högre perspektivtagande och empatisk omsorg är signifikant associerade med mer
positiva attityder till homosexuella och AIDS-offer, samt högre tolerans mot
stigmatiserade grupper enligt Davis (1996) som refererar till Sheehan, Lennon och
McDevitt. Detta har också visats i andra studier.
Parallella och reaktiva responser samverkar
Eisenberg Shea m.fl. har enligt Davis funnit att observation av en person i nöd först
leder till parallella reaktioner och sedan en respons i form av empatisk omsorg eller
personlig oro. Man antar att den omedelbara parallella responsen transformeras av
någon form av kognitiv aktivitet. Beroende på om kognitionen fokuserar på den andres
känslor och behov eller de egna blir effekten empatisk omsorg respektive personlig oro.
När man undersökt automatisk härmning, som anses ligga bakom de parallella
responserna, har man upptäckt att man härmar den man har uppgift att samarbeta med
men uppvisar motsatt ansiktsuttryck då man är i en konkurrenssituation. Härmning
anses till stor del ha kommunikativa funktioner. Det har visats att man härmar mer
frekvent när man vet att den andre kan se härmningen (Davis, 1996).
Perspektivtagande * empatisk omsorg som utfall
De flesta studierna har mätt empatisk omsorg med en uppsättning adjektiv som
ursprungligen utvecklats av Batson (Davis, 1996), den psykometriska lämpligheten av
detta har fått betydande stöd. På senare tid har man också försökt identifiera
ansiktsuttryck (Davis refererar till Eisenberg). Detta är också vad Marianne SonnbyBorgström gjort. De flesta studier som tittat på empatisk omsorg som affektiv reaktion
har fokuserat på rolltagande som orsak. Man har funnit att då man får instruktioner att
föreställa sig vad den andre upplever, får man en högre medkänsla (Davis, 1996). Större
likhet mellan observatören och den andre associeras också med högre grad av
medkänsla. Den tydligaste associationen mellan disposition och medkänsla visades för
IRI-skalorna perspektivtagande och empatisk omsorg. IRI:s delskala personlig oro hade
inte lika tydligt samband. Även när det gäller obehag/oro som effekt ger instruktioner
att sätta sig in i den andres situation effekt genom ökad obehagskänsla, dock bara i
hälften av de studier Davis (1996) refererar till. Effekten av likhet har däremot inte visat
sig för oro. Perspektivtagande och empatisk omsorg som disposition visade sig
signifikant relaterade i tre av fem studier.
Studier av hur de empatiska processerna faktiskt går till saknas. Det är inte heller
klarlagt vilka relationer som finns mellan delarna i det empatiska händelseförloppet.
Detta motiverar starkt till att fokusera den här studien just på relationerna mellan
förutsättningar, processer och empatiska resultat.
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Studiens teoretiska utgångspunkt
Den teoretiska utgångspunkten för den här studien är Davis multidimensionella modell
av empati som beskrivits ovan. För det första för att jag själv anser att man i
behandlingssammanhang bör vara noga med att beakta både emotionella och kognitiva
komponenter och för det andra för att min pedagogiska grundsyn innefattar att process
är minst lika viktig som resultat. Detta anser jag också vara avgörande i
behandlingsarbete. Man bör också se på parallellprocesser som finns i sammanhanget
och här är behandlarens empatiska process helt säkert förbunden med klientens (den
andres) försök att förstå behandlaren. Klientens empatiska förmåga är dessutom viktig
för hans eller hennes relaterande till sitt nätverk, vilket är något som också (bör)
uppmärksammas och bearbetas i behandlingen. Det andra skälet till att utgå från Davis
modell är att alla de aktuella studier jag funnit som är gjorda i Sverige grundat sig på
Davis (Cliffordson, 2001a; Holm, 2001a, 2001b; Rasoal, 2009; Rasoal m.fl., 2009;
Sonnby-Borgström, 2002, 2005) och att det därför blir lättare att göra jämförelser.
Dessutom finns undersökningsinstrument utformade och validerade på svenska.
En avgränsning måste dock göras för att undersökningen ska kunna göras med givna
tidsramar och resurser. Fokus sätts på relationerna mellan några delar av modellen,
nämligen disposition/personlighet och situation, som är delar av förutsättningar, ickekognitiva, enkla och avancerade empatiska processer samt parallella och reaktiva
emotionella responser, som är en del av interpersonella resultat (figur 2).

FÖRUTSÄTTNINGAR

PROCESSER

Disposition
Empatisk omsorg
Personlig oro
Perspektivtagande

INTRAPERSONELLA
RESULTAT

Affektiva resultat
Parallella
Reaktiva

Situationen
Icke-kognitiva
Automatisk imitation
Enkla kognitiva
Direkt association
Etikettering
Avancerade kognitiva
Språkligt medierad
association
Rolltagande

Figur 2 Avgränsning av delar ur Davis modell för studien. Fokus sätts på hur
de olika delarna relaterar till varandra.
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Syfte
Studiens syfte var att undersöka Davis antaganden, att förutsättningar för empati i form
av personlig disposition och aktuell situation samverkar med empatiska processer för att
ge ett emotionellt utfall. Huvudfrågeställningarna som undersöks är:
 Finns det något samband mellan empatisk disposition i form av empatisk
omsorg, perspektivtagande och personlig oro och parallella respektive reaktiva
affektiva resultat?
 Medieras i så fall sambanden av icke-kognitiva, enkla kognitiva och/ eller
avancerade kognitiva processer?
 Påverkas empatiska processer och affektiva resultat av situationsfaktorer som
egenskaper hos den andre eller den egna gruppen eller professionen?

METOD
Eftersom det ansetts tveksamt med självrapportering av empatisk förmåga
eftersträvades en mer direkt metod. Empatisk precision valdes bort och utfall i form av
affektiva resultat valdes istället då måtten på affekter visat mindre felkällor (Davis,
1996; Sjöberg m.fl., 2008). Många forskare rapporterar lyckad användning av filmer
som stimuli (Davis, 1996; Holm, 2001a; Håkansson, 2003; Sjöberg m.fl., 2008) därför
valdes filmer som utgångspunkt för att kunna undersöka ett empatiskt förlopp.
Autentiska filmer eftersöktes på YouTube med sökord anpassade till missbruk,
beroende och känslor. En dokumentär om en spelberoende tonåring, hennes pappa och
en väninna valdes ut2 (LBS Varberg, 2011) och delar klipptes ut och monterades ihop
för att kunna visa en person i taget, vilket skulle kunna representera tre olika
situationer. Filmsnuttarna, som var mellan 45 sek och 1 min 24 sek, testades på fyra
personer verksamma inom programmet för ungdoms- och missbruksvård,
(behandlingspedagogik) med mångårig erfarenhet av behandlingsarbete. De bedömde
att filmerna väl speglade vardagliga behandlingspedagogiska möten.

Instrument
Empatisk disposition mättes med IRI:s Empatisk omsorg, Perspektivtagande och
Personlig oro mått utformade av Davis och validerade på svenska av Cliffordson
(Cliffordson, 2001a; Davis, 1996) som beskrivits ovan. IRI-skalan består av sju frågor
för varje delskala som besvaras på en 5-gradig likertskala med alternativen ”stämmer
inte alls”, ”stämmer ganska dåligt”, ”tveksam/vet ej”, ”stämmer ganska väl”, ”stämmer
mycket väl” (se bilaga II). Både intern och test-retest reliabilitet är enligt Davis (1996)
acceptabla (Cronbachs alpha 0,70 till 0,78 respektive 0,61 till 0,81). Cliffordson (2001a)

2

Deltagarna fick följande hänvisning till filmen för att ha möjlighet att titta på den i sin helhet efter
studien. ”Filmerna som används är delar av en dokumentärfilm om spelberoende gjord vid LBS
Varberg och som finns tillgänglig öppet på YouTube med rubriken dokumentär – spelberoende”
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fick liknande resultat i test av intern reliabilitet för den svenska versionen (Cronbachs
alpha 0,71 till 0,80). Exempel på frågor ur IRI är:
När jag märker att någon blir utnyttjad, så känner jag att jag vill
beskydda den personen.
Jag försöker ibland att bättre förstå mina vänner genom att föreställa mig
hur saker och ting ser ut i deras perspektiv.
I nödsituationer känner jag mig orolig och illa till mods.
Affektiva resultat. Känslostämningarna egenorienterade respektive socialt orienterade
känslor mättes med MACL skalorna Hedonism och Social orientering utformade av
Sjöberg m.fl. (2008) som beskrevs tidigare. Skalan representeras av ++, +, -, -- och
betecknas ”stämmer definitivt”, ”stämmer något”, ”stämmer inte” och ”stämmer
definitivt inte” (se bilaga III). Exempel på adjektiv är:
belåten

++

+

-

--

illa till mods

++

+

-

--

hjälpsam

++

+

-

--

irriterad

++

+

-

--

Empatisk process mättes med egna frågor utformade efter Davis beskrivning av de olika
komponenterna i den empatiska processen Icke kognitiva, Enkla kognitiva och
Avancerade kognitiva processer. Av de faktorer Davis beskrev valdes de som vid en
noggrann beskrivning ansågs kunna förstås och besvaras, nämligen imitation,
association, etikettering, språklig mediering och rolltagande (se bilaga IV). Frågorna
formulerades så här:
När jag försökte förstå personen på filmen…
…märkte jag att jag härmade ansiktsuttryck, kroppsposition eller
rörelser
…associerade jag till något jag själv upplevt
…kunde jag dra slutsatser utifrån situationen, hur människor brukar
reagera i den
…drog jag slutsatser utifrån hur personen uttryckte sig, ordval mm
…försökte jag sätta mig i personens ställe "vara i hans skor" "se med
hennes ögon"
Svarsalternativen var en 5-gradig skala med ytterlägena definierade till ”stämmer inte
alls” och ”stämmer mycket väl”.
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Hela instrumentet testades på personer verksamma inom programmet för ungdoms- och
missbruksvård. Responsen gav att instrumentet var lätt att fylla i och att filmerna var
relevanta för uppgiften. Det fanns olika reaktioner på filmerna där några tyckte att de
berördes mycket olika av de olika personerna, medan andra inte såg någon direkt
skillnad. Deras ifyllda svar stämmer med detta och tycktes kunna visa skillnad mellan
olika respondenter. Farhågan restes dock att den ena filmens påverkan på
känslostämning också kunde påverka svaren efter nästa film. Turordningen på filmerna
ordnades därför om så att de följde en vanlig behandlingsprocess med den tänkta
klienten först, därefter hennes far och sist väninnan. En pausbild och instruktioner att
tänka på något annat mellan varje film lades också till, liksom noggrann uppmaning
inför varje film att föreställa sig att man snart ska möta den aktuella personen och att i
det syftet försöka förstå just henne/honom så bra som möjligt.

Respondenter och genomförande
Respondenterna i studien var 90 studenter på Programmet för ungdoms- och missbruksvård (behandlingspedagoger) samt 50 studenter på Specialpedagog och
Speciallärarutbildningen vårterminen 2012. Respondenterna deltog i undersökningen
under undervisningstillfällen på respektive program. Först informerades om
undersökningen och deltagarna fick som första sida av formuläret ett missiv som de
uppmanades riva av och behålla (bilaga I missiv för behandlingspedagoger). De fick
också information om att de kan ta del av resultaten via DIVA då undersökningen är
rapporterad. Det betonades att deltagandet var frivilligt och att den som önskade kunde
lämna in ett tomt formulär, för att fullständig anonymitet skulle kunna garanteras.
Eftersom kön och ålder i kombination ev. skulle kunna identifiera någon uppmanades
deltagarna att hoppa över någon av dessa frågor om de så önskade.
Proceduren började med att deltagarna fyllde i frågorna från IRI som avsåg att mäta
empatisk disposition. Efter detta fick de se filmsnutt nr 1 som var den spelberoende
flickan. Efter filmen fylldes dels frågorna om empatiska processer i och dels frågorna
om känslomässigt utfall (MACL). Detta upprepades sedan för film 2 som visade fadern
och film 3 som visade väninnan. Mellan filmerna och efter ifyllandet av följdfrågorna
till respektive film fick deltagarna se en pausbild, som distraktor, och uppmanades tänka
på något helt annat. Detta för att i möjligaste mån undvika att filmerna skulle ”smitta av
sig” på varandra. Slutligen fyllde deltagarna i grundinformation om kön, ålder,
utblidning/år samt en fråga om sin relation till mamma och pappa som liten.

Analysmetod
IBM SPSS Statistics 20 samt tillägget AMOS (Djurfeldt, 2010; Djurfeldt & Barmark,
2009; Tabachnick & Fidell, 2008) användes för de statistiska beräkningarna. Empatisk
disposition och känsloläge beräknades utifrån summering av delfrågorna i enkäten
enligt samma metod som Cliffordson (2001a) Davis (1996) respektive Sjöberg m.fl.
(2008) använt. Saknade värden för respektive index ersattes av medelvärden, vilket
rekommenderas av Djurfeldt och Barmark (2009) Tabachnick och Fidell (2008) samt
Wuensch (2008). Det var också den metod som användes av Cliffordson (2001a).
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För att säkerställa att delfrågorna meningsfullt kunde summeras till index har dels
bivariata korrelationer gjorts, dels test med Cronbachs alpha. Cronbachs alpha visade att
resultaten från de tre filmexponeringarna meningsfullt kunde summeras till ett index
vardera för Hedonisk ton (Cronbachs alpha 0,91) och för Social orientering (Cronbachs
alpha 0,88). De fem frågorna som gäller empatisk process kunde däremot inte anses
mäta en och samma sak (Cronbachs alpha 0,58). Speciellt Härmning (icke-kognitiva
processer) skilde sig från de övriga. Vidare beräkningar visade det mest meningsfullt att
låta Härmning bilda en egen faktor, Icke-kognitiva processer, och summera Association
och Etikettering till Enkla kognitiva processer samt Språkmediering och Rolltagande till
Avancerade kognitiva processer. Detta följer också tidigare teoretiska antaganden i
Davis modell. Dessa summeringar bidrog till att minska risken för multikollinearitet
som annars kan vara problem i Strukturella ekvationsmodeller.
Strukturella ekvationsmodeller (SEM) är en familj av modeller som enligt Djurfeldt och
Barmark (2009) sedan början av 1980-talet fått stor spridning. Med SEM kan man
bygga modeller med komplexa relationer mellan många variabler. Man kan behandla
mer än en beroende variabel åt gången och man kan behandla kedjor av variabler där
vissa variabler både är beroende och oberoende. Den analys som är intressant i detta fall
är stiganalys med hjälp av SEM. En av de stora fördelarna med Stiganalys är att det är
lätt att räkna fram såväl total effekt av en variabel på en annan som de direkta och
indirekta effekter denna består av. I stiganalys finns även antaganden om kausalitet
med, vilket gör den mer intressant än enklare korrelationsberäkningar som inte uttalar
sig om sambandens riktning.
Ett vanligt problem i ekvationsmodeller är att de inte innehåller tillräckligt med
information för att kunna få en unik skattning för varje parameter (de går helt enkelt inte
att beräkna). Man säger då att man har ett indentifikationsproblem. Om modellen inte är
identifierad kan SEM-programmet ge felmeddelande så att man kan lägga till
parametrar eller ange restriktioner som gör beräkning möjlig. Modellanpassningstest i
form av Chi-tvåmått ska enligt Djurfeldt och Barmark, (2009) inte vara signifikant för
att vi ska kunna dra slutsatsen att den modellen vi hypotetiserat är en adekvat
representation av materialet. Som komplement till Chi-tvåmåttet har andra mått på
modellanpassning utvecklats enligt Djurfeldt och Barmark (2009) som menar att ett
mått kommit att dominera nämligen RMSEA (Root Mean Square Error of
Approximation) för att det är relativt enkelt att tolka och att det har goda statistiska
egenskaper. RMSEA mäter på en absolut skala graden av avvikelse mellan modell och
data, med hänsyn taget till både urvalsstorlek och modellens komplexitet. Vedertagna
regler säger att en modell med mycket god anpassning har RMSEA-värde lägre än 0,05
enligt Djurfeldt och 0,06 enligt Tabachnick och Fidell. Acceptabel modell högst 0,08
och modeller med högre värde än 0,10 har dålig anpassning. Man beräknar också
konfidensintervallet och både den lägre och den högre gränsen bör ligga under 0,05. Om
den högre gränsen ligger över 0,10 pekar det på att modellen kan ha dålig anpassning
även om RMSEA-värdet pekar på acceptabel anpassning. Genom att använda
modifikationsindex kan nästan alltid ett dåligt Chi-tvåvärde förvandlas till ett bättre,
detta förhindras om man tittar på RMSEA som inte premierar att man har lagt till många
parametrar.
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Både Djurfeldt och Barmark (2009) och Tabachnick och Fidell (2008) rekommenderar
att man använder flera mått på modellanpassning. CFI (Comparative Fit Index) är också
ett mått som används av många. Det ideala CFI-värdet är 1,00 och det lägsta acceptabla
är 0,95. Om modellen visar sig dåligt anpassad använder man någon
anpassningsfunktion den mest frekvent använda baseras på Maximum likelihood (ML)
principen enligt Djurfeldt och Barmark. Denna baserar sig på antagandet att data har en
multivariat normalfördelning.

Resultat
Den hypotetiserade modellen
Den hypotetiserade modellen finns i figur 3. Rektanglar representerar uppmätta
variabler och cirklar felvärden, ”error” eller ”residual” visas med e i modellen (en
observerad variabel kan anses bestå av två av varandra oberoende komponenter sant
värde och residual). Avsaknad av linjer mellan variabler implicerar avsaknad av en
hypotetiserad direkt effekt. Den hypotetiserade modellen undersöker sambandet mellan
de oberoende variablerna Empatisk omsorg, Perspektivtagande och Personlig oro och
de beroende variablerna Hedonisk ton respektive Social orientering och om detta
medieras av Icke kognitiva, Enkla kognitiva och/eller Avancerade kognitiva processer.

Figur 3 Hypotetiserad modell utformad i SPSS/AMOS. Pilarna visar på predicerade samband.

23

Det hypotetiserades att Hedonisk ton (egenorienterade känslor) direkt prediceras av
Personlig oro, Empatisk omsorg och Perspektivtagande samt Icke-kognitiva processer,
men också indirekt medierat av Enkla kognitiva processer och Avancerade kognitiva
processer
Social orientering hypotetiserades prediceras av samma faktorer utom Icke-kognitiva
processer.
Det antogs också att de tre måtten på empatisk disposition Personlig oro, Empatisk
omsorg och Perspektivtagande i någon mån samvarierade.

Antaganden
Antagandena utvärderades med hjälp av SPSS 20, AMOS.
Undersökningsgruppen
Deltagarna var studenter vid Linnéuniversitetet. Registrerade på de aktuella kurserna
var totalt 171 studenter. 140 av dem var närvarande vid de aktuella undervisningstillfällena och deltog i studien (vilket ger 82% svarsfrekvens). Närvaron var normal för
hur den brukar vara i dessa undervisningsgrupper.
Av de deltagande var 108 kvinnor (79 %) och 28 män (21 %). Fyra personer angav ej
kön. Könsfördelningen var olika i grupperna av 50 specialpedagoger/lärare var bara i 8
% män medan av 90 behandlingspedagoger var en tredjedel män både i år 2 och 3 (33 %
resp. 32 %) och i år 1 var 16 % män. Medelåldern i undersökningsgruppen var 32 år
(m=32, sd=10,6). Åldern skilde sig också markant mellan utbildningsgrupperna.
Speciallärare/specialpedagoger var i genomsnitt 43 år medan behandlingspedagogerna
var 23, 24 respektive 27 år i genomsnitt i de olika årskurserna. Att ålder och
könsfördelning skiljer mellan grupperna gör det svårt att avgöra vad uppmätta skillnader
för empati och affektmått hos grupperna beror på; ålder, kön eller inriktning och nivå på
utbildning? Sannolikt är det det senare.
Tabell 1 Utbildning och kön (n=136). Fyra svar saknades för kön.

Behandlingspedagoger

Kvinnor

Män

Totalt

år 1

26

5

31

år 2

24

12

36

år 3

15

7

22

43

4

47

108

28

136

Specialpedagoger/lärare
Totalt

Uppmätta index för oberoende och beroende variablerna
Svar saknades för film 2 (icke kognitiva, enkla kognitiva och avancerade kognitiva
processer samt hedonisk ton respektive social orientering) för behandlingspedagogernas år 3 då filmens ljud inte fungerade. Dessa värden samt enstaka saknade
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värden för respektive index ersattes av medelvärden. Endast en fråga hade mer än två
saknade värden nämligen fråga 67 resignerad på skalan för social orientering. Vid några
av undersökningstillfällena var det flera som frågade efter just det ordets betydelse.
Index för de uppmätta variablerna redovisas i tabell 2, 3 och 4.
Medelvärdena för de tre måtten på empatisk disposition, som mättes före filmerna, var
högst för empatisk omsorg m=29,76 därefter perspektivtagande m=27,72 och lägsta
värdet fick personlig oro m=18,39 (se tabell 2).
Tabell 2 IRI uppmätt före filmerna. Saknade värden ersatta med medelvärden.
IRI

skala

m

sd

Empatisk omsorg

7-35

29,76

3,33

Perspektivtagande

7-35

27,72

3,14

Personlig oro

7-35

18,39

3,62

För det bipolära affektmåttet hedonism var mittvärdet 40, värden under 40 kan ses som
att man känner mer obehag/oro och över 40 mer behag/glädje. Efter alla tre filmerna
fann vi ett medelvärde under 40, deltagarna kände alltså mer oro än glädje efter
filmerna. För social orientering blev det ”neutrala” mittvärdet 27,6, här fann vi att alla
tre medelvärdena låg över mittvärdet d.v.s. mer positiv inriktning, man kände sig mer
hjälpsam än irriterad. Eftersom måtten på hedonisk ton och social orientering blev
mycket lika efter de tre filmerna (se medelvärdena för respektive film i tabell 3)
summerades de till ett index för hedonisk ton m=100,60 och ett för social orientering
m=91,76. Cronbachs alpha bekräftade att resultaten från de tre filmexponeringarna
meningsfullt kan summeras Hedonisk ton (Cronbachs alpha 0,91) och Social
orientering (Cronbachs alpha 0,88).
Tabell 3 MACL uppmätt efter respektive film samt summerande index. Saknade värden ersatta
med medelvärden.
MACL
Social

skala
11-44

orientering

Hedonisk
ton

12-48

m

sd

film 1

35,31

4,00

film 2

35,36

4,74

film 3

35,49

4,47

index

100,60

16,78

film 1

33,26

5,83

film 2

31,92

6,21

film 3

31,61

5,80

index

91,76

19,53

Index för de empatiska processerna var också mycket lika för de tre filmerna, som man
ser på medianerna i tabell 4. Även här gjordes en summering till ett index för härmning
m= 5,53 ett för association m=9,07, ett för etikettering m=9,89, ett för språkmediering
m=11,00 och ett för rolltagande m=12. Man kan se hur medelvärdet ökar ju mer
avancerade kognitiva processerna blir.
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Om man tittar på medianerna för alla mått och medelvärdena för indexen verkar det
rimligt att summera till tre mått för icke-kognitiva processer, enkla kognitiva processer
och avancerade kognitiva processer så som Davis teoretiska modell föreslår.
Beräkningar gjordes även med Cronbachs alpha som visade att alla delfrågorna som
gäller empatisk process inte kan anses mäta en och samma sak (Cronbachs alpha 0,58).
Speciellt Härmning (icke-kognitiva processer) skilde sig från de övriga. Vidare
beräkningar visade det mest meningsfullt att låta Härmning bilda en egen faktor, Ickekognitiva processer, summera Association och Etikettering till Enkla kognitiva
processer samt Språkmediering och Rolltagande till Avancerade kognitiva processer.
Alltså följer detta Davis antaganden om tre kategorier av empatiska processer.
Tabell 4 Empatiska processer per film och summerade index. Saknade värden ersattes med
medelvärden.
Processer
Icke-

skala
Härmning

kognitiva

Enkla

Association

kognitiva

Etikettering

Avancerade

Språkmediering

kognitiva

Rolltagande

m

sd

md

1-5

film 1

2

1-5

film 2

2

1-5

film 3

1

3-15

index

1-5

film 1

3

1-5

film 2

3

1-5

film 3

3

3-15

index

1-5

film 1

3

1-5

film 2

3

1-5

film 3

4

3-15

index

1-5

film 1

4

1-5

film 2

4

1-5

film 3

4

3-15

index

1-5

film 1

4

1-5

film 2

4

1-5

film 3

4

3-15

index

5,53

9,07

9,89

11,00

12,00

2,36

3,00

2,14

2,48

1,81

Med hjälp av histogram uppskattades antaganden om normalfördelning och avsaknad av
extremvärden för samtliga index. Inga extremvärden fanns på någon av variablerna
Social orientering, Hedonisk ton, Avancerade kognitiva processer, Enkla kognitiva
processer eller Icke kognitiva processer och inte heller på Empatisk omsorg,
Perspektivtagande eller Personlig oro. Alla variablerna uppvisade något som liknade
normalfördelning utom Icke kognitiva processer som hade en positiv skevhet.
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Modellanpassning
Maximum likelihood estimering användes för att skatta alla modeller. En god
anpassning indikeras som regel av ett icke-signifikant χ2. Modellen fick ett signifikant
Chi-två värde, χ2 (12, n = 140) = 133,78 p = 0,000, och ansågs alltså passa data sämre
än en precis identifierad modell och behövde alltså modifieras. RMSEA = 0,27 och CFI
= 0,34.
Post Hoc modifikationer gjordes med ledning av modifikationsindex (MI) för att
försöka utveckla en bättre anpassad modell. Modifikationsindex antydde att samband
fanns mellan Icke-kognitiva processer och Enkla kognitiva processer, mellan Enkla
kognitiva processer och Avancerade kognitiva processer samt mellan Hedonisk ton och
Social orientering. Utifrån teoretiska utgångspunkter verkade det rimligt att de
empatiska processerna påverkade varandra och också att den självorienterade känslan
(Hedonisk ton) påverkade hur socialt orienterad man var, därför modifierades modellen
enligt detta. Den modifierade modellen kunde anses passa data bättre än den tidigare
och inte sämre än en precis identifierad modell, χ2 (9, n = 140) = 5,77, p = 0,76.
RMSEA = 0,00 d.v.s. modellen var väl anpassad och CFI = 1 vilket också tyder på en
väl anpassad modell (se figur 4).

Figur 4 Modifierad modell beräknad i SPSS/AMOS. Stigar mellan de empatiska processerna samt
mellan hedonisk ton och social orientering har lagts till (n=140)
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Social orientering förklarades i denna modell till 59%, hedonisk ton däremot bara till
4%. Man ser dock ett starkt samband mellan hedonisk ton och social orientering
r = 0,72. Denna låga grad av förklaring för hedonisk ton tycktes alltså ligga utanför den
prövade modellen. Därför testades andra uppmätta variabler. Då urvalet inte var större
behövde ytterligare variabler testas en i taget.
I ett litet urval är det svårt att få signifikans, d.v.s. att få generaliserbara data. Här visade
sig dock några signifikanta stigar. Enkla kognitiva processer –> Avancerade kognitiva
processer och Hedonisk ton -> Social orientering var de signifikanta stigarna i denna
modell. Övriga data som visas gäller enbart för den undersökta gruppen.
Effekter av oberoende variabler på beroende visas i tabellerna 5 och 6. Man ser här att
den största förklarande faktorn till hedonisk ton var icke-kognitiva processer r = -0,16.
Alltså var härmning det som förklarade mest av obehagsskänslorna efter filmerna.
När det gäller social orientering, om man känner sig hjälpsam, förklarades det till högsta
graden av om man kände obehag, hedonisk ton r = 0,72 och därefter av om man var en
person som har tendenser till empatisk omsorg och att ta andras perspektiv. Empatisk
omsorg r = 0,16, perspektivtagande r = 0,15. Om man tittar på stigarna i diagrammet ser
man dessutom att perspektivtagande har relativt stort inflytande på avancerade
processer samt att processerna påverkar varandra.
Tabell 5 Effekter på den beroende variabeln hedonisk ton
Hedonisk ton
direkta effekter

indirekta effekter

total effekt

Empatisk omsorg

,054

-,013

,041

Perspektivtagande

-,019

-,023

-,041

Personlig oro

-,024

--

-,024

Icke-kognitiva processer

-,150

-,009

-,159

Enkla kognitiva processer

-,024

-,027

-,051

Avancerade kognitiva processer

-,096

--

-,096

direkta effekter

indirekta effekter

total effekt

Empatisk omsorg

,111

,047

,159

Perspektivtagande

,146

,009

,155

Personlig oro

,083

-,017

,066

Icke-kognitiva processer

--

-,106

-,106

Enkla kognitiva processer

--

,009

,009

Avancerade kognitiva processer

,163

-,069

,094

Hedonisk ton **

,716

--

,716

Tabell 6 Effekter på den beroende variabeln social orientering
Social orientering
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Modell med dummyvariabler för utbildning
Modellen testades också med tänkbara bakomliggande variabler som undersökts. Dessa
var inte kontinuerliga utan måste därför läggas in som Dummyvariabler. Den första som
testades var de olika utbildningsgrupperna. Förfarandet med dummyvariabler innebär
att varje kategori i variabeln utbildning läggs in som en separat variabel. Man lägger då
in alla kategorier utom en som tjänar som jämförelse. Här valde jag att ha
speciallärare/specialpedagoger som jämförelsegrupp då det stämde med mina
antaganden. De syns alltså inte i modellen.
Även för modellen med utbildningsgrupp tillagd var Chi-två icke-signifikant och
modellen kan alltså anses passa data. χ2 (18, n = 140) = 15,90, p = 0,60 (se figur 5).
RMSEA = 0,00 och CFI = 1. Förklaringsgraderna av både social orientering 72 % och
hedonisk ton 40 % hade ökat markant jämfört med när hela gruppen testades utan
hänsyn till utbildning.

Figur 5 Modifierad modell med utbildning/årskurs som dummyvariabel beräknad i SPSS/AMOS
(n=140)

29

Effekterna av de oberoende variablerna visas här i tabell 7 och 8. Här ser man att
utbildningsgrupp påverkar hedonisk ton mest. Årskurs 3 var på mindre behagligt humör
efter filmerna än specialpedagogerna, r = 0,55. Om detta beror på grupp eller
situationsfaktorer diskuteras senare. Även för social orientering hade grupperna
betydande påverkan, r = -0,73 liksom hedonisk ton r = -0,48. Det man kan lägga märke
till här är att påverkan från hedonisk ton minskat nu när grupperna lagts till och att de
alltså tycks vara en del av den effekten. Även här kan man på stigarna se att
perspektivtagande har relativt stort inflytande på avancerade processer samt att
processerna påverkar varandra.
Tabell 7 Effekter på den oberoende variabeln hedonisk ton när dummy utbildning lagts till
Hedonisk ton
direkta effekter

indirekta effekter

total effekt

Behandlingsped. år1

,122

-,002

,120

Behandlingsped. år2

,095

-,001

,094

-,550

-,001

-,551

Empatisk omsorg

,053

-,011

,042

Perspektivtagande

-,124

-,023

-,147

Personlig oro

-,094

--

-,094

Icke-kognitiva processer

-,122

-,006

-,128

Enkla kognitiva processer

-,006

-,027

-,033

Avancerade kognitiva processer

-,095

--

-,095

Behandlingsped. år3 **

Not: ** betyder att p < 0,001

Tabell 8 Effekter på den oberoende variabeln social orientering när dummy för utbildning lagts till
Social orientering
direkta effekter

indirekta effekter

total effekt

Behandlingsped. år1

-,016

,060

,044

Behandlingsped. år2 **

-,189

,047

-,142

Behandlingsped. år3 **

-,464

-,263

-,728

Empatisk omsorg

,104

,036

,140

Perspektivtagande

,061

-,037

,024

Personlig oro

,033

-,045

-,012

Icke-kognitiva processer

--

-,055

-,055

Enkla kognitiva processer

--

,024

,024

Avancerade kognitiva processer

,139

-,046

,093

Hedonisk ton **

,481

--

,481

Not: ** betyder att p < 0,001
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Förenkling av modellen
Enligt regeln om ”parsimony”, d.v.s. enklare är bättre, gjordes en förenkling av
modellen enligt Cliffordsons slutsats att empati har en generell dimension som
motsvaras av empatisk omsorg. Här togs helt enkelt perspektivtagande och personlig
oro bort från modellen. Den förenklade modellen tycks förklara variationen i utfallet
precis som den tidigare mer komplicerad modellen när man tittat på modellanpassning,
χ2 (4, n = 140) = 2,31, p = 0,68. CFI = 1 RMSEA = 0,00 (se figur 6). Förklaringsgraden
för social orientering var här 57 % och för hedonisk ton 4% precis som den modifierade
modellen tidigare (kan alltså jämföras med figur 4 på sidan 27).

Figur 6 Förenklad modell med empatisk omsorg som generellt empatimått SPSS/AMOS (n=140)

När man tittar på effekterna (tabell 9 och 10) ser man också här att icke-kognitiva
processer gav mest effekt, r = -0,16, på hedonisk ton och hedonisk ton, r = 0,71, och
empatisk omsorg, r = 0,24, ger mest effekt på social orientering. Om man ser på
stigarna kvarstod effekten mellan de empatiska processerna medan empatisk omsorg nu
tycks ha ”övertagit” den påverkan på avancerade kognitiva processer som
perspektivtagande tidigare hade.
Tabell 9 Effekter på den oberoende variabel hedonisk ton i den förenklade modellen
Hedonisk ton
direkta effekter

indirekta effekter

total effekt

,043

-,024

,019

Icke-kognitiva processer

-,152

-,009

-,161

Enkla kognitiva processer **

-,022

-,029

-,052

Avancerade kognitiva processer

-,100

--

-,100

Empatisk omsorg
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Tabell 10 Effekter på den oberoende variabeln social orientering i den förenklade modellen
Social orientering
direkta effekter

indirekta effekter

total effekt

,183

,056

,239

Icke-kognitiva processer

--

-,105

-,105

Enkla kognitiva processer

--

,019

,019

Avancerade kognitiva processer **

,192

-,071

,120

Hedonisk ton **

,713

--

,713

Empatisk omsorg

Not: ** betyder att p < 0,001

Med Dummy för utbildningsgrupp och tillägg av samvariation mellan de tre årskurserna
behandlingspedagoger blev Chi-två icke-signifikant χ2 (10, n = 140) = 10,49, p = 0,39
RMSEA = 0,02 och CFI = 0,99 (figur 7). Man ser här att förklaringsgraden ökade vid
tillägg av undervisningsgrupp i den förenklade modellen i motsvarande mån som i den
fullständiga, 71 % av variationen i social orientering förklarades här och 38% av
variationen i hedonisk ton.

Figur 7 Enklare modell Dummy utbildning och kovariation mellan år 1,2 o 3 beräknad i
SPSS/AMOS (n=140)

Effekterna visas i tabell 11 och 12. De största effekterna för hedonisk ton var
utbildningsgrupp år 3, r = -0,53, och icke-kognitiva processer, r = -0,14, och för social
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orientering utbildningsgrupp, r = -0,73, och hedonisk ton, r = 0,45. Stigarna visade
samma mönster som tidigare plus en påverkan från grupp, år 1, på enkla kognitiva
processer de tycktes alltså använda association och etikettering mindre än
specialpedagoger/ speciallärare. Kanske inte så förvånande då åldersskillnad och
erfarenhet skiljer sig mest mellan dessa grupper.
Tabell 11 Effekter på den oberoende variabeln hedonisk ton när dummy utbildning lagts till i den
förenklade modellen
Hedonisk ton
direkta effekter

indirekta effekter

total effekt

Behandlingsped. år1

,136

,009

,145

Behandlingsped. år2

,102

,003

,105

Behandlingsped. år3 **

-,538

,007

-,532

Empatisk omsorg

-,007

-,026

-,033

Icke-kognitiva processer

-,133

-,006

-,139

,003

-,036

-,033

-,123

--

-,123

Enkla kognitiva processer
Avancerade kognitiva processer
Not: ** betyder att p < 0,001

Tabell 12 Effekter på den beroende variabeln social orientering i den förenklade modellen när
dummy utbildning lagts till
Social orientering
direkta effekter

indirekta effekter

total effekt

Behandlingsped. år1

-,019

,054

,035

Behandlingsped. år2 **

-,188

,044

-,144

Behandlingsped. år3 **

-,479

-,250

-,729

,132

,016

,148

Icke-kognitiva processer

--

-,056

-,056

Enkla kognitiva processer

--

,029

,029

Avancerade kognitiva processer

,149

-,056

,093

Hedonisk ton **

,455

--

,455

Empatisk omsorg

Not: ** betyder att p < 0,001

Antalet män var för litet för att i modellen kunna beräkna påverkan av kön. Vid
beräkning med enbart kvinnor visades motsvarande värden som för hela gruppen. Inte
heller när relationen till mamma respektive pappa som liten lades till förändrades
modellen.
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Sammanfattning av resultat
Sammantaget visar analysen att Davis antaganden bekräftas i detta datamaterial. De
olika delarna i det empatiska förloppet är förbundna och till någon mån påverkar också
närliggande delar varandra i högre grad än mer avlägsna. Empatiskt utfall kan alltså inte
enbart prediceras av disposition, utan hänsyn måste också tas till de empatiska
processerna i den aktuella situationen. De testade modellerna visade sig väl anpassade,
det innebär att empatisk disposition, mätt med empatisk omsorg, perspektivtagande och
personlig oro, predicerade intrapersonella resultat, i form av affekterna hedonisk ton och
social orientering, och att dessa samband medierades av de empatiska processerna. Det
visas också att de olika empatiska processerna samverkade med varandra. Den påverkan
de olika utbildningsgrupperna hade var betydande, vilket diskuteras i nästa avsnitt.

Diskussion
Studien har till stor del uppfyllt sitt syfte, vilket var att undersöka Davis antaganden, att
förutsättningar för empati (i form av personlig disposition och aktuell situation)
samverkar med empatiska processer för att ge ett emotionellt utfall. Det visar sig att
disposition och processer samverkar för att ge ett resultat av medkänsla. I en vardaglig
behandlingssituation tycks det dock vara grupp eller situationsfaktorer som ger det
största bidraget till hur utfallet blir.

Empatisk disposition och empatiska processer
samverkar för att ge medkänsla
Modellerna som prövats visar entydigt att ett samband finns mellan empatisk
disposition, empatiska processer och känsloutfall precis som Davis (1996) antog. Även
hans förslag att emotionella och kognitiva processer samverkar visas tydligt, då
samband finns mellan icke-kognitiva processer (härmning) och enkla kognitiva
processer (association och etikettering), liksom mellan enkla och avancerade kognitiva
processer (rolltagande och språkmediering). Utifrån detta bör fokus sättas på att
utforska vidare hur dessa processer går till och i vilken mån de kan tränas i utbildning
och i arbetssituationer. Man kan också dra slutsatsen att den personliga dispositionen
har betydelse så som Cliffordson (2001a) antar, vilket skulle tala för rekrytering där
man testar empatisk disposition, men att detta inte är nog liksom Davis (1996)
framhåller utan att de aktuella empatiska processerna är väl så viktiga, om inte ännu
viktigare, och om möjligt bör utvecklas.
Efter alla tre filmerna uppger sig deltagarna känna oro och hjälpsamhet. Båda
affektskalorna gav alltså väntat utfall, att man känner obehag och vill hjälpa personerna
på filmerna. Jag hade dock förväntat mig större skillnad i respons mellan de tre
filmerna, då de tre personerna uppvisar olika uttryck, pappan oroad och ledsen, tjejen
besvärad och kompisen till synes ganska oberörd. Deras situation borde också tolkas
olika utifrån kunskaper om beroende och anhörigas situation. Här kan dock en effekt
finnas av att de tre personerna intervjuades av elever för ett medieprojekt och kanske
ville undvika att visa för mycket känslor. Detta beskrivs både av Davis (1996) och
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Holm (2001a, 2001b) som en av situationens faktorer i förutsättningarna för empati. Det
kan också vara en effekt av att de tre personerna hör ihop och att man får mer
information efter varje film och bättre förstår situationen och hjälpbehovet, vilket skulle
förklara att den sociala orienteringen ökade från film till film för att vara högst efter den
sista filmen. Samtidigt minskade den hedoniska tonen d.v.s. man blev mer och mer
orolig. Detta kan kanske också kopplas samman med att man funnit att empatisk
precision blir bättre ju mer samspel det finns (Davis, 1996).
Den blygsamma skillnaden i utfall mellan filmerna kan också bero på gruppernas olika
aktuella situation och stämning som visade sig ha stor påverkan på känsloutfallet.
Skillnaden de olika grupperna visade kan bero på andra faktorer än de uppmätta hos
grupperna, men också på skillnader inom den aktuella situationen. Den gruppen som
visade mest obehag/oro var i en fas av sin utbildning som kräver fokus på sin egen
uppgift och hade haft ett ansträngande undervisningspass före insamlingen som också
skedde sent på eftermiddagen. Två av de andra grupperna deltog på morgonen före
dagens undervisningspass och den fjärde direkt efter lunch, också i detta fall i början av
ett undervisningspass.
De olika delskalorna i IRI tycks anspela på olika typer av situationer. Perspektivtagande
är enligt Davis (1996) frågor om hur man brukar försöka ta andras perspektiv i dagligt
liv, medan empatisk omsorg och personlig oro mer speglar nödsituationer. Detta kan
förklara de större effekterna som visas i resultaten från perspektivtagande och som talar
för att den här använda fullständiga modellen är bättre anpassad till en variation av
situationer, än en modell med enbart ett mått av empati som Cliffordson (2001a, 2002)
föreslår. Eftersom man som behandlare befinner sig i många olika situationer bör det
vara så att de olika delskalorna behövs för att täcka in det som är den empatiska faktorn
för behandlare.

Metoden
Filmernas lika utfall
Proceduren fungerade bra, men 30-40 minuters test-tid kändes som lite lång tid. Kanske
kan viss uttröttning bli aktuell. Det kan ha gett för lika utfall mellan filmerna, speciellt
för den sista filmen, man kan helt enkelt har kryssat i mer lika och inte känt/tänkt efter
lika mycket. Effekten av detta motverkades dock i analysen då dessa värden
summerades till index inför modellernas prövning. Vid ett tillfälle strejkade
utrustningen i lokalen och vägrade spela upp ljudet på film nr två. P.g.a. tidsåtgången
kunde detta inte ordnas så den fick utgå. I analysen justerades detta genom att ersätta de
saknade värdena med medelvärden. Möjligen skulle detta kunna ge följden att den
gruppen som hade saknade värden för en film (behandlingspedagoger år 3) blev mer
lika de andra grupperna. Denna grupp skiljer dock ut sig från de andra i analysen så den
effekten verkar ha uteblivit.
Osäkert är hur väl de icke-verbala signalerna på filmerna kan uppfattas i en större
undervisningslokal. Detta kan vara svårare när man sitter långt från filmen även om
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personerna syns i närbild, och kan ha gett en mindre påverkan på känsloutfallet än om
man hade bilden närmare och tydligare.
Frågorna tycks ha fungerat bra
För IRI valde jag att använda tre av de fyra delskalorna empatisk omsorg, perspektivtagande och personlig oro. Det var förmodligen så mycket man kunde orka med, men i
efterhand tror jag att fantasiskalan också kunde ha bidragit till resultatet. Det var nästan
inget bortfall av svar på dessa frågor.
MACL- frågorna fungerade i stort bra, men ett av adjektiven, resignerad, hade bortfall
som troligen berodde på att deltagarna var osäkra på ordets betydelse eftersom flera av
dem frågade om detta under insamlingen.
Frågorna som avsåg att mäta processerna tycktes inte vara problematiska. Inga frågor
om betydelse ställdes för dem och det var nästan inget bortfall av svar. Viktigt vid
analys och slutsatser är, att frågorna måste anses mäta i vilken mån man är medveten
om respektive process, inte i vilken mån den förekommer. T.ex. mäter frågan om
härmning om man är medveten om den automatiska härmningen och kunnat använda
detta vidare i den avancerade kognitiva bearbetningen snarare än om man faktiskt
härmat. Troligtvis förekommer härmning betydligt mer än vad resultaten visar här enligt
de resultat bl.a. Sonnby-Borgström (2005) fått när hon tittat på automatisk imitation.
Stiganalys med SPSS AMOS kräver god teoretisk förankring
SPSS20/AMOS fungerade väl som analysverktyg. Stiganalys med hjälp av SEM är vad
jag känner till den enda metoden som kan klara att analysera alla variablerna på en gång
och också det som rekommenderas (Djurfeldt & Barmark, 2009; Tabachnick & Fidell,
2008; Wuensch, 2008). Davis modell (Davis, 1996) är tillräckligt tydlig för att det ska
vara möjligt att med teoretisk grund kunna bygga en rimlig modell att testa och
Cliffordsons slutsatser (Cliffordson, 2001a, 2002) gav underlag för en alternativ modell.
Teoretiska grunder är helt nödvändiga för att undvika att ”fiska” efter resultat menar
Djurfeldt och Barmark samt Tabachnik och Fidell och det kan jag också stryka under på
nu.
Sammantaget bedömer jag att metoden fungerat väl för att under den tillgängliga tiden
få ett svar på hur de empatiska delbegreppen hänger ihop. Felkällorna är små och bör
inte ha påverkat i någon betydande omfattning.

Implikationer och framtida forskning
Sammantaget visar resultaten av denna undersökning att det är viktigt att ta hänsyn till
alla delar i det empatiska händelseförloppet för att vi ska förstå hur behandlare kan
använda sina förutsättningar så bra som möjligt och utveckla den egna empatiska
processen.
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I den här undersökningen tycktes situation/grupp och processer ha större effekt än
personlighet. Då de olika delskalorna i IRI tycks ha relevans för olika typer av
situationer är det i nästa steg intressant att utforska om man kan se olika effekter av de
olika dispositionsmåtten i olika kontexter eller situationer t.ex. om det är större
påverkan av empatisk omsorg och oro i nödsituationer men större påverkan av
perspektivtagande i vardagliga situationer. Det är också intressant att undersöka hur
gruppens trygghet eller otrygghet påverkar empatiska processer och utfall samt om
processer och utfall varierar beroende på den aktuella påfrestningen i arbetssituationen.
Även de olika typerna av empatiska processer har troligtvis olika stor påverkan i olika
situationer vilket också är intressant att undersöka vidare, samt om interaktionseffekter
finns . Exempelvis har disposition större betydelse för att förstå vissa personer och
process större betydelse för att förstå andra? Gruppskillnader borde också undersökas
genom att utvidga undersökningsgruppen med t.ex. socionom-, polis-, och
psykologstudenter och också genom jämförelser med studenter som inte är inriktade på
människovårdande yrken som tekniker eller ekonomer. Rasoal (2009; Rasoal m.fl.,
2009) fann skillnader mellan de studentgrupper han undersökte men han har inte
undersökt vad som kan leda till skillnaderna. Det vore också värdefullt att kunna följa
deltagarna under en längre tid för att kunna se ev. utveckling.
För att få mer kunskap om hur de empatiska processerna går till och ev. kan utvecklas
föreslår jag att man har ett mer processinriktat upplägg. D.v.s. att man använder direkt
interaktion för att undersöka de empatiska processerna och respons från den andre för
att även få med den del av modellen som nu inte undersökts d.v.s. interpersonella
resultat, empatiskt och prosocialt handlande. I de ovan nämnda utbildningarna ingår
olika moment av t.ex. kommunikationsträning som skulle vara lämpliga för detta.
I utbildning är det, utifrån resultaten att emotionella och kognitiva processer samverkar,
viktigt att använda pedagogiska metoder som inte enbart främjar kognitiva processer
utan även integrerar icke-verbala och emotionella komponenter. Aktionsmetoder och
mindre grupper bör vara lämpliga då man lättare får med både ickeverbal och verbal
kommunikation och lättare blir medveten om de emotionella komponenterna. Tillfälle
till samspel och att få respons på sitt handlande bör finnas genomgående. Psykodrama
och sociodrama är enligt min mening lämpligt både för att utforska empati vidare och
för att försöka öka den empatiska förmågan hos studenter och behandlare. Detta har
prövats med mindre grupper på fristående kurser och gett gott resultat enligt både
kursdeltagare och examinatorer.
Den stora variationen mellan grupperna i undersökningen väcker också frågan: Kan det
vara så att det har större betydelse om du har chefer eller kollegor som är empatiska mot
dig just nu än om dina föräldrar gett dig en optimal uppväxtmiljö? Detta leder tillbaka
till arbetets huvudrubrik ”Vem bryr sig”. Utifrån resultaten av den här undersökningen
tycks det vara så att frågan bör ställas annorlunda. Det handlar inte bara om att en
enskild person är mer eller mindre empatisk utan om vad som händer under påverkan av
personerna runt omkring och den aktuella kontexten man befinner sig i. Vi behöver
utforska detta mer.
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Bilaga I, Missiv

Undersökning om hur vi förstår andra
Den här undersökningen gör jag som en del i Masterutbildning i missbruks- och beroendevård
vid Linnéuniversitet.
Mitt intresseområde är hur behandlare i ungdoms- och missbruksvård kan förstå sina klienter
och hur man i utbildning kan främja denna förståelsen.
Deltagare i undersökningen är därför nuvarande studenter på programmet för ungdoms- och
missbruksvård.
Undersökningen följer de etiska riktlinjerna för forskning. Deltagandet i undersökningen är
helt frivilligt och du kan avbryta ditt deltagande när du vill. Formulären innehåller inte
identifierande frågor och du är alltså helt anonym även gentemot mig som
undersökningsledare. Skulle du känna att någon fråga kan identifiera dig så hoppa över den.
Filmerna som används är delar av en dokumentärfilm om spelberoende gjord vid LBS
Varberg och som finns tillgänglig öppet på YouTube med rubriken dokumentär spelberoende.
Det insamlade materialet kommer enbart att användas till min forskning och formulären
kommer att förvaras så att andra inte kommer åt dem.
Resultatet av undersökningen kommer att presenteras i min Masteruppsats som kommer att
finnas tillgänglig i DIVA när den är godkänd.
De klasser (eller grupper) som är intresserade kan också be om presentation av resultaten,
diskussionstillfälle, workshop eller liknande så fixar jag det.
Under uppsatsarbetet har jag handledning av docent Andrejs Ozolins (nås via universitetets
växel) och examinator är professor Mats Fridell (även han nås via universitetets växel).
Mvh
Marie Joelsdotter Hallbäck
/adjunkt behandlingspedagogik/

-------------------------------------------riv av och behåll detta första blad

Bilaga II, frågor från IRI

Fyll i följande frågor utifrån hur du vanligtvis fungerar
Nedan följer en lista med 21 påståenden om sätt att reagera i olika situationer. Var vänlig läs varje
påstående och ringa sedan in den lämpliga siffra till höger om påståendet som markerar hur mycket Du
håller med om eller inte håller med om att påståendet är en beskrivning av Dig själv. Det finns inga rätta
eller felaktiga svar. Använd inte för mycket tid till något enda påstående utan ange det svar som
verkar beskriva Dig själv bäst.

Stämmer
inte alls

Stämmer
ganska
dåligt

Tveksam
vet ej

Stämmer
ganska
väl

Stämmer
mycket
väl

2. Jag känner ofta starkt med
människor som har det sämre ställt än
jag.

1

2

3

4

5

3. Jag tycker ibland att det är svårt att
se saken ur ”den andres” synpunkt.

1

2

3

4

5

4. Ibland tycker jag inte speciellt synd
om andra när de har problem.

1

2

3

4

5

6. I nödsituationer känner jag mig
orolig och illa till mods.

1

2

3

4

5

8. Jag försöker se vars och ens
ståndpunkt i en tvist innan jag bildar
mig en egen uppfattning.

1

2

3

4

5

9. När jag märker att någon blir
utnyttjad, så känner jag att jag vill
beskydda den personen.

1

2

3

4

5

10. Jag känner mig ibland vanmäktig
när jag är mitt uppe i en mycket
känsloladdad situation.

1

2

3

4

5

11. Jag försöker ibland att bättre förstå
mina vänner genom att föreställa mig
hur saker och ting ser ut i deras
perspektiv.

1

2

3

4

5

13. När jag ser att någon blir skadad
brukar jag kunna hålla mig lugn.

1

2

3

4

5

14. Andra människors olyckor brukar
vanligtvis inte beröra mig särskilt
mycket.

1

2

3

4

5

Bilaga II, frågor från IRI
Stämmer
inte alls

Stämmer
ganska
dåligt

Tveksam
vet ej

Stämmer
ganska
väl

Stämmer
mycket
väl

15. Om jag är säker på min sak så
slösar jag inte tid på att lyssna på
andras argument.

1

2

3

4

5

17. Spända och känsloladdade
situationer skrämmer mig.

1

2

3

4

5

18. När jag ser att någon blir orättvist
behandlad, så känner jag ibland inte
något större medlidande.

1

2

3

4

5

19. Jag är vanligtvis rätt så skicklig när
det gäller att hantera krissituationer.

1

2

3

4

5

20. Jag blir ofta ganska berörd av
sådant som jag ser hända.

1

2

3

4

5

21. Jag tror att det finns två sidor av
varje problem och jag försöker att se
båda.

1

2

3

4

5

22. Jag skulle beskriva mig själv som
en ganska godhjärtad person.

1

2

3

4

5

24. Jag har en benägenhet att tappa
kontrollen i kritiska lägen.

1

2

3

4

5

25. När någon gör mig upprörd så
brukar jag, för ett ögonblick, försöka
sätta mig in i vederbörandes situation.

1

2

3

4

5

27. När jag ser någon i en nödsituation
som är i stort behov av hjälp, så blir jag
alldeles uppriven.

1

2

3

4

5

28. Innan jag kritiserar någon så
försöker jag föreställa mig hur jag
skulle känna det, om jag vore i samma
situation

1

2

3

4

5

Bilaga III, frågor från MACL

Fyll i följande frågor utifrån din sinnesstämning just nu
Ordet...

stämmer
definitivt

stämmer
något

stämmer
inte

stämmer
definitivt
inte

4. sur

++

+

-

--

5. belåten

++

+

-

--

7. hjälpsam

++

+

-

--

12. oresonlig

++

+

-

--

17. tjänstvillig

++

+

-

--

21. glad

++

+

-

--

34. vänlig

++

+

-

--

36. vresig

++

+

-

--

39. nedslagen

++

+

-

--

44. godmodig

++

+

-

--

45. harmonisk

++

+

-

--

48. generös

++

+

-

--

49. optimistisk

++

+

-

--

51. pessimistisk

++

+

-

--

52. illa till mods

++

+

-

--

54. olycklig

++

+

-

--

55. på gott humör

++

+

-

--

56. samarbetsvillig

++

+

-

--

61. bekymrad

++

+

-

--

63. irriterad

++

+

-

--

67. resignerad

++

+

-

--

70. arg

++

+

-

--

71. obekymrad

++

+

-

--

...med hur jag känner mig nu

Bilaga IV, frågor om processer

Fyll i hur du gjorde för att försöka förstå XX
När jag försökte förstå personen på filmen...

stämmer
inte alls

stämmer
mycket väl

1. märkte jag att jag härmade ansiktsuttryck,
kroppsposition eller rörelser

1

2

3

4

5

2. associerade jag till något jag själv upplevt

1

2

3

4

5

3. kunde jag dra slutsatser utifrån situationen,
hur människor brukar reagera i den

1

2

3

4

5

4. drog jag slutsatser utifrån hur personen
uttryckte sig, ordval mm

1

2

3

4

5

5. försökte jag sätta mig i personens ställe
"vara i hans skor" "se med hennes ögon"

1

2

3

4

5

Bilaga V, bakgrundsfrågor

Bakgrundsfrågor
Jag går utbildningens:

☐ År 1

☐ År 2

Jag är:

☐ Man

☐ Kvinna

Min ålder är:

_________ år

Före utbildningen har jag:

☐ Jobbat med
människor på något
sätt (ej behandling)

☐ År 3

☐ Jobbat med
behandling

☐ Gått utbildning
inriktad på vård eller
behandling

Mycket harmonisk

Mycket konfliktfylld

Hur skulle du vilja beskriva
relationen till din mamma när du
var liten?

1

2

3

4

5

6

7

Hur skulle du vilja beskriva
relationen till din pappa när du
var liten?

1

2

3

4

5

6

7

Stort Tack för att du deltagit med din tid och ditt intresse.

Marie Joelsdotter Hallbäck

