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Sammanfattning 
Syftet för studien är att beskriva sjuksköterskans upplevelse av empati i det dagliga 
arbetet. En kvalitativ ansats med tio stycken intervjuer som metod användes för att 
besvara syftet. Åtta kvinnor och två män intervjuades med en yrkeserfarenhet på 
genomsnitt 31 månader. Efter sammanställning av resultatet utifrån en kvalitativ 
manifest innehållsanalys framgick det att sjuksköterskans upplevelse av empati går 
att dela in i kunskapsmässig empati och känslomässig empati. I kunskapsmässig 
empati visar sjuksköterskan empati genom att vara medmänsklig samt kommunicera 
empati till patienten och anhöriga. Kunskapsmässig empati utgår ifrån att 
sjuksköterskan skiljer på att vara en privat person i relation till att vara en 
professionell person. Känslomässig empati uppstår när patient eller anhörig uttrycker 
känslor eller när personliga erfarenheter upplevs i sammanhanget. Utöver det 
upplevs den empatiska förmågan påverkas negativt av tidsbrist och stress på 
arbetsplatsen. Att känna empati för alla patienter är inte möjligt däremot ger 
liknande erfarenheter en ökad känsla av empati. Det är viktigt att det finns en 
intellektuell förmåga att använda sig av empati. Empati är en betydelsefull 
kompetens i omvårdnaden för att uppnå en god vårdrelation och är en del i 
sjuksköterskans profession. Sjuksköterskan kan drabbas av empatisk utmattning som 
är emotionellt påfrestande för sjuksköterskan i omvårdnaden. Empatisk utmattning 
kan påverka sjuksköterskans förmåga att vara empatisk i vårdrelationen med 
patienten.  
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Summary 
The aim of the research is to highlight the nurse's experience of empathy in 
professional practice. A qualitative approach with ten interviews as a method was 
used to answer the purpose. Eight women and two men were interviewed with a 
professional experience of an average of 31 months. After compiling the result from a 
qualitative manifest content analysis the nurse's experience of empathy was divided 
into knowledge-based empathy and emotional empathy. In knowledge-based 
empathy the nurse shows empathy through humanity and by communicating 
empathy to the patient and relatives. Knowledge-based empathy is based on the fact 
that the nurse differs from being a private person in relation to being a professional 
person. Emotional empathy appears when a patient or relative expresses emotions or 
when personal experience is experienced in the context. The empathetic ability is 
negatively affected by time shortages and stress at the workplace. Feeling empathy for 
all patients is not possible, on the other hand similar experiences give an increased 
sense of empathy. It is important that there is an intellectual ability to use empathy. 
Empathy is an important competence in nursing to achieve a good healthcare 
relationship and is a part of the nurse's profession. The nurse may suffer from 
compassion fatigue, which is an emotional stress for the nurse in nursing care. 
Compassion fatigue can affect the nurse's ability to be empathetic in the care 
relationship with the patient. 
 
Keywords: Empathy, Care relation, Person cantered care, Professional approach, 
Compassion fatigue 
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1. Inledning 
Empati är ett brett begrepp och kan emellanåt vara svårt att begripa. På 
sjuksköterskeutbildningen är det ett ord som ofta talas om vid föreläsningar och ett 
fenomen som kan vara svårt att konkret förstå. Hur används empati i omvårdnaden 
rent konkret? Är sjuksköterskan medveten om hur och varför empati påverkar 
omvårdnaden samt varför det anses vara en av de fundamentala byggstenarna för 
sjuksköterskeprofessionen? Mycket av omvårdnadsarbetet bygger på att kunna sätta 
sig in i varje individs situation för att utforma en omvårdnad med ett personcentrerat 
förhållningssätt (Cronenwett et al., 2007). Empati anses fundamentalt för att uppnå 
en god vårdrelation som i sin tur är ett medel för att uppnå god omvårdnad (Bramley 
& Matiti, 2014; Larsson, Sahlsten, Segersten & Plos, 2011; Sinclair et al, 2017)  
 
Intresset för att få en djupare förståelse för hur sjuksköterskan använder sig av 
empati för att förstå sina patienter uppstod vid arbete på en vårdavdelning. Tankar 
kring begreppet och dess innebörd väckte en nyfikenhet att närmare förstå 
fenomenet. Empati handlar om att förstå patienten med noggrannhet och 
känslomässiga komponenter som känsla, förståelse och omsorg för att uppfatta 
patientens inre referensram (Rogers, 1959). Är det något som sjuksköterskor 
reflekterar över? Vad är empati för sjuksköterskan i dennes yrkesutövning? Ett flertal 
frågor kring empati och vad empati är för sjuksköterskan i dennes yrkesutövande har 
väckt ett stort intresse och är ett fenomen som vill utforskas.  
 
2. Bakgrund 

2.1 Empati 

Empati kommer från engelska empathy och uppmärksammades i Sverige år 1955 
(Hogan, 1969). Empati definieras enligt Hoffman (1984) som en medvetenhet om 
den andre personens inre tillstånd samt förmåga att sätta sig in i den andres 
upplevelser och känslor. Empati utvecklas under de tidiga åren i livet och personens 
empatiska förmåga påverkas av inflytande från den sociala omgivningen och 
föräldrarna (Hoffman, 2000). Enligt Rogers (1959) är empati att med noggrannhet 
och känslomässiga komponenter som känsla, förståelse och omsorg uppfatta en 
annan persons inre referensram och betydelser som om personen vore en själv. 
Empati skapar en samexistens i interaktioner till en utbytesprocess och leder till 
positiva resultat genom att en persons förmåga att visa empati kan stärka den andre 
personen (Kraus, Geigenmüller & Wieseke, 2012). En annan aspekt på empati är att 
det finns två typer av empati. Den ena, kognitiv empati, innebär den intellektuella 
förmågan att sätta sig in i den andre personen och förstå hur den tänker kring sin 
situation. Affektiv empati är kopplad till känslor, förmåga att känslomässigt sätta sig 
in i andras situationer och känna med. För att kunna uppnå den bästa empatiska 
förmågan krävs det både kognitiv och affektiv empati (Kawamichi, Tanabe, Takahasi, 
& Sadato, 2013; Wiseman, 2007). Fenomenet empati är inte välavgränsat eftersom 
flertal forskare har inkluderat olika aspekter i definitionen. Däremot anser de flesta 
forskare att empati innebär en medvetenhet av och förståelse för en annan persons 
situation eller tillstånd (Andréasson, 2010). 
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2.2 Empati i omvårdnad 
Empati är en viktig aspekt inom omvårdnad. Relationen är ett medel för att 
uppnåomvårdnad där interaktion, kommunikation och empati är fundamentala 
grundstenar för en god relation (Bramley & Matiti, 2014; Larsson et al., 2011; Sinclair 
et al., 2017) Utan empati uppnås inte ett bra samspel och en god omvårdnad kan inte 
heller uppnås (Trevizan et al., 2015). För att patienten ska kunna känna en empatisk 
handling krävs det att sjuksköterskan uppfattat patientens känslor och accepterar 
dem, samt respektera patientens tankar (Mckenna, Brown, Williams, Molloy, Lewis & 
Molloy, 2012). Joyce Travelbee (1971) hävdar att relationen mellan patient och 
sjuksköterska måste vara mänsklig och inte stereotypiskt. Relationen bygger på 
ömsesidig förståelse och kontakt vilket inte kan uppnås ifall patienten inte vill det. 
För att lyckas med en god relation krävs det att sjuksköterskan förhåller sig till ett 
humanistiskt förhållningssätt, som utgår från att relationen möts på en nivå där 
sjuksköterskan och patienten betraktas som två människor (Larsson et al., 2011). 
Interaktionen kan antingen vara bra eller dålig. En människa till människa relation 
handlar om att ge en villkorslös vård utifrån att relationen alltid är god, konstruktiv 
och beaktar den sjukes behov (Travelbee, 1971). Ett verkligt möte kan inte uppstå 
mellan sjuksköterska och patient därför att stereotyper inte kan nå varandra som 
individer förrän de ser varandra som människor. Det som karakteriserar människa 
till människa relationen är att båda parter ska utgå ifrån att bekräfta varandra som 
unika individer och inte enbart utifrån en sjukdom eller utifrån sjuksköterskans 
professionella roll (Travelbee, 1971). Förhållandet bygger på en erfarenhet eller ett 
flertal erfarenheter mellan två människor med betydelse för båda de parter som är 
involverade, där bådas behov ska tillgodoses. Det ligger i sjuksköterskans profession 
att koncentrera sig på den andres behov men utifrån det upphör inte sjuksköterskan 
att vara människa som också har behov som behöver tillgodoses i relation till 
patienten och arbetsgruppen (Travelbee, 1971).	 Målet är att hjälpa individen 
förebygga eller hantera upplevelser av lidande och sjukdom. Tid är något som är 
fundamentalt för att sjuksköterskan ska etablera en relation och det kan även ta olika 
lång tid att lyckas etablera en relation. Ibland nås inte målet utan processen kan 
stanna upp, gå tillbaka eller helt och hållet dö ut. Det krävs att sjuksköterskan är 
uppmärksam på det och agerar utifrån det. Enligt Travelbee (1971) är empati inte 
kontinuerligt utan en process som finns mellan två eller flera människor av och till. 
 
Empati i relation till sjuksköterskans roll innebär att för stunden kunna uppfatta och 
förstå innebörden av patientens tankar och känslor. Förståelse är av stor betydelse 
för att patienten ska uppleva empati från sjuksköterskan (Josse-Eklund, Jossebo, 
Sandin-Bojo, Wilde-Larsson & Petzall, 2014; Lelorain, Brédart, Dolbeualt & Sultan, 
2012; Phillips-Salimi, Haase & Kooken, 2011; Wyder, Bland, Blythe, Matarasso & 
Crompton, 2015). Genom att förstå patientens tankar och känslor utifrån den unika 
individ som denne är leder det till en upplevelse av närhet mellan två unika individer. 
Likartade erfarenheter krävs för att empati ska uppstå och har inget med 
sjuksköterskans eventuella känslor för patienten att göra. Sjuksköterskan har inte 
möjlighet att känna empati inför alla patienter (Travelbee, 1971). Däremot bör 
sjuksköterskan vara medveten om att det beteende och de attityder som visas mot 
patienten bör vara i linje med de värderingar som patienten har för att relationen ska 
bevaras(Wiechula et al., 2016). Vilket går i linje med personcentrerat förhållningssätt 
som sjuksköterskan ska utgå ifrån i sitt omvårdnadsarbete för att öka vårdkvalitén 
(Greenfield, et al., 2014; Poochikian- Sarkissian, et al., 2010; Sharp, et al., 2015). 
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2.3 Personcentrerat förhållningssätt  
Sjuksköterskans omvårdnadsarbete bygger på kärnkompetenser och ett utav dem är 
personcentrerat förhållningssätt (Cronenwett et al., 2007). Cronenwett et al (2007) 
definierar personcentrerat förhållningssätt utifrån att sjuksköterskan ska ha 
förståelse för att patienten ska vara delaktig i sin vård. Vård ska tillgodoses baserat på 
respekt för patientens preferenser, värderingar och behov. Personcentrerad 
omvårdnad bygger vidare på sjuksköterskans kunskap, skicklighet och attityder. Med 
kunskap menas en förståelse för flera dimensioner inom personcentrerad 
omvårdnad. En förståelse för patienten och dess anhöriga samt en förståelse för det 
fysiska och emotionella stöd som patienten är i behov av. Kunskap innefattar 
förståelse för begrepp som smärta och lidande, samt att kunna hitta styrkor hos 
patienter och anhöriga. Det ska finnas en förståelse för att integrera kommunikation i 
vårdprocessen (Cronenwett et al., 2007; Kitson, Marshall, Bassett & Zeitz, 2013). 
	

Skicklighet inom personcentrerad omvårdnad innebär att ge en omsorgsfull vård med 
känslighet och respekt för mångfalden hos människor och deras erfarenheter. 
Sjuksköterskan ska även kunna kommunicera, uppfatta patientens behov och 
förmedla det vidare till personalen i vårdteamet. Skicklighet i personcentrerad 
omvårdnad är att kunna bedöma såväl som lindra lidande och smärta. Samtidigt ska 
sjuksköterskan kunna lyssna och fånga upp patientens egna åsikter i sin nuvarande 
livssituation (Cronenwett et al., 2007; Ekman et al., 2011). Attityder hos 
sjuksköterskan i personcentrerad omvårdnad är att kunna se hälsosituationen genom 
patientens ögon. Sjuksköterskan ska respektera och uppmuntra individuella behov 
samt värdera patientens egen expertis om sin sjukdom och dess symptom. Allt detta 
genom att respektera, se patientens unika resurser och bekräfta varje patients 
individuella handlingar och ord (Cronenwett et al., 2007; Manley, Hills & Marriot, 
2012). Sjuksköterskan ska vara självmedveten om sina egna attityder mot patienter 
från olika etniska, kulturella och sociala bakgrunder (Cronenwett et al., 2007). 
Sjuksköterskan ska utgå från personcentrerat förhållningsätt vid genomförande av 
kärnkompetenserna som ingår i professionen vilket leder in på professionellt 
förhållningssätt (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

2.4 Professionellt förhållningssätt	
Den specifika kompetensen hos sjuksköterskan är omvårdnad som bygger på en 
humanistisk människosyn (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Arbetet ska alltid 
utgå från ett etiskt förhållningssätt och omvårdnaden ska präglas av respekt för 
mänskliga rättigheter, hänsyn till människors värderingar, vanor, tro så väl som 
respekt för självbestämmande, integritet och värdighet. Inom ansvarsområdet 
ansvarar sjuksköterskan självständigt för kliniska beslut som grundar sig i att erbjuda 
människor ökade möjligheter att uppnå bästa möjliga välbefinnande och livskvalitet. 
Sjuksköterskan ansvarar för omvårdnadsarbetet och en förutsättning för god 
omvårdnad är en förtroendefull relation med patienten och dennes närstående samt 
kompetens för omvårdnadsuppgifter. Kompetensen utgår från ett helhetsperspektiv 
där sjuksköterskan ska ha kunskap om komplexa behov och problem som rör 
patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 	
 
Allt utfört arbete ska utgå ifrån patientlagen för hälso-och sjukvård (SFS 2014:821). 
Patientlagen innebär att stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja 
patientens integritet, självbestämmande och delaktighet (SFS 2014:821). 
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Sjuksköterskan ska ta ansvar för att analysera sina egna styrkor och svagheter inom 
den professionella kompetensen och ständigt ha ett kritiskt reflekterande 
förhållningssätt (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  Sjuksköterskans förmåga att 
förhålla sig till patienten både professionellt och personcentrerat kan påverkas av att 
sjuksköterskan drabbas av ”Compassion fatigue” vilket innebär ett alltför emotionellt 
påfrestande för sjuksköterskan i omvårdnaden (Joinson, 1992). Compassion är ett 
begrepp som används för att beskriva förmågan av att kunna känna en persons 
lidande samt vilja lindra lidandet hos patienten (Gu, Cavanagh, Baer & Strauss, 
2017). Compassion kommer ursprungligen från engelskan och betyder medkänsla 
som anses vara en egenskap som är grundläggande för att uppnå god omvårdnad 
(Hamilton, Tran & Jamieson, 2016). Översättning av begreppet har gjorts av 
Psykologiguiden (2018) från ”compassion fatigue” till ”medkänsletrötthet”. Däremot 
anses ”compassion fatigue” betraktas som utmattningssyndrom snarare än allmän 
trötthet bland sjuksköterskor (Coetzee & Klopper, 2010). Fortsatt kommer empatisk 
utmattning att användas som begrepp för att beskriva ”compassion fatigue” vilket 
betraktas som samma fenomen. 
 
Empati är ett viktigt verktyg hos sjuksköterskan för att lyckas uppnå god omvårdnad 
och en bidragande komponent för att en god vårdrelation ska kunna vara 
genomförbar. En del i sjuksköterskans kompetensbeskrivning är att ta ansvar för och 
analysera sina egna styrkor och svagheter inom den professionella kompetensen och 
ständigt ha ett kritiskt reflekterande förhållningssätt. Därför vill den här studien 
undersöka sjuksköterskans upplevelse av empati vid yrkesutövande och bidra till ett 
kritiskt reflekterande förhållningssätt kring fenomenet empati.  
 
3. Syfte	
 
Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskans upplevelse av empati i det dagliga 
arbetet. 
	
4. Material och metod 

4.1 Design 
Studien utgår ifrån en kvalitativ design och är en empirisk studie. Val av 
intervjustudie är lämpligt att genomföra när det saknas kunskap om hur ett fenomen 
upplevs. Förståelse för hur ett fenomen upplevs av personen är grundläggande i den 
kvalitativa forskningen (Henricson & Billhult, 2017). I den här studien studerades hur 
empati upplevs utifrån sjuksköterskans perspektiv i yrkesutövning. En annan 
anledning till val av intervju som metod är att det tidigare gjorts få studier om det 
aktuella problemet. Syftet med studien ligger till grund för den metod som väljs för 
att samla in data och med tillägg av empiri (Danielson, 2017a).  

4.2 Urval 
Urvalet ska möjliggöra en så stor vetenskaplighet som möjligt. I så hög grad som 
möjligt ska sanningen eftersträvas och bygga på objektivitet och saklighet. Urvalet vid 
en kandidatuppsats planeras utifrån vad som är rimligt i relation till studiens storlek 
och tid (Dahlberg, 2014).	
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I kvalitativa studier ligger fokus på mindre antal respondenter med olika erfarenheter 
som kan berika studien utifrån det och bidra till att kartlägga fenomenet (Henricson 
& Billhult, 2017). Med hänsyn till studiens storlek och omfattning valdes tio stycken 
respondenter ut för intervju. Sjuksköterskor som valdes ut har arbetat på aktuell 
vårdavdelning minst sex månader och har erfarenhet av att vårda personer. En annan 
viktig aspekt i urvalet var att de personer som deltog i studien har upplevt fenomenet 
som är i fokus, nämligen empati vid yrkesutövning. Studien eftersträvar 
variationsrika berättelser och därför ingår respondenter i olika åldrar, kön och med 
olika erfarenhet eftersom det bidrar till mer variation i deras utsagor (Henricson & 
Billhult, 2017). Personer som valdes ut för studien ansåg kunna ge informationsrika 
beskrivningar av fenomenet och bidra till ett underlag som svarade på syftet, urvalet 
var därmed ändamålsenligt (Henricson & Billhult, 2017). I relation till 
ändamålsenligt urval har studien byggt vidare på bekvämlighetsurval där samtliga 
respondenterna var de som fanns tillgängliga på vårdavdelningen och som var 
tillgängliga utifrån de kriterier som sattes upp (Bryman, 2012). Eftersom antalet män 
som arbetar på vårdavdelningen var betydligt mindre än antalet kvinnor valdes de 
män ut som fanns tillgängliga. En annan faktor är att vårdavdelningen har en ung 
ålder på de sjuksköterskor som arbetar där.  Detta begränsade variationen på ålder 
hos de sjuksköterskor som deltog i studien. I studien var 8 stycken respondenter 
kvinnor och 2 stycken respondenter män. Medelåldern på respondenterna var 26,8 år 
där den yngsta respondenten var 24 år och den äldsta 32 år. I snitt hade 
respondenterna 31 månaders yrkeserfarenhet där den med minst yrkeserfarenhet 
hade 11 månader och den med mest yrkeserfarenhet var 54 månader.  

4.3 Datainsamling 
Först togs kontakt med vårdenhetschef på avdelningen via mejl där frågan om att 
använda sjuksköterskor på kliniken för att studera fenomenet empati framgick. 
Vårdenhetschefen skickade sedan ärendet vidare till verksamhetschefen och efter det 
träffade författarna verksamhetschefen och delade ut ett informationsbrev (Bilaga 1), 
och verksamhetschefen läste brevet och godkände sedan att sjuksköterskor på 
kliniken fick användas för studien. Deltagarna som valdes ut för att delta i studien 
utifrån kriterierna kontaktades personligen av författarna via mejl. Personerna 
tillfrågades ifall de ville delta i studien och de fick en kort beskrivning av studiens 
syfte. De tio stycken deltagare som valdes ut för studien tackade alla ja till att delta. 
Efter att respondenterna bekräftat att de samtyckte till att delta i studien 
informerades respondenterna om att de skulle få välja plats vart de ville genomföra 
intervjun för att skapa en neutral och bekväm miljö (Denscombe, 2009). Tider för 
intervjutillfället anpassades till respondenterna och de fick själva välja vilken tid och 
dag de ville genomföra intervjun. Innan intervjutillfället fick respondenterna ta del av 
informationsbrevet via mejl (Bilaga 2), läsa igenom och sedan skriva under vid 
intervjutillfället. I informationsbrevet framgick det att intervjun kommer att spelas 
in. Ytterligare en gång innan intervjun startades informerades respondenten om att 
intervjun kommer att spelas in för forskningsändamål.		
	
Öppna frågor användes vid datainsamling då öppna frågor vid en kvalitativ design 
fokuserar på personers upplevelser, erfarenheter, uppfattningar, åsikter, känslor och 
kunskap (Danielson, 2017). Metoden är flexibel på så sätt att intervjuaren använder 
sig av få frågor men tar hjälp av en intervjuguide som innehåller stödfrågor för att 
använda det som stöd vid intervjun. Funktionen med stödord är att komplettera 
huvudfrågan med sådant som är intressant att veta mera om eller utveckla djupare. 



6 
 

Syftet med intervjuguiden är att fungera som stöd och det krävs att intervjuaren är 
införstådd med sina frågor (Danielson, 2017a). För att inte frångå huvudfrågan och 
syftet med studien användes en intervjuguide med stödfrågor under intervjun (Bilaga 
3). Författarna utförde 5 intervjuer vardera och intervjuerna var i genomsnitt 8 
minuter och 28 sekunder. Innan intervjuerna testades en provintervju eftersom det 
är fördelaktigt att testa om intervjun fungerar (Olsson & Sörensen, 2007). 
Författarna genomförde en provintervju vardera. Vid diskussionen efter 
provintervjun diskuterade författarna hur stödfrågorna skulle användas och när det 
var tillfälle att ta till stödfrågor, vilket gjorde att stödfrågorna omformulerades till att 
vara korta och lätt att förstå. Efter provintervjun diskuterades författarna i mellan 
vad som är viktigt att tänka på under intervjun, samt fortsatt förhållningssätt 
gentemot respondenten ur ett etiskt perspektiv och ramen för studiens syfte.	

4.4 Dataanalys 
Efter genomförda intervjuer transkriberades materialet. Att transkribera intervjuer 
innebär att skriva ut intervjuerna och om en noggrann analys ska ske bör hela 
intervjun transkriberas så ordagrant som möjligt. Det bör markeras vart 
respondenterna gör pauser, skrattar och hur de väljer att betona vissa ord (Wibeck, 
2017).  Författarna valde att transkribera de egna intervjuerna först. För att lättare 
förstå texten valdes upprepade ljud som “ehhh” och “mm” att inte tas med i 
transkriberingen, däremot markerades pauser med tre punkter och uppenbara skratt 
eller suckande togs med i texten. Sedan lyssnade författarna igenom varandras 
intervjuer och gjorde justeringar i transkriberingen som hade missats vid första 
tillfället. Intervjuerna lyssnades sedan igenom tre gånger vardera av båda författarna 
innan intervjuerna skrevs ut för att analyseras utifrån kvalitativ manifest 
innehållsanalys med en induktiv ansats. Vid ett induktivt förhållningssätt uppstår 
teorin först i slutet av forskningsprocessen (Henricson, 2017). Det innebär att 
materialet behandlats förutsättningslöst och att förutfattade antaganden om 
fenomenet inte har förekommit vid analys av materialet (Mårtensson & Fridlund, 
2017). 	
 
Studien har valt att utgå från en manifest innehållsanalys som innebär att fokus är på 
vad som sägs i texten och det som tydligt framgår (Graneheim & Lundman, 
2004).  Innehållsanalys består av följande olika delar analysenheten, domän, 
meningsenhet, kod och kategori (Graneheim & Lundman, 2004).  Analysenheten är 
den eller de personer som blir föremål för studien och data som samlats in från dessa 
respondenter. Domänen i innehållsanalysen avser vara den text från de svar som 
samlats in under intervjufrågorna. Meningsenhet är de gemensamma budskap som 
finns i texten från intervjuerna och som framkommer i meningar eller stycken och 
som svarar på studiens syfte (Danielson, 2017b). Intervjuerna lästes igenom av 
författarna tillsammans tre gånger och genom diskussion plockades textmassan ner 
till kondenserad meningsenhet som besvarade studiens syfte och utgjorde underlag 
för kodningen. Textens innebörd diskuterades ytterligare en gång och placerades in i 
en matris, på så sätt kunde texten tolkas och genom kategorier svara på frågan vad 
texten innehöll. Att använda sig av kodning vid kvalitativ innehållsanalys handlar om 
att koden är textnära och ger stöd för att förstå sammanhangen genom dess relation 
till texten (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Kondenserade meningsenheter 
skrevs upp på post-it lappar, därefter plockades kodningen ut och grupperades ihop 
för att bilda underlaget för underkategorisering som sedan leder fram till kategori. 
Underkategorisering har som funktion att binda ihop grupper av koder som sedan 
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bildar underkategorier som överensstämmer med varandra och ger utrymme för 
djupare tolkning och som sedan leder fram till kategorier (Danielson, 2017b). 
Exempel på analysschema kan ses nedan i Tabell 1. 
 
Tabell 1. Exempel analysschema 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori 

Empati tycker jag är att visa 
medmänsklighet 
gentemot patienten att dela 
det dem tycker är jobbigt så 
att dem inte känner sig 
mindre och att de inte känner 
sig ensamma, empati för mig 
kan också vara att visa att 
man bryr sig, på något sätt 
bygga upp en tillit och 
närvaro som man tror att 
patienten kan behöva. 

Empati tycker jag 
är att visa 
medmänsklighet 
gentemot 
patienten. Visa 
att man bryr sig, 
på något sätt 
bygga upp en tillit 
och närvaro som 
man tror att 
patienten kan 
behöva 

Empati är 
medmänsklighet 
genom att visa 
att man bryr sig 
och vara 
närvarande 

Att kunna visa 
medmänsklighet 

Kunskapsmässig 
Empati 

 
Analysschemat genomfördes i första stadiet på en whiteboard där post-it lappar 
kategoriserades och placerades in under lämplig underkategori utifrån 
meningsenheterna. Där av bildades preliminära kategorier genom att de preliminära 
underkategorierna grupperades utifrån innehållet. Därefter skrevs alla 
meningsenheter in under lämplig underkategori och ett analysschema skapades för 
att tydliggöra innehållsanalysen. Vartefter texten lästes igenom en gång till innan 
underkategorier med kategorier fastställdes. Analysen resulterade sedan i två 
kategorier och sex stycken underkategorier som presenteras i figuren nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Översikt kategorier och underkategorier 

4.5 Etiska överväganden 
För att en studie ska godkännas som etisk måste följande tre aspekter vägas in. 
Handlar studien om väsentliga frågor, har den god vetenskaplig kvalitet och 
genomförs den på ett etiskt sätt? Inom humanforskning anses studier vara till nytta 
för tre olika aktörer: individen, samhället och professionen (Kjellström, 2017). Denna 

Kunskapsmässig 
Empati 

Att kunna bemästra 
kommunikation 

Att kunna visa 
medmänsklighet 

Att pendla mellan 
privat och 

profesionell 

Känslomässig  
Empati 

Att påverkas av uttryckta 
känslor  

Att påverkas av 
personliga erfarenheter 

Att begränsas av tidsbrist 
och stress  
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studie har som grund att vara till nytta för professionen sjuksköterska och utgick från 
vetenskapsrådets riktlinjer och genomfördes utifrån ett etiskt förhållningssätt. 
Studien har följt vetenskapsrådets individskyddskrav som består av fyra 
grundläggande huvudområden informationskravet, samtyckeskravet,	
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 	
	
Studiens respondenter informerades i enlighet med informationskravet och 
samtyckeskravet, om studiens syfte samt deras roll i studien. En viktig aspekt är att 
redovisa eventuella risker och obehag, samt informera om hur och var 
forskningsresultatet kommer att offentliggöras, vilket framgick i informationsbrevet. 
I intervjustudier där respondenterna gör en aktiv insats ska alltid samtycke inhämtas 
De respondenter som medverkar i intervjustudien har själva rätt att bestämma om 
hur länge och på vilka villkor de ska delta (Vetenskapsrådet, 2002). Information om 
samtycke till att delta i studien gavs till respondenterna samt att de har rätt att 
avbryta sin medverkan när som helst under studiens gång, att de samtycker till att 
delta i studien och att det själva får bestämma när och vart intervjuerna ska ske. Om 
en deltagare skulle välja att avbryta sin medverkan innan eller efter genomförd 
intervju får inte denne utsättas för påtryckning eller påverkan från författarna till den 
befintliga studien (Vetenskapsrådet, 2002). Vid varje intervjutillfälle blev deltagarna 
tilldelade ett informationsbrev (Bilaga 2) där kontaktuppgifter till författarna vid 
eventuella frågor som rör studien, information om ovanstående faktorer, samt 
konfidentialitet framgick.   
 
Utöver det har personuppgifter om respondenterna som medverkat i studien fått 
största möjliga konfidentialitet i enlighet med konfidentialitetskravet och i linje med 
personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Detta för att varje individ som valde att delta 
inte ska kränkas eftersom känslig information kan lämnas ut vid studier. 
Konfidentialitetskravet utgår ifrån att alla uppgifter som lämnades av deltagarna i 
studien lagras och avrapporteras så att enskilda människor ej kan identifieras av 
utomstående. Det ska inte vara möjligt att komma åt uppgifter som upplevas som 
etiskt känsliga (Vetenskapsrådet, 2002). För att alla personuppgifter ska förvaras 
konfidentiellt har personerna som deltog i studien avidentifieras och alla 
respondenter har fått ett nummer efter deras profession sjuksköterska. Att hänvisa 
till professioner är en neutral benämning (Kjellström, 2017). Konfidentialitet handlar 
om att människor har rättighet till att uppgifter ska få vara privata samt att deras 
integritet ska bevaras. Materialet från intervjuerna kan komma att användas för 
ytterligare granskning eller som material för vidare forskning. Därför har 
respondenterna blivit informerade om det och inga löften har getts att insamlat 
material aldrig kommer att delas med andra för forskningsändamål (Kjellström, 
2017). All information som studien behandlat är konfidentiell. Nyttjandekravet 
innebär att allt insamlat material enbart kommer att användas för forskningsändamål 
och inte utlämnas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften 
(Vetenskapsrådet, 2002). Det utgår studien ifrån. Ett utav de etiska aspekterna vid 
användning av kvalitativa intervjuer som metod är att intervjun kan beröra känsliga 
ämnen. Det är viktigt att intervjuaren har en känslighet och ett etiskt kunnande 
(Kjellström, 2017). Intervjuarna har före intervjutillfällena läst igenom 
Vetenskapsrådets riktlinjer för att öka den etiska kunskapen.   
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5. Resultat 

Resultatet nedan utgörs av två kategorier kunskapsmässig empati och känslomässig 
empati som är studiens huvudfynd.  

5.1 Kunskapsmässig empati 
Kunskapsmässig empati utgörs av tre underkategorier, att kunna bemästra 
kommunikation, att kunna visa medmänsklighet och att vara privat såväl som 
professionell.  

5.1.1 Att kunna bemästra kommunikation	
Kommunikation upplevs som en del i att visa patienten empati. Det är både verbalt 
och icke verbalt. Empati handlar om att förklara för patienten vad som händer under 
vårdtiden och lyssna på vad patienterna har för frågor, för att förstå vad som är 
viktigt för dem framgår i intervjuerna. Pedagogiska moment som att sitta och prata 
kan lugna patienten upplever sjuksköterskan. 	
	

[...] om vi säger att patienten liksom är talbar och förstår och 
är i det skedet liksom, då brukar jag berätta lite om vad jag 
har tänkt, vad jag ska göra under mitt arbetspass - 
Sjuksköterska 8	

	
När sjuksköterskan prata med en patient öppnar många upp sig och berättar om 
känslor och upplevelser. Det kan räcka att ställa frågan Hur mår du? Hur tycker du 
att det känns? för att få patienten att prata. Genom att bekräfta patienten leder det till 
att patienten nästan självmant öppnar upp sig och det blir lättare att få veta vad som 
ligger bakom upplever sjuksköterskan. Tilltala patienten vid namn samt upprepa det 
som tidigare sagts genom att återkoppla med patienten anser sjuksköterskan är ett 
sätt att uttrycka sin närvaro och lyhördhet. En annan del i kommunikation är att 
kunna läsa av signaler och känslor som patienterna uttrycker. Det är viktigt att vara 
alert på kroppsspråk och ansiktsuttryck. 	

5.1.2 Att kunna visa medmänsklighet  
Medmänsklighet är tydligt genomgående för hur empati upplevs av sjuksköterskan. 
Närvaro, lyhördhet, förståelse och bemötande är empati som är komponenter i att 
vara medmänsklig. Empati uttrycks genom att vara ett stöd och att finnas där för 
patienten. Ett sätt att ge stöd är att kunna läsa av patienten framgår i intervjuerna. 
Det är viktigt att se hela människan och inte endast det personen söker vård för. 
Empati upplevs av sjuksköterskan vara att lyssna och förstår vad patienten säger 
samt lyssna på vad som är viktigt för patient. Att lägga en arm om patienten eller 
sätta sig en stund bredvid när en jobbig situation uppstår upplevs som något 
patienten uppskattar. Om patienten känner att sjuksköterskan är närvarande, kan 
individen känna sig lugn och trygg.  	
	

[...] empati tycker jag är att visa medmänsklighet gentemot 
patienten att dela det dom tycker är jobbigt så att dom inte känner 
sig mindre och att de inte känner sig ensamma, empati för mig kan 
också vara att visa att man bryr sig, på något sätt bygga upp en tillit 
och närvaro som man tror att patienten kan behöva - Sjuksköterska 1	

	
En annan aspekt på medmänsklighet är att ha en förståelse för andra människors 
behov och känslor, inte döma någon efter ett första intryck eller vad de tycker och 



10 
 

tror på upplever sjuksköterskan. Det handlar om att varje gång sätta sig in i 
personens livshistoria och situation för att hjälpa på bästa sätt. Trots att 
sjuksköterskan själv inte varit i samma situation som patienten är empati 
betydelsefullt framgår i intervjuerna. 	
	

[...] ju mer insatt jag är i deras situation desto bättre vård får 
dom oftast desto mer tillfredsställda känner dom sig i sin 
vård också för dom känner att dom syns - Sjuksköterska 3	

 
Det är viktigt att ha förståelse för patienten, samt tolka deras känslor för att lyckas 
motivera och bemöta i det läget personen befinner sig i. Det ska finnas en förståelse 
för att det kan vara vem som helst som hamnar på sjukhus och det är inget patienten 
väljer frivilligt uttrycker sjuksköterskan.	

5.1.3 Att pendla mellan privat och professionell  	
Empati ska individualiseras och det är en viktig aspekt att ha i åtanke när empati 
används i yrkesutövandet upplever sjuksköterskan. Det som är uttalande för 
upplevelser av empati är individuellt bemötande, olika typer av empati och ålder 
framgår i intervjuerna. Sjuksköterskan upplever att empati ska läggas på den nivån 
som patienten önskar och att det i bemötandet inte ska vara påtvingat utan att 
empatin ska finnas där för patientens skull. Att använda sig av empati vid bemötande 
upplever sjuksköterskan inte alltid resulterar i att de når fram till patienten men att 
det likväl ska finnas en känsla av att sätta sig in i situationen. Alla patienter är olika 
individer upplever sjuksköterskan vilket gör att sjuksköterskan behöver anpassa 
empatin till varje individ. Vissa patienter vill ha närhet och vissa patienter vill endast 
att sjuksköterskan sitter ner bredvid dem utan att beröra dem framgår i 
intervjuerna.  	
	

[...] det är ju typ hela tiden i mötet med en annan människa 
asså med patienten det kan ju vara flera gånger på ett 
arbetspass asså det känns som att det är så himla individuellt 
när man behöver vara empatisk [...] - Sjuksköterska 10	

	

När empati individualiseras utifrån patienten tar empatin sig olika former. Det är 
viktigt att väga av vad det är för typ av empati som personen behöver upplever 
sjuksköterskan. En form av empati som kommer på tal är “motiverande empati” som 
definieras nedan.  	
	

[...] nu generaliserar jag väldigt mycket men en egentligen 
relativt frisk 40-årig man som har brutit ett ben och ska upp 
på fötter igen behöver kanske inte empati som blir klappen 
på axeln för att ta sig upp liksom, upp till en nivå där han var 
innan utan där kanske det är lite mer empati i form utav att 
du fixar det här, en motiverande empati om man ska säga så 
[...]  - Sjuksköterska 4	

 
Empati är en del i personligheten även förmågan att känna mer eller mindre empati 
för patienterna framgår i intervjuerna. Sjuksköterskan upplever att vissa individer 
som arbetar inom vården har mer fallenhet för att vara empatiska samtidigt som 
empati inte alltid är självklart för en sjuksköterska framgår i intervjuerna. Däremot 
finns det möjligheter att lära sig empati till en viss. En annan aspekt som spelar in på 
den empatiska förmågan anser sjuksköterskan är erfarenheter av att själv varit i 
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situationer där empati tidigare använts. Livserfarenheter anses vara en berikning i 
hur andra personer ska tolkas och bemötas.  
	

[...] kanske är jättesvårt att bara bygga upp en empati också 
så jag vet inte om det är en förvärvad känsla eller om de är att 
man bara föds med de [...]  finns vissa sköterskor som inte 
har de heller inte för att dom har jobbat där för länge utan 
mer personlighetsdrag [...] - Sjuksköterska 9	

 
Att vara empatisk ingår i professionen att vara sjuksköterska och empati är en stor 
och viktig del i yrkesrollen framgår i intervjuerna. Patienten ska känna en trygghet i 
vården och vården ska vara patientsäker. Empati anses vara ett verktyg för att nå 
fram till patienten och patientens anhöriga upplever sjuksköterskan. Trots att empati 
inte är mätbart anser sjuksköterskan att det gör skillnad i omvårdnaden. Empati är 
en viktig egenskap att ha som sjuksköterska och det ska falla sig naturligt framgår i 
intervjuerna. Det hör även till yrkesrollen att be andra professioner om hjälp när 
sjuksköterskans empati och förståelse inte räcker till och kunna erbjuda patienten att 
få prata med en kurator eller sjukhuspräst. 	
	

[...] det är ett jätteviktigt verktyg som vi har i vår profession 
och man med empati så skapar man goda relationer med sin 
patient och det betyder jättemycket för en sjuksköterska för 
en sjuksköterska som inte är empatisk tror jag att yrket blir 
extremt mycket svårare och att man uppnår inte dom målen 
man vill, man ger inte patienten den tryggheten som den 
behöver - Sjuksköterska 7	

 
Empati är även viktigt mot sina kollegor, chefer och andra professioner som 
sjuksköterskan kommer i kontakt med på arbetsplatsen. Det är viktigt att 
arbetsmiljön är en plats där alla kollegor får visa känslor och att det är accepterat att 
alla får reagera olika uttrycker sjuksköterskan. 	

5.2 Känslomässig empati 
I känslomässig empati ingår underkategorierna att påverkas av uttryckta känslor, att 
påverkas av personliga erfarenheter och att begränsas av tidsbrist och stress.  

5.2.1 Att påverkas av uttryckta känslor	
Empati blir tydligt när patienten är ledsen, rädd, orolig eller uttrycker ångest. Ibland 
kan det vara en oro över någonting som inte är självklart vid första mötet. En del 
patienter kan vara väldigt upprörda och då gäller det att försöka lindra de med att 
dela smärtan uttrycker sjuksköterskan. Sjuksköterskan tycker att de får starkare 
empati och har svårt att inte bli berörda när patienten ger uttryck för en stark känsla. 	
	

[...] jag var där och såg hennes oro och försökte lyssna och 
försöka hjälpa henne på det sättet jag kunde - Sjuksköterska 6	

	
Det blir tydligt att visa empati för anhöriga när de uttrycker känslor och det är okej 
för sjuksköterskan att visa känslor i en sådan situation. Anhöriga kan känna sig 
maktlösa och det är viktigt att de fångas upp fort uttrycker sjuksköterskan. Om inte 
anhöriga mår bra kommer inte patienten må bra. Det blir extra tydligt när någon dör 
eller avlider att sjuksköterskan behöver visa empati och stöttning för de anhöriga 
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framgår i intervjuerna. Att försöka se vad de anhöriga behöver som till exempel 
erbjuda en kaffe eller en filt är ett sätt att visa empati på.	

5.2.2 Att påverkas av personliga erfarenheter  
Sjuksköterskan upplever att empati påverkar dem och att det blir mycket intryck i 
yrkesutövandet framgår i intervjuerna. Vilket gör att de upplever att de inte kan 
samla sig i en empatisk situation och de överbelastar sig själva. Sjuksköterskan ger 
mycket empati till sina patienter men upplever sig inte få lika mycket tillbaka. 
Sjuksköterskan uttrycker att det är viktigt att bygga upp ett skyddsnät för sig själv för 
att inte bli överkörd av alla känslor. Nya sjuksköterskor ska däremot inte vara rädda 
att bemöta patienter med empati men behöver vara beredda att ta avstånd ibland för 
att klara av yrket.	
	

[...] det kan falla över att man tar in för mycket av patientens 
känsla, eller så att det kan gå för mycket inpå en själv på 
något vis det är en balans man behöver ha just i sitt 
yrkesutövande - Sjuksköterska 2	

	
Sjuksköterskan är ansvarig för patienten och är delaktig i processen vilket genererar 
att sjuksköterskan upplever sig påverkas av starka känslor.	Empati blir mer påtagligt 
beroende på vilken ålder det är på patienten. 	
	

[...] då tänker man kanske lite också att äldre är man så van 
vid att dom är sjuka och dåliga det hör liksom till åldern till 
men när det kommer in då yngre patienter då blir det på 
något ett annat sätt mer, mer påtagligt kanske [...] - 
Sjuksköterska 5 

 
Det blir lättare att relatera till någon i sin egen ålder och den empatiska känslan blir 
starkare upplever sjuksköterskan. Däremot känner sjuksköterskan empati för de 
äldre patienterna också. 	

5.2.3 Att begränsas av tidsbrist och stress	
Det pratas väldigt mycket på arbetsplatsen om hur många patienter varje sköterska 
ska ha och att det tydligt framgår i intervjuerna att ju mindre tid patienterna får ju 
mer oroliga blir de. Sjuksköterskan upplever att deras empati försvinner då och då, 
på grund av att allting ska gå fort. Det kan upplevas jobbigt att vara empatisk och att 
det i sin tur kan generera skuldkänslor hos sjuksköterskan framgår i intervjuerna. Det 
upplevs jobbigt att inte hinna möta alla de behov som finns hos patienterna anser 
sjuksköterskan. Det gör så att empatin får ta ett steg tillbaka och prioriteras bort.	
	

[...] jag tror att empatin är väldigt viktig att ha med sig och jag kan 
nog känna lite att den arbetsmiljön som vi har, gör att man lite 
tappar, eller kanske inte tappar, man har inte tid för empatin alltid 
[...] för lite tid på för mycket att göra - Sjuksköterska 5	

 

Empati kräver att sjuksköterskan ska stanna upp och lyssna vilket inte alltid upplevs 
finnas tid för framgår i intervjuerna. När känslor av att det är väldigt stressigt på 
arbetsplatsen och mycket att göra får empatin ta ett steg tillbaka för att andra delar i 
omvårdnaden behöver prioriteras uttrycker sjuksköterskan. Detta upplevs skada 
empatin för patienterna. 	
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 
När en kvalitativ empirisk studie ska utföras bör det reflekteras över egna 
livserfarenheter, yrkeserfarenheter och kunskap om det fenomen som ska studeras 
(Henricson & Billhult, 2017). Sedan planeringen började för studien har det funnits 
en förståelse för att planeringen av studien utgår från vårt paradigm.  Enligt Kuhn 
(2009) kan paradigm ses som en vetenskaplig förebild vid skapandet av kunskap. Vid 
planering av en studie påverkas sättet att se på världen med ett annat ord även kallat 
ontologi samt epistemologi som är kunskapssynen. Personlig kunskap, erfarenheter 
och yrke påverkar vårt paradigm, det vill säga vår ontologi och epistemologi 
(Henricson & Billhult, 2017). Vid planering av att studera fenomenet empati vid 
yrkesutövning har egna självuppfattade och självupplevda erfarenheter diskuterats 
ifall de kan komma att påverka studien eftersom det finns egna förankrade 
upplevelser i fenomenet. Vikten av självmedvetenhet har diskuterats om hur egna 
erfarenheter kan ha påverkat resultatet omedvetet, men att det funnits en 
medvetenhet om att det kan ha inträffat. Kvalitativ metod kännetecknas just av att 
det är flexibelt, anpassningsbart och att det finns ett öppet förhållningssätt gentemot 
forskningsfältet. Detta karakteriseras av att datainsamlingen och dataanalysen är 
följsam (Henricson & Billhult, 2017). Under studiens gång har författarna förhållit sig 
till att datainsamlingen och dataanalysen noggrant varit följsam.  

Forskaren ska vara objektiv, forskningen ska inte ske till forskarens egen nytta, 
deltagarna i studien ska bemötas utifrån etiska principer och insamlat material är 
sanningsenligt och har ett djup (Cohen, Manison & Morrison, 2011). Under studiens 
gång har författarna förhållet sig till att vara objektiva, respondenterna har bemötts 
utifrån etiska principer och allt insamlat material är sanningsenligt. För att öka 
trovärdigheten av studien har transparens och detaljrika beskrivningar av 
genomförandet beskrivits för läsaren (Creswell & Miller, 2010). Exempel på 
analysschema finns i metoden och citat direkt från respondenterna finns i resultatet 
för att styrka trovärdigheten. Citaten har även använts för att lyfta fram 
transparensen i texten för läsaren (Creswell & Miller, 2010).  

För att kunna bedöma kvalitén på kvalitativ forskning är trovärdighet och äkthet 
fundamentala begrepp.  Trovärdighet bygger på fyra delkriterier: tillförlitlighet, 
överförbarhet, pålitlighet och ”confirmability” som definieras utifrån att studien har 
möjlighet att styrkas och konfirmeras (Bryman, 2012). Genom att ge respondenterna 
möjligheten att konfirmera att deras upplevelser har uppfattats korrekt stärks 
trovärdigheten. Vid intervjutillfällena har intervjuaren upprepat det som 
respondenten sagt och sedan bett respondenten att konfirmera ifall intervjuaren 
tolkat det som sagts korrekt. I respondenternas egna subjektiva erfarenheter och 
upplevelser finns trovärdigheten (Sandelowski, 1986; Graneheim, Lindgren & 
Lundman, 2017). Detta stärks i studiens resultat där citat direkt från respondenterna 
har lyfts. 

För att granska och tolka texten av sjuksköterskans upplevelser av empati användes 
manifest kvalitativ innehållsanalys. Analysarbetet valdes att alltid genomföras 
tillsammans eftersom kontinuerlig diskussion och reflektion ökar möjligheten för 
koder och kategorier att bli korrekta (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Det 
finns vissa risker med metoden där helheten riskerar att förloras på grund av att 
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kodningen är alltför detaljrik. En latent innehållsanalys styr mer in på att tolka det 
subjektiva samt sammanhanget som fokuserar på textens underliggande mening 
(Graneheim & Lundman, 2004). Vid en latent kvalitativ innehållsanalys kan mönster 
och sammanhang lättare tillgodoses. Det är upp till studiens utförare att bestämma 
abstraktionsnivån på resultatet som redovisas utifrån studiens syfte och resultatets 
användningsområde (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Eftersom studien var 
ett examensarbete valdes en manifest kvalitativ innehållsanalys som metod för att 
utrymme och tidsbrist att granska texten utifrån en latent innehållsanalys inte ansågs 
vara möjligt i relation till studiens omfattning. 
 
Vid bekvämlighetsurval är det svårt att på förhand veta ifall respondenterna kan 
bidra med tillräckligt omfattande erfarenheter och upplevelser, vilket kan betraktas 
som en nackdel i denna urvalsmetod (Polit & Beck, 2012). Fokus för studien var att 
studera subjektiva upplevelser av empati vid yrkesutövande och inga värderingar ska 
läggas vid subjektivitet. Vad som eftersöks hos respondenterna är att de ska beskriva 
fenomenet med rika och detaljerade beskrivningar utifrån levda erfarenheter ifrån 
det fenomen som undersöks (Friberg & Öhlén, 2017). Därför valdes respondenter ut 
med olika erfarenheter och alla respondenter ansågs bidra med innehållsrika 
upplevelser som bidrog till resultatet. En annan nackdel som diskuterats och som 
lyfts av Polit & Beck (2012) är att möjligheten för överförbarhet försvåras vid 
bekvämlighetsurval eftersom det blir svårt för urvalet att ses som representativ för 
den större populationen.  
 
Däremot har urvalet i studien valt att utgå från ändamålsenligt i relation till 
bekvämlighet. Ändamålsenlighet ger möjlighet till att finna respondenter som kan ge 
rikare förståelse för fenomenet (Polit & Beck, 2012). Respondenterna i studien hade 
minst 6 månaders erfarenhet och de själva hade upplevt fenomenet, vilket var två 
kriterier för studien. En annan aspekt i urvalet som diskuterats är att antalet kvinnor 
och män inte var jämt fördelat. Hade det varit det hade urvalet kunnat ses som mer 
trovärdigt, eftersom skillnaden därmed inte hade ifrågasatts. Syftet med studien var 
inte att studera om upplevelser av empati i yrkesutövandet skiljer sig mellan kvinnor 
och män. Därför anses det inte ha påverkat resultat eftersom de skillnader inte är det 
som eftersökts i det insamlade materialet. Vad som lyfts och diskuterats är att de 
respondenter som deltog i studien hade få års erfarenhet inom yrkesutövandet, vilket 
betyder att resultatet samlats in från respondenter med likartad yrkeserfarenhet. 
Återigen var inte det syftet att studera ifall det fanns någon skillnad på upplevelser av 
empati i yrkesutövandet i relation till hur många års yrkeserfarenhet varje 
sjuksköterska hade. Däremot är författarna medvetna om att resultatet kunde ha 
blivit annorlunda ifall det varit en större bredd på antalet års yrkeserfarenhet.  

Överförbarheten bygger på i vilken grad resultatet av en studie är generaliserbart till 
andra miljöer och befolkningsgrupper (Cohen et al., 2011). Studien som genomförts 
har kritiseras för överförbarhet utifrån antalet deltagare, eftersom det är ett fåtal vid 
kvalitativa studier och i den här studien var respondentantalet endast 10 stycken. Det 
försvårar överförbarheten för studiens resultat till andra kontexter och miljöer 
(Bryman, 2012).  

Vid intervju som datainsamling är intervjuaren själv det viktigaste instrumentet. 
Kvalitén på datainsamlingen påverkas av intervjuarens förmåga att hålla 
intervjusituationen avslappnad utan att förlora fokus på forskningsfrågan 
(Denscombe, 2009). Det är viktigt att berättelsen som berättas under intervjun inte 
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tappar tråden från forskningsfrågan, vilket är något som behöver uppmärksammas 
under hela intervjun. Vid intervjun ska intervjuaren lyssna uppmärksamt på vad 
respondenten har att säga, föra anteckningar samt titta efter relevant icke-verbal 
kommunikation. En annan aspekt som är viktig vid intervjutillfället är att 
uppmärksamma respondentens känslor eftersom det ger förutsättningar att locka 
fram den mest relevanta informationen (Denscombe, 2009). Det som 
uppmärksammats efter genomförda intervjuer är att kvalitén på intervjuerna blev 
bättre efter två genomförda intervjuer när förmågan att hålla intervjun avslappnad 
förbättrades. Genom att använda sig av stödfrågor kring huvudfrågan skapar det 
möjlighet att gräva djupare i forskningsfrågan, samt att det ökar validiteten 
(Denscombe, 2009). Vid intervjutillfällena uppmärksammade intervjuaren att det 
behövde ställas stödfrågor för att gräva djupare i vad respondenten egentligen ville ha 
sagt.  
 
Vid användning av kvalitativa metoder kommer intervjuaren nära individen (Kalman 
& Lövgren, 2012). Intervjuer kan i många fall innebära en mer intim relation än vid 
användandet av en annan typ av datainsamling. Intimitet skapar även risker för 
datainsamlingen i form av påverkan. En effekt av intervjuer kan innebära att 
respondenterna anpassar svaret till ett svar som intervjuaren vill höra, vilket skapar 
ett metodproblem. En maktrelation kan uppstå där intervjuaren har ett övertag och 
intervjun kan upplevas påtvingad för respondenterna (Kjellström, 2017). Det 
genomfördes 5 intervjuer vardera för att respondenterna inte skulle behöva 
intervjuas av två personer samtidigt eftersom två mot en kan skapa en obekväm 
situation för respondenten. Intervjuaren är det viktigaste instrumentet vid en intervju 
och eftersom intervjuerna valdes att delas upp kan det påverkat resultatet eftersom 
intervjuarna har olika personligheter, strategier och sätt att genomföra en intervju på.  
 
Tystnad är ett fenomen som kan uppstå under intervjun och är något som 
intervjuaren ska vara medveten om och kunna hantera. Det är betydelsefullt att 
kunna läsa av när det är läge att vara tyst framförallt för att tystnad kan utnyttjas som 
en fenomenal resurs, tystnad kan vara produktivt (Denscombe, 2009). En duktig 
intervjuare är expert på att sufflera och i regel går det inte kräva att respondenten ska 
besvara frågorna. En annan viktigt aspekt vid en intervjusituation är att hålla en 
lämplig nivå av ögonkontakt samt att notera den icke-verbala kommunikationen 
vilket kan underlätta för en senare tolkning av intervjusamtalet (Denscombe, 2009). 
Samtliga punkter diskuterades innan genomförandet av intervjuer och även vid 
avslutande av genomförda intervjuer. En betydelsefull aspekt när intervjuer 
genomförs är att intervjuaren undviker att leda frågorna eftersom syftet är att låta 
respondenterna själva berätta om sina erfarenheter utan att styras av ledande frågor. 
När intervjuaren undviker ledande frågor och att lägga ord i respondentens mun 
minskar risken för låg validitet (Denscombe, 2009). Vad som reflekteras efter 
genomförda intervjuer är att intervjuaren vid enstaka tillfällen ställt ledande frågor 
vilket har uppmärksammats under transkriberingen. Något som kan påverkat 
resultatet. 
 
6.2 Resultatdiskussion  
6.2.1 Kunskapsmässig empati 
I resultatet framgår det tydligt att det finns två olika typer av empati, det är 
kunskapsmässig empati och känslomässig empati. I tidigare forskning har empati 
delats upp i kognitiv empati som är en intellektuell förståelse av andras perspektiv 
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och affektiv empati som är förmågan att dela andras emotionella tillstånd 
(Kawamichi et al., 2013; Wiseman, 2007). Enligt Travelbee (1971) krävs likartade 
erfarenheter för att empati ska uppstå och sjuksköterskan har inte möjlighet att 
känna empati för alla patienter. Innebär det att sjuksköterskan inte ger alla patienter 
den vård som de enligt patientlagen för hälso-och sjukvård (SFS 2014:821) har rätt 
till? Att inte känna empati för alla patienter kan vara problematisk eftersom alla 
människor har rätt till lika vård enligt de lagar och förordningar som sjuksköterskan 
ska förhålla sig till i sin profession. Frågan som ställs blir, är det möjligt att ge alla 
patienter lika vård ifall empati inte går att känna för alla patienter? Utifrån resultatet 
blir svaret ja, sjuksköterskan har möjlighet att ge alla patienter lika vård därför att 
sjuksköterskan innehar en kompetens av att utöva empati i form av medmänsklighet 
och kommunikation, trots att de inte känner någon känslomässig empati för 
patienten. Enligt Kawamichi et al. (2013) finns det en kognitiv förmåga att kunna 
sätta sig in i den andre personens situation, vilket är en intellektuell förståelse hos 
sjuksköterskan och inte kopplat till känslor för patienten. Det kan förklara varför 
sjuksköterskan i studien upplever sig alltid använda empati vid yrkesutövande trots 
att de inte är känslomässigt involverade i patientens situation. Empati enligt tidigare 
forskning handlar om att för stunden lyckas förstå patientens tankar och känslor 
genom att sjuksköterskan uttrycker sin förståelse (Josse-Eklund, Jossebo, Sandin-
Bojo, Wilde-Larsson, & Petzall, 2014; Lelorain, Brédart, Dolbeault, & Sultan, 2012; 
Phillips-Salimi, Haase, & Kooken, 2011; Wyder, Bland, Blythe, Matarasso, & 
Crompton, 2015). I resultatet framgår det att sjuksköterskan har förmågan att kunna 
förmedla förståelse genom kunskapsmässig empati. Det är viktigt att sjuksköterskan 
som inte har kompetens för en kunskapsmässig empati reflekterar över hur hen ska 
lyckas integrera en kunskapsmässig empatisk förmåga, ifall inte den känslomässiga 
empatin finns i vårdrelationen för att ge alla människor lika vård.  
 
I resultatet framgår det att sjuksköterskans upplevelse av empati kan tydligt ses 
förankrat i att visa medmänsklighet för sina patienter. I relation till tidigare forskning 
har empati visat sig ge positiva effekter för vårdrelationen genom att förmågan att 
visa empati stärker den andre personen (Kraus, Geigenmüller & Wieseke, 2012). 
Medmänsklighet kan te sig i olika former och något som är uttalande i resultatet är 
att vara lyhörd och närvarande. Empati är något som krävs för att sjuksköterskan ska 
ha en god relation med sin patient vilket stärks av tidigare forskning och en god 
omvårdnad kan inte uppnås utan empati (Trevizan et al., 2015). I studien framgår det 
vid flertal tillfällen att empati är ett viktigt verktyg i kommunikationen för att uppnå 
god omvårdnad. Den empatiska förmågan hos sjuksköterskan stärks genom att vara 
lyhörd har tidigare forskning visat (Wiechula et al., 2016). Genom att lyssna på 
patienten och ta till sig de som sägs utvecklas inte bara relationen utan också den 
personliga utvecklingen och självförtroendet hos sjuksköterskan (Wiechula et al., 
2016). När sjuksköterskan informera patienten och använder sig av empati bidrar 
empatin till personcentrerad omvårdnad stärker tidigare forskning (McKinnon, 
2018).  Lyhördhet är en kompetens som sjuksköterskan i resultatet beskriver och som 
förstärks med tidigare forskning som en fundamental del i att uppnå god omvårdnad. 
Genom att använda sig av lyhördhet och medmänsklighet för att uttrycka empati för 
patienten utövar sjuksköterskan en kunskapsmässig empati.  
 
Sjuksköterskan har en viktig roll i att förklara för patienten vad det är som händer 
med dem under vårdtiden och alla aspekter runt omkring visar resultatet. Vilket går i 
linje med kompetensbeskrivningen där sjuksköterskan ska ha förståelse av att 
integrera kommunikation i vårdprocessen (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Det 



17 
 

är viktigt att lyssna på patienten, ställa frågor till dem och lyssna på vad som är 
viktigt framgår det i resultatet. Tidigare forskning styrker att sjuksköterskan ska utgå 
från ett humanistiskt förhållningssätt och lyckas kommunicera det till patienten för 
att lyckas med en god relation (Larsson et al., 2011) 

6.2.2 Känslomässig empati	
Resultatet visar att en viktig del i empatin är att ge ett gott bemötande och visa 
förståelse för vad patienten går igenom, samt upplever. En annan nödvändighet som 
framgår i resultatet och som är fundamental i mötet med patienten är att vara 
närvarande och se patienten som en människa med tankar, känslor och erfarenheter 
som ska bli respekterade. Empati har ett stort värde i omvårdnaden styrker tidigare 
forskning (Momaerts Goubert & Devroey, 2012; Wiseman, 2007). I resultatet 
återfinns att en viktig del i empatin är att ge ett gott bemötande och visa förståelse för 
vad patienten går igenom, samt upplever. Tidigare studier har uppmärksammat 
vikten av att sjuksköterskan bekräftar patientens behov av emotionellt stöd genom 
empatisk omsorg. Den empatiska omsorgen innebär att kunna känna känslor såsom 
ömhet, medkänsla, sorg och andra känslor (Batson, 2011). Att bemöta varje patient 
med en individuell empati är viktigt och det finns olika sätt att använda sig av empati 
på lyfts i resultatet. Att kunna läsa av varje patient individuellt och subjektivt är 
viktigt eftersom alla uppfattar empati på olika sätt stödjer tidigare forskning 
(Lelorain, Brédart, Dolbeault & Sultan, 2012). Det är viktigt att förstå patientens 
tankar och känslor utifrån ett individuellt förhållningssätt för det leder till närhet 
mellan två unika individer. Relationen ska vara ömsesidig och kan inte uppnås ifall 
patienten inte vill det (Travelbee, 1971).  
 
I resultatet framgår det att den empatiska förmågan visar sig tydligt när patienter 
uttrycker känslor och främst då uppstår känslomässig empati upplever 
sjuksköterskan. När en patient uttrycker känslor som rädsla, otrygghet eller känner 
sig ledsen upplever sjuksköterskan att deras empati blir mer påtaglig framgår det i 
resultatet. Det blir viktigare att använda sin empati i yrkesutövandet visar resultatet. 
Känslor mellan sjuksköterskan och patienten spelar en stor roll när det kommer till 
hur sjuksköterskan reglera sin empatiska bedömning (Immordino‐Yang & Damasio, 
2007; Zawadzki, Warner & Shields, 2013). Coronwett et al (2007) lyfter i sin 
forskning att personcentrerad omvårdnad handlar om att sjuksköterskan ska kunna 
se hälsosituationen utifrån patientens ögon och att det är viktigt att lyckas förstå 
personens upplevda känslor vilket går i linje med resultatet. Tidigare forskning från 
Sinclair et al (2017) styrker att patienter uppskattar empati och för dem är det en 
viktig del av deras upplevelse i mötet med sjuksköterskan. För patienten är 
empatiförmågan hos sjuksköterskan en känslomässig och engagerad process. Utifrån 
ett patientperspektiv är patienten mer positiv till att sjuksköterskan visar empati 
snarare än sympati styrker tidigare forskning (Sinclair et al., 2017). Sympati 
definierades utifrån ett patientperspektiv att sjuksköterskan tycker synd om dem, 
vilket inte uppskattas. Empati däremot är enligt patienterna en förmåga att erkänna 
deras lidande, relatera till deras upplevelse och förstå de känslor som uppstår. 
Patienterna beskriver även stor empatisk förmåga hos de sjuksköterskor som kan 
skapa en relation (Sinclair et al., 2017). En viktig aspekt att ta med sig utifrån tidigare 
forskning är att sjuksköterskan ska vara medveten om att skilja på vad empati är i 
relation till sympati. Eftersom sympati inte uppskattas ur ett patientperspektiv är det 
viktigt att reflekterar över hur sjuksköterskan använder sig av empati så att det inte 
blir sympati. Utöver det är det viktigt att notera att patienter upplever sjuksköterskan 
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som empatisk om förmågan att skapa en vårdrelation finns. Vilket styrker att empati 
är ett verktyg för att uppnå en god vårdrelation.  
 
Värderingar är något som är starkt förankrade i oss, både medvetet och omedvetet. 
Det är viktigt att vid första intrycket inte döma någon utefter vad de tycker eller tror 
på lyfter sjuksköterskan i resultatet. En del i kompetensbeskrivning är att alltid 
arbeta utefter ett etiskt förhållningssätt där omvårdnaden präglas av respekt för 
mänskliga rättigheter, hänsyn till människors värderingar, vanor och 
trosuppfattningar (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Vad som uppmärksammas i 
resultatet är att den empatiska förmågan är något som bör vara naturligt hos de som 
väljer att bli sjuksköterska. Enligt Hoffman (2000) utvecklas empati under de tidiga 
åren i livet och individens empatiska förmåga påverkas av inflytande från den sociala 
omgivning och föräldrarna. I jämförelse med Hoffmans (2000) studie styrks det att 
sjuksköterskan redan tidigt har utvecklat sin empatiska förmåga vilket innebär att 
den empatiska förmågan funnits där innan den använts i yrkesutövandet.  I resultatet 
framgår det att vissa personer har lättare för att vara empatiska då det finns naturligt 
i dem upplever sjuksköterskan.  
 
En annan intressant aspekt av empati som framgår i resultatet är att det är lättare att 
känna empati för personer i sin egen ålder eller hos patienter som är i en liknande 
situation som de själva varit i. I en studie av Eklund, Andersson Stråberg och 
Hansens (2009) studerades det om empati och liknande händelser går hand i hand. 
Resultatet från den studien visade att tidigare erfarenheter som liknar den andre ger 
en ökad känsla av empati, vilket även upplevelse av sjuksköterskan i den här studien. 
Travelbee (1971) anser att likartade erfarenheter krävs för att empati ska uppstå och 
har inget med sjuksköterskans eventuella känslor för patienten att göra. 
Sjuksköterskan har inte möjlighet att känna empati inför alla patienter, vilket kan 
förklara varför sjuksköterskan i resultatet upplever starkare empati för patienterna i 
deras egen ålder eller patienter som är i liknande situationer som de själva upplevt. 
Enligt Richardson, Macleod och Kent (2012) är empati nyckeln till en god vårdande 
relation mellan sjuksköterska och patient som skapar en trygg och tillåten miljö. För 
att kunna känna empati måste personen själv ha upplevt eller varit med om liknande 
händelser. Desto mer sjuksköterskan känner igen sig i patientens situation ju mer 
empati kan upplevas (Håkansson och Montgomery, 2003). Sjuksköterskan lyfter i 
resultatet att det blir mer påtagligt att känna empati för någon med liknande 
erfarenheter och som är i samma ålder. Enligt tidigare forskning finns det affektiv 
empati som är kopplat till känslor och att känslomässigt kunna sätta sig in i andras 
situationer. För att kunna uppnå den bästa empatiska förmågan krävs det både 
affektiv och kognitiv empati (Kawamichi et al, 2013; Wiseman, 2007). Sjuksköterskan 
i studien har båda typer av empati vid yrkesutövande vilket återfinns i resultatet.  
 
I resultatet framgår det att upplevelsen av empati för sjuksköterskan i dennes 
yrkesutövande visar sig ge andra konsekvenser förutom att det är en viktig 
kompetens för en god vårdrelation med patienten och anhöriga. Sjuksköterskan 
uttrycker i resultatet att empati kan upplevas jobbigt för att de inte hinner bemöta 
alla patientens behov. Alltför mycket av patientens känsla tas in vilket leder till att de 
överbelastar sig själva mentalt, får skuldkänslor samt att de upplever att de ger 
mycket empati men får ingenting tillbaka. I jämförelse med tidigare forskning från 
Joinson (1992) uppstår empatisk utmattning när det blir en obalans i att hjälpa andra 
i kombination med påfrestande emotionella faktorer som empati. Empatisk 
utmattning är när sjuksköterskan upplever sig inte få lika mycket tillbaka av den 
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empati och det engagemang som ges utav hen. Till följd av empatisk utmattning kan 
symtom som ångest, sorg, ilska, rädsla och osäkerhet uppstå hos sjuksköterskan 
(Joinson, 1992). Liknande upplevelser återfinns i resultatet samt i en tidigare studie 
där sjuksköterskan som känner känslan av att inte vara tillräcklig för patienten, som 
alltid vill göra det lilla extra och har en stor hjälpvilja har större chans att drabbas av 
empatisk utmattning och samvetsstress (Glasberg, Eriksson & Norberg, 2008). 
Samvetsstress är något som kan drabba sjuksköterskan när skuldkänslor upplevs på 
grund av att tiden inte räcker till att hinna med patientens alla behov (Glasberg et al, 
2008).  
 
I resultatet framgår det att empatin försvinner då och då, på grund av att arbetet 
kräver effektivisering och tidsbrist uppstår under arbetspasset. Empati kräver 
närvaro och lyhördhet vilket sjuksköterskan inte alltid upplever sig ha tid med. Att 
det inte finns tillräckligt med tid upplevs skada vårdrelationen uttrycker 
sjuksköterskan i resultatet. Travelbee (1971) uppmärksammar att processen för att 
etablera en relation kan stanna upp, gå tillbaka eller helt och hållet dö ut, vilket 
sjuksköterskan måste agera efter. Vad som blir problematiskt är att sjuksköterskan 
kan få det svårt att agera i relationsprocessen ifall det inte finns något tidsutrymme 
att arbeta vidare på relationen. Tid enligt Nurminen (2012) är en viktig aspekt för att 
få en god vårdrelation. Genom att sjuksköterskan har tid skapas en samvaro som kan 
ge uttryck i ett vårdande och läkande moment (Nurminen, 2012). I resultatet framgår 
det att när sjuksköterskan känner att det är väldigt stressigt på arbetsplatsen och 
mycket att göra får empatin ta ett steg tillbaka. Tidigare forskning från Coetzee & 
Clopper (2010) lyfter riskerna med att om den emotionella utmattningen inte går 
över kan det leda till en minskad förmåga hos sjuksköterskan att känna medkänsla 
för patienterna. Ett utav symptomen på empatisk utmattning är en permanent 
försämrad förmåga för medkänsla (Coetzee & Clopper, 2010). Vad som ges uttryck 
för i resultatet är att den empatiska förmågan försvinner vilket kan vara ett tecken på 
att det finns en emotionell utmattning hos sjuksköterskan.  
 
I resultatet återfinns upplevelsen av att empatin får ta ett steg tillbaka kan jämföras 
med en studie från Melvin (2012) där empatisk utmattning beskrivs som ett tillstånd 
mellan sjuksköterska och patient där sjuksköterskan har större risk att drabbas 
eftersom empati är grundläggande inom omvårdnad. Empati i relation till utmattning 
kan påverka förmågan att vara empatisk i en vårdrelation till sina patienter (Zenasni, 
Boujut, Woerner & Sultan, 2012). I resultatet finns det tendens till empatisk 
utmattning där upplevelsen av att överbelastar sig själva mentalt och skuldkänslor 
framgår. Psykologiguiden (2018) har definierat empatisk utmattning som en minskad 
förmåga att kunna känna och ta till sig empati på grund av utmattning och trötthet, 
vilket är något som sjuksköterskan kan drabbas av. Empatisk utmattning är ett viktigt 
fenomen att lyfta eftersom det kan påverka sjuksköterskan personligen i form av 
ångest, sorg, ilska och rädsla. Det kan även påverka sjuksköterskans kompetens och 
försämra vårdrelationen.  
 
7. Slutsatser 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av empati i det dagliga 
arbetet. Det som framkom utifrån resultatet är att empati går att dela in i två 
kategorier, kunskapsmässig empati som bygger på att visa medmänsklighet, 
bemästra kommunikation och att sjuksköterskan pendlar mellan privat och 
professionell i sin yrkesroll. Den andra kategorin känslomässig empati bygger på att 
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sjuksköterskan påverkas av uttryckta känslor från patienter och anhöriga samt 
påverkas av personliga erfarenheter. Sjuksköterskan upplever även att den empatiska 
förmågan begränsas av tidsbrist och stress. Vilket i sin tur leder till att empatin får ta 
ett steg tillbaka. Vidare visar resultatet att sjuksköterskan upplever att individuell 
empati är betydelsefullt för att uppnå en god vårdrelation och att empati handlar om 
att lyckas förstå andra människors behov och känslor. Empati anses vara ett verktyg 
för att nå fram till patienten och anhöriga i vårdrelationen upplever sjuksköterskan. 

7.1 Kliniska implikationer  
Ökad kunskap av empatins betydelse i omvårdnaden gör att sjuksköterskan får 
möjlighet att påverka sitt empatiska förhållningssätt. De faktorer som påverkar 
sjuksköterskans empatiska förhållningssätt är personlighet, erfarenheter och för lite 
tid på för mycket att göra. Därför bör det finnas vid varje arbetsplats möjlighet för 
sjuksköterskan att få mer kunskap om hur empati ska användas i yrkesutövandet. Det  
bör även finnas tydligt förankrat hur sjuksköterskan kan förebygga och få hjälp vid 
empatisk utmattning. Vidare forskning bör fokusera på att öka medvetenheten hos 
vårdpersonal om vilka effekter empatin har för omvårdnaden. En annan aspekt som 
är betydelsefullt att forska vidare på är hur empatisk utmattning kan förebyggas eller 
hur empati i yrkesutövandet upplevs av sjuksköterskor med olika antal års 
yrkeserfarenheter. 
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Tillan Strand. Har Du frågor om studien är Du välkommen att höra av dig till någon av oss	
 
Emma Löfqvist, Student                                        Cecilia Karlsson, student   
Mail: loem1291@student.ju.se  Mail: kace1617@student.ju.se  	
 
Tillan Strand, Handledare/Universitetsadjunkt	
Mail: tillan.strand@ju.se 	

Bilaga 2 - Förfrågan om att delta i en intervjustudie 	
Syftet med studien är att undersöka vad empati innebär för den praktiserande sjuksköterskan 
samt hur sjuksköterskan använder sig av empati i mötet med patienten.	 Studien är ett 
examensarbete på grundnivå och är en del av utbildningen till sjuksköterska vid Högskolan i 
Jönköping. Studien kommer att genomföras med intervjuer under september och oktober 
2018. Intervjun kommer att beröra din uppfattning/erfarenhet av vad empati är för dig i din 
yrkesutövning. Intervjun beräknas ta 10-20 minuter, det är viktigt att intervjun sker i ostörd 
miljö, på en tid och plats som Du bestämmer. Intervjun kommer att spelas in och skrivas ut i 
text.	
 
Den information som Du lämnar kommer att behandlas säkert och förvaras inlåst så att ingen 
obehörig kommer att få ta del av den. Redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen 
individ kan identifieras. Resultatet kommer att leda fram till ett examensarbete. När 
examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att finnas i en databas vid Högskolan i 
Jönköping som heter DIVA.  Inspelningarna och den utskrivna texten kommer att arkiveras 
ifall studien finner fynd som kommer att användas för en forskningsartikel. Du kommer ha 



 

 
 

möjlighet att ta del av examensarbetet genom att få en kopia av arbetet.	Deltagandet är helt 
frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare motivering.	
 
Vi frågar härmed om Du vill delta i denna studie och med din underskrift nedan har du tagit 
del av informationen och tackat ja till att delta i studien.	
 
 
Underskrift:_________________________________ Datum:__________________	
Ansvariga för studien är studenter Emma Löfqvist och Cecilia Karlsson, samt handledare 
Tillan Strand. Har Du frågor om studien är Du välkommen att höra av dig till någon av oss	
 

Emma Löfqvist, Student                                        Cecilia Karlsson, student   
Mail: loem1291@student.ju.se  Mail: kace1617@student.ju.se  	
 
Tillan Strand, Handledare/Universitetsadjunkt	
Mail: tillan.strand@ju.se 	

Bilaga 3 - Intervjuguide  
Öppna frågor 
 

-    Vad är empati för dig i din yrkesutövning?	
	

-    Kan du ge något exempel på när empati blir tydligt i yrkesutövandet?	
 
Stödfrågor	
	
Berätta mer?	
	
Kan du berätta om en sådan situation?	
	
Kan du ge exempel?	
	
Kan du utveckla ditt svar?	
	
Finns det något mer du vill tillägga?	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 


