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Sjuksköterskestudenters empatinivåer 
 

Anna Ollén Lindqvist 

 

 

Forskning har visat att empati är betydelsefullt i sjuksköterske-patient-

relationen. Då empatisk förmåga tränas under sjuksköterskeutbildningar är 

mätning av empatinivåerna av betydelse för utbildningens kvalitet. Syftet 

med studien var att med hjälp av enkäter och intervju undersöka 

empatinivåerna på andra terminen, sjätte terminen och hos 

specialiststudenterna på en svensk sjuksköterskeutbildning.  

Grundstudenterna i termin sex hade signifikant högre empati än 

grundstudenterna i termin två och specialiststudenterna. 

Distriktsjuksköterskestudenter hade signifikant högre empati än anestesi- 

och intensivvårdssjuksköterskestudenter, medan 

intensivvårdssjuksköterskestudenter hade signifikant lägre empati än 

barnmorske- och psykiatristudenter. Specialiststudenterna tyckte empati var 

det viktigaste i mötet med patienten, följt av professionell hållning, 

kommunikation, allians och tid. En empatiforskare övervägde stress, 

erfarenhet och desillusion som möjliga förklaringar till empatiskillnaderna 

mellan termin två, termin sex och specialiststudenterna, medan skillnader i 

teknikfokus, identifikationsmöjligheter och interaktion, förmodades vara 

orsaker till empatiskillnaderna mellan specialistutbildningarna. Studiens 

styrka var metoden då analysarbetet genomfördes med både kvantitativ och 

kvalitativ metod. En svaghet var det låga antalet manliga deltagare. Då 

stress påverkar empatimätningar, föreslås att i framtida studier undersöka 

empati under mindre påfrestande förhållanden. 

 

Keywords: Empathy, nursing student, specialized nursing student, 

education, patient-nurse-relationship 

 

 

Inledning 
  

Följande studie kommer att beröra sjuksköterskestudenters empatiska förmåga då forskning 

har visat att empati är en central och nödvändig del i sjuksköterskors arbete. Det som berörs 

förmodas vara av betydelse för lärare inom utbildningen samt forskare, då det kan betraktas 

som användbart för beslutsfattande om framtida utbildning. Skillnader i empatinivå, empatins 

roll i sjuksköterske-patient-relationen och en empatiforskares tankar kring studenternas 

empatinivå, kommer att presenteras och beröras. 

 

 

Empatins natur 
 

Enligt Eklund (2013) är vanliga komponenter i empatidefinitioner känsla, förståelse och 

omsorg. Hojat formulerade följande definition av empati med koppling till sjuksköterske-

patient relationen: “predominantly a cognitive (rather than an emotional) attribute that 

involves an understanding (rather than feeling) of experiences, concerns, and perspectives of 

the patient, combined with a capacity to communicate this understanding” (Ward, Schaal, 

Sullivan, Bowen, Erdmann & Hojat, 2009, s. 74). Empati kan även definieras som en 

emotionell respons som uppstått till följd av en annan persons välbefinnande. Empatisk 
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omsorg innebär ett emotionellt svar som överensstämmer med och som uppstått av 

välbefinnandet hos en annan person som är i behov av hjälp. Att ha empatisk omsorg för den 

andra innebär att känna ett flertal känslor, så som sympati, medkänsla, ömhet, sorg, ilska, 

ångest och även andra känslor (Batson, 2011).  

Empati är en grundläggande form av social kommunikation som kan uppstå i många sociala 

situationer och som spelar en viktig roll i social interaktion. Det kan uppstå i alla 

medmänskliga interaktioner, så som mellan förälder och barn, student och lärare, 

psykoterapeut och klient, mellan vänner och mellan främlingar (Deitch Feshbach, 1997). 

Enligt Batson, Lishner, Cook och Sawyer (2005) uppger personlighets- och socialpsykologer 

att en av orsakerna till att empati för främlingar uppstår, beror på upplevd identifikation. 

Batson et al. menar att nivån av empati blir överensstämmande med den grad av identifikation 

som personen som känner empati, upplever för främlingen. I en studie där Eklund, Andersson-

Stråberg och Hansen (2009) undersökte relationen mellan empati och tidigare liknande 

erfarenheter, framkom det att de tidigare liknande erfarenheterna kan vara en viktig 

motivationskälla till att känna empati för en annan person. I undersökningen fick deltagarna 

läsa fyra historier samt uppskatta deras nivå av empati de kände. De fick också framföra, i 

vilken utsträckning, de hade haft tidigare liknande erfarenheter som historierna de hade läst. 

Det framkom att deltagarnas empati ökade för personerna i historierna när liknande 

erfarenheter rådde. Eklund et al. menar att det kan vara meningsfullt att reflektera kring 

liknelser bland tidigare erfarenheter när avsikten är att öva på empatisk förmåga. 

Eklund (2013) konstaterar att empatisk förståelse försäkrar att empatisk omsorg leder till 

lämpliga handlingar. De empatiska känslorna som uppstår, utvecklar enligt Batson (2011), 

altruistiskt hjälpande som Batson uppger är av betydelse för hjälpbehövande vars behov 

framkallar empatisk omsorg. Batson menar att det finns ett flertal situationer där 

empatiframkallande altruism kan höja sannolikheten att hjälp erbjuds. Det är i situationer där 

det är lätt att komma ifrån behovssituationen, när hjälpen är anonym, när ett misslyckande till 

hjälp blir ursäktat, när ingen feedback uppkommer av den hjälp som försöker ges och när ett 

positivt humör förväntas även om ingen hjälp givits. Batson, Håkansson Eklund, Chermok och 

Hoyt (2007) kom fram till att värdering av en annan persons välbefinnande och 

perspektivtagande, oberoende av varandra, ökade empatisk omsorg som i sin tur ökade ett 

hjälpande beteende. Batson et al. kom också fram till, i sin studie, att manipulerat värderande 

av en annan persons välbefinnande, ökade det uppmätta perspektivtagandet som i sin tur också 

höjde empatisk omsorg som, till följd, höjde det hjälpande beteendet. 

Enligt Clarke, Marks och Lykins (2016) har flera studier kommit fram till att 

självrapporterade mätinstrument visar att kvinnor har signifikant högre empati än män. Samma 

effekt har även visat sig bland tonåringar, medan en annan studie, enligt Clarke et al. (2016), 

visade mindre starka skillnader bland könen när deltagarna observerades än när de 

självrapporterade sin empati. En ytterligare studie där empatibegreppet delades upp i flera 

komponenter; kognitiv empati, sociala färdigheter och emotionell reaktion, visade att 

skillnaden i empatiuppskattning mellan män och kvinnor, var störst vid emotionell reaktion, 

vid kognitiv empati syntes en liten skillnad och vid sociala färdigheter syntes inga skillnader 

(Clarke et al., 2016). 

Rogers (n.d.) studie argumenterar för vikten av empati i samband med förståelse av 

personligheten och effekten det har på förändring av personlighet och beteende. Han menar att 

när en person känner sig ödmjukt och uppriktigt förstådd av någon, möjliggör det för personen 

att mer uppriktigt lyssna på sig själv med mer empati gentemot sina egna upplevelser. 

Personen lär sig också att förstå, belöna och vara omhändertagande mot sig själv. Den ökade 

belöningen mot och förståelsen för sig själv, öppnar upp nya upplevelser som går hand i hand 

med en mer rättvis bild av självet. I sin tur blir personen, med de nya attityderna mot sig själv, 

mer omhändertagande och accepterande, mer empatisk och förstående och mer äkta och 

överensstämmande.  
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Överensstämmelse menar Rogers är viktigast i nära relationer då det gör att den andra 

förstår vart du befinner dig emotionellt. Vidare uppger han att omhändertagande och belöning 

ger mest effekt i t.ex. icke verbala relationer, däribland relationen mellan en förälder och en 

nyfödd bebis och relationen mellan en läkare och väldigt sjuk patient. Att vara 

omhändertagande skapar kreativitet, dvs. ett vårdande klimat där känslosamma primära tankar 

och produktivitet kan uppstå. Att vara överensstämmande, omtänksam och empatisk menar 

Rogers också är det bästa som kan ges till en person som t.ex. mår dåligt, är förvirrad, 

bekymrad, orolig eller skräckslagen. Warner (1997) uppger att empati från en psykoterapeut 

gentemot en klient, botar psykisk sjukdom genom att klienten uppmärksammar sina 

upplevelser på ett sätt som stimulerar till en djup omarbetning av personliga problem. Det 

utvecklar också en kapacitet att hålla och bearbeta upplevelser samt att ta emot andras 

upplevelser utan att trycka undan sina egna. 

 

 

Sjuksköterskans ansvar 
 

Sjuksköterskan leder och planerar arbetet på en avdelning på t.ex. ett sjukhus, inom 

primärvården, den kommunala vården – exempelvis inom sjukhem, privata sjukhem, privata 

vårdföretag eller inom företagshälsovården eller med forskning och undervisning. På sjukhus 

ansvarar sjuksköterskan för medicinering, provtagning, undersökningar och 

journalanteckningar över patienternas tillstånd. På vårdcentraler kan sjuksköterskan sköta 

telefonrådgivning och ge bedömningar om patienternas tillstånd (Karolinska institutet, 2014).  

Sjuksköterskan kan även vidareutbilda sig och specialisera sig inom ett visst område 

(Karolinska institutet, 2014), till exempel inom intensiv- eller psykiatrisk vård, inom 

anestesisjukvård eller genom att utbilda sig till distriktsjuksköterska eller barnmorska. 

Intensivvårds- och anestesisjuksköterskan arbetar inom en högteknologisk omvårdnadsmiljö, 

där kompetens inom katastrofmedicin och traumavård ingår. Intensivvårdssjuksköterskan kan 

arbeta inom intensiv- och postoperativ vård, inom ambulanssjukvård och med avancerad 

hemsjukvård samt på smärtkliniker. Anestesisjuksköterskan kan arbeta inom liknande 

områden, men är framförallt rustad för att vårda patienter på en operationsavdelning där 

viktiga uppgifter är att skapa trygghet och förtroende i samband med operation. För 

specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård, kan du arbeta inom psykiatrisk 

öppen- och slutenvård. Fokus är ofta på att hjälpa patienten att hantera psykisk ohälsa och 

psykisk sjukdom. Däribland ingår att skapa förutsättningar för att bemästra känslor av 

meningslöshet och stärka patienters känsla av kontroll. Distriktsjuksköterskor arbetar inom 

primärvård där fokus kan ligga på barnhälsovård, hemsjukvård och vård av äldre och 

funktionshindrade i särskilt boende. I utbildningen lär sig studenten mer om hälsofrämjande 

arbete, ledarskap, teamarbete och farmakologi. Utbildningen som ges för att bli legitimerad 

barnmorska, erbjuder en fördjupning i områden som graviditet, födande, föräldraskap, 

sexualitet och familjeplanering. Som legitimerad barnmorska, arbetar du till exempel med 

gynekologiska hälsoproblem och graviditetsövervakning eller ger information om sexuellt 

överförbara sjukdomar och sex och samlevnad (Mälardalens högskola, i.d.). 

I en studie av Papastavrou et al. (2012) framkom det att sjuksköterskor och patienter ansåg 

att kunskap och yrkesfärdighet hos sjuksköterskan, var det som gav mest stöd för patienten i 

sjuksköterske-patient-mötet. Fleischer, Berg, Zimmermann, Wüste och Behrens (2009) kom 

fram till att rollfördelning, skillnader i språk och tonläge och sjuksköterskans position är 

viktiga strukturella faktorer i samband med interaktion och kommunikation med patienten. 

Holm (2013) uppger att, för alla som har ett yrkesmässigt ansvar i kontakten med patienter, är 

det grundläggande att ha ett professionellt förhållningssätt. Professionalitet förväntas läras ut 

under yrkesutbildningen där yrkesidentitet, internaliserad psykologisk kunskap och etiska 

principer innehas. Professionell hållning, menar Holm, karaktäriseras av ett förhållningssätt 

där patientens behov går i första hand. Vidare innebär det att visa respekt för den andra som 



4 

 

unik person och ge ett personligt bemötande med empati. Att visa respekt innebär att förmedla 

en syn som indikerar att den andra är värdefull. En person som söker professionell hjälp gör 

det oftast för att personen är oförmögen att hjälpa sig själv (Holm, 2013). 

Rask och Aberg (2002), i sin genomgång av omvårdnad och sjuksköterske-patient-

relationen, återger Peplaus syn på omvårdnad. Hon konceptualiserar den som en betydelsefull 

terapeutisk interpersonell process. Omvårdnad är också ett instrument för utbildning och en 

källa för personlig mognad som är till för att stödja patientens personliga utveckling i ett 

kreativt, konstruktivt, produktivt och personligt sätt, som i sin tur kommer hjälpa patienten att 

hantera sin vardag på egen hand. Sjuksköterskans roll är att motivera patientens utveckling av 

förtroende, genom att bygga en jämlik och förtroendefull relation. Det är också meningen att 

sjuksköterskan delar reaktioner och känslor med patienten. Syftet med processen är att lära sig 

nya, eller återanvända tidigare beteenden och interpersonella förmågor som ger både 

sjuksköterskan och patienten möjligheten att utveckla och få insikt i social interaktion. 

Sjuksköterskans roll kan ses som en främling, resursperson, lärare, ledare eller rådgivare (Rask 

& Aberg, 2002). Enligt Fleischer et al. (2009) är syftet med interaktion och kommunikation 

inom hälso- och sjukvården att påverka patientens hälsostatus och välbefinnande. 

Williams och Irurita (2006) som undersökte den terapeutiska effekten av interpersonell 

interaktion under patienters sjukhusvistelse, kom fram till att patienters personliga kontroll 

mest påverkades av den. Den personliga kontrollen gav, enligt patienterna, förmågan att kunna 

påverka sin situation och sin omvärld, specifikt nivån av välbehag. Patienterna kände mer 

emotionellt välbehag när de upplevde personlig kontroll eftersom det stärkte deras känsla av 

värdighet och självförtroende. Williams och Irurita uppgav att emotionellt välbehag var ett 

terapeutiskt tillstånd som associerades med behagliga positiva känslor och avslappning som 

minimerade fysiskt obehag och som främjade deltagande i aktiviteter som stärkte deras 

tillfrisknande. Emotionellt obehag däremot, ansågs vara ett icke-terapeutiskt tillstånd som 

förvärrade upplevelsen av fysiskt obehag och hindrade patienter till att delta i de tillfrisknande 

aktiviteterna. När patienterna upplevde de mellanmänskliga interaktionerna positiva, kände de 

att möjligheten ökade att använda den upplevda personliga kontrollen som i sin tur gjorde att 

de kunde delta i aktiviteter som skulle stärka deras tillfrisknande.  

 

 

Empati i vårdarbetet 
 

Forskning har visat att empati har kliniska fördelar (Derksen, Olde Hartman, van Dijk, 

Plouvier, Bensing & Lagro-Janssen, 2017; Haslam, 2007; Holm, 2013; Larsson & Starrin, 

1990; Richardson, MacLeod & Kent, 2012; Ward et al., 2009). Ett empatiskt engagemang med 

patienter är en nödvändig respons för ett djupt mänskligt behov av social kontakt som ofta 

fördjupas hos sjuka människor och som kan leda till terapeutiska inslag (Haslam, 2007). Korta 

möten mellan patient och läkare kan påverka patienten terapeutiskt, både positivt som 

negativt, beroende på läkarens nivå av empati (Halpern, 2013). Huruvida den andre betraktas, 

bidrar till skillnader i empatinivå. Primärt uppkommer empati när den andre som är i en svår 

situation, betraktas som ett subjekt (Håkansson Eklund, 2006). Det som gör empatin 

terapeutisk är läkarens förmåga att förstå en patient känslomässigt (Halpern, 2013). 

Enligt Hojat stärker empati relationen mellan patient och läkare och kan leda till positiva 

kliniska resultat, till exempel tidigare och mer preciserade diagnoser, hållbarare behandlingar 

och ökad patienttillfredsställelse (Haslam, 2007). I en studie av Derksen et al. (2017) angav 

patienter inom primärvården att empati hjälper till att bygga upp en mer personlig relation 

samt att det gör att de känner sig välkomna och avslappnade. De uppgav också att det gör dem 

motiverade och får upplevelsen av stöd. Brist på empati kunde leda till att de undvek besök 

inom vården. Patienterna blev frustrerade när empatin var bristande. Strandberg, Eklund och 

Manthorpe (2012) som undersökte empati bland skötare i äldreomsorgen, kom fram till att 

skötarna upplevde frustration när de inte hade möjlighet att uttrycka empati i arbetet. Det 
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framkom att tidsbrist, skötarnas egna behov och oflexibla socialtjänstsystem typiskt hindrade 

deras möjlighet till empati. Dock ansåg skötarna att empati var en del av deras 

jobbtillfredsställelse. Med det menas att skötarna såg mötena med de äldre som möjligheter till 

att uppvisa empati snarare än att uppvisa likgiltighet. 

Richardson et al. (2012) uppgav att empati är ingången till en vårdande sjuksköterske-

patient-relation. Höga nivåer av empati hos sjuksköterskor är enligt en studie av LaMonica, 

Wolf, Madea, och Oberst (1987, refererad i Ward et al., 2009) associerat med reducerad 

ångest, depression och fientlighet hos cancerpatienter. Sullivan (1990, refererad i Ward et al., 

2009) kom fram till att empatisk kommunikation ledde till minskade nivåer av stress hos 

patienter och även fungerade som ett skydd mot eventuella psykologiska och hälsorelaterade 

problem hos sjuksköterskor. Richardson et al. (2012) kallade empati en trygg och tillåten 

känsla. Andra aspekter empati har betydelse för i den professionella relationen är 

informationsutbyte och patienters benägenhet att följa ordinationer samt för samarbete (Holm, 

2013). 

Utifrån policies och forskning kom Williams och Stickley (2010) fram till att det är tydligt 

att patienter vill ha empatiska och emotionellt kompetenta sjuksköterskor. Alligood (1992, 

refererad i Ward et al., 2009) angav att empati är en kognitiv respons inlärd och utvecklad 

under sjuksköterskeutbildning och klinisk träning. Enligt Morse, Bottorff, Anderson, O’Brien 

och Solberg (1992, refererad i Ward et al., 2009) har lärare i hela världen accepterat empati 

som basen för terapeutisk kommunikation och, till följd, infört det i sjuksköterskeutbildningen. 

Enligt Sveriges högskoleförordning (1993:100) och SFS 2006:1053 ska 

sjuksköterskestudenten, i och med sin examen, kunna uppvisa ett empatiskt förhållningssätt. 

Motsvarande gäller för studenten som avser att ta en specialistsjuksköterskeexamen. 

Sjuksköterskeutbildningen på grundnivå, erbjuder en tydlig förankring i patientperspektiv och 

sjuksköterskans profession, både genom teoretiska moment och verksamhetsförlagd 

utbildning. Sjuksköterskeutbildningen på avancerad nivå, ger fördjupade kunskaper inom 

dessa områden, också genom teoretisk förankring och verksamhetsförlagd utbildning 

(Mälardalens högskola, i.d.) Holm (2013) uppger att det måste ställas höga krav på den 

professionellas empatiska förmåga, hon menar att empati är avgörande för hur hjälp ges och 

tas emot. I en studie där sjuksköterskestudenter genomgick en empatikurs under deras treåriga 

utbildning, framkom det att framförallt kvinnors empatinivå hade ökat från i början av 

utbildningen, till i slutet (Cunico, Sartori, Marognolli & Meneghini, 2012). 

 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Med tanke på att forskning visar att empati har en genomträngande positiv effekt på patienters 

tillfrisknande och eftersom empatiträning ingår i sjuksköterskeutbildningen i Sverige, är det 

sannolikt att uppgifter om sjuksköterskestudenters empatiska förmåga är av betydelse för 

utbildningssamordnare inom vårdsektorn. Till följd av en mätning på den empatiska förmågan, 

kan utbildningssamordnare använda resultaten för att dra slutsatser om 

sjuksköterskeutbildningens upplägg. Syftet med studien är därför att undersöka 

sjuksköterskestudenters empatiska förmåga under utbildningens gång på en högskola i 

Mellansverige. Följande frågeställningar genererades för att undersöka det: 

 
1. Sker det någon förändring av empatin under utbildningens gång? Hypotesen är att ju 

högre utbildning, desto högre empati har studenterna. 

 

2. Finns det några skillnader i empati mellan specialistutbildningarna 

(distriktsjuksköterske-, psykiatrisjuksköterske-, barnmorske-, anestesisjuksköterske- 

och intensivvårdssjuksköterskeutbildningen)? 
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3. Vilka tankar har specialiststudenterna om empatins roll i relationen mellan 

sjuksköterska och patient? 

 

4. Vilka tankar kring resultaten har en empatiforskare? 

 

 

Metod 
 

Den här undersökningen bygger på fyra olika typer av data: (1) kvantitativa data insamlade på 

grundutbildningen av annan person än författaren, (2) kvantitativa data insamlade på 

specialistutbildningen av författaren, (3) kvalitativa data insamlade på specialistutbildningen 

av författaren och (4) intervju med en empatiforskare gjord av författaren. Författaren har 

analyserat de fyra datamängderna som en helhet. 

 

 

Deltagare 
 

Totalt delades 369 frågeformulär ut till sjuksköterskestudenter på en högskola i Mellansverige. 

Av de 271 frågeformulär som delades ut till grundstudenterna kunde 235 samlas in. Från 

termin två, svarade 142 av 164 studenter (86.6%) och från termin sex, svarade 93 av 107 

studenter (87.9%). Två av svaren togs bort, en i termin två och en i termin sex, på grund av för 

stort partiellt bortfall. Av specialiststudenterna svarade 96 studenter av 98, varav en uteslöts på 

grund av för stort partiellt bortfall. Utbildningarna specialiststudenterna gick var barnmorska 

[n = 26 (27.7%)], psykiatri- [n = 22 (23.4%)], distrikt- [n = 14 (14.9%)], anestesi- [n = 16 

(17%)] och intensivvårdssjuksköterska [n = 16 (17%)]. 

Grundstudenterna i termin två var 21 till 67 år (M = 28.71, SD = 7.70). Här var majoriteten 

kvinnor (81.6%) och omkring 18% uppgav sig själva som varken kvinna eller man. 

Grundstudenterna i termin sex var 24 till 56 år (M = 29.73, S = 6.70). Här var 88.3% kvinnor, 

ungefär 1% var män och omkring 11% uppgav sig som varken man eller kvinna. Ungefär 

hälften av studenterna i termin två (46.8%) och sex (52.1%) hade arbetat inom vården innan de 

påbörjade grundutbildningen. Specialiststudenterna var 24 till 55 år (M = 33.96, SD = 7.58). 

Även här var majoriteten kvinnor (79.8%), resten av deltagarna var män (20.2%). 

Specialiststudenterna hade arbetat som legitimerade sjuksköterskor mellan 1 till 21 år (M = 

5.55, SD = 4.62). Empatiforskaren som deltog var Lena Wiklund Gustin, forskare inom 

vårdvetenskap och kognitiv beteendeterapi. Ett av hennes forskarintressen är självmedkänsla. 

Flera forskare betraktar medkänsla och empati som varandras motsvarigheter. Ingen ersättning 

utgick. 

 

 

Material 
 

Datamaterialet samlades in med hjälp av frågeformulär och intervju. Frågeformuläret till 

grundstudenterna innehöll samtyckespåskrift och en enkät. Enkäten innehöll bakgrundsfrågor 

och öppna frågor utformade av Marmstål Hammar, Holmström och Sundler (2015) och ett 

self-efficacy formulär innehållande Jeffersons empatiskala för sjuksköterskestudenter, 

utformad av Ward et al. (2009) och översatt till svenska av Marmstål Hammar et al.. 

Empatiskalan etikprövades och godkändes av Etikprövningsnämnden i Uppsala. De öppna 

frågorna av Marmstål Hammar et al. exkluderades i den befintliga studien. Det andra 

frågeformuläret riktad till specialiststudenterna innehöll ett missivbrev, samtyckespåskrift och 

en enkät. Missivbrevet innehöll information om studiens syfte, ämne, etiska principer, 



7 

 

förfrågan om deltagande och tidslängd för enkätifyllande. Första avsnittet i enkäten innehöll 

samma bakgrundsfrågor som till grundstudenterna, med några modifikationer och några nya 

frågor. Andra avsnittet innehöll Jeffersons empatiskala och det tredje avsnittet, två öppna 

frågor. 

 

Enkäten till grundstudenterna. Bakgrundsfrågorna i enkäten till grundstudenterna var 10 

och empatiskalan innehöll 20 påståenden. Bakgrundsfrågorna mätte födelseår, 

könstillhörighet, dagligt språk, studieort, antagning till sjuksköterskeutbildningen, termin, 

tidigare vårdarbete, vårdarbete med äldre, tidigare vårdutbildning och annan högskole- eller 

universitetsutbildning. De två sistnämnda variablerna hade en följdfråga var. Vårdarbete med 

äldre exkluderades i den befintliga studien. Jeffersons empatiskala mätte empati. Den är en 

självskattningsskala där varje påstående besvaras på en Likert-formaterad sjugradig skala från 

1 (instämmer inte alls) till 7 (instämmer helt). I sju av påståendena förekommer den kognitiva 

termen ”förståelse” och tre påståenden innehåller perspektivtagande, medkännande omsorg 

samt att sätta sig in i patientens situation. Tio av påståendena (2, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17 och 

20) är positivt vända, medan resterande är negativt vända. Varje påstående kan ge 1-7 poäng 

och poängsumman kan minimalt uppgå till 20 poäng och maximalt 140 poäng. Summaindex 

beräknades för skalan. Den indikerade att ju högre poäng, desto mer empati. Cronbachs alpha 

uppgick till .80. 

 

Enkäten till specialiststudenterna. Enkäten till specialiststudenterna bestod av 14 frågor och 

20 påståenden uppdelat i tre avsnitt. Första avsnittet innehöll 12 bakgrundsfrågor som mätte 

födelseår, könstillhörighet, dagligt språk, studieort, utbildningsantagning, specialistutbildning, 

termin, annan specialistutbildning, tidigare vårdarbete, arbetad tid som sjuksköterska, tidigare 

vårdutbildning och annan högskole- eller universitetsutbildning. Specialistutbildning, tidigare 

vårdutbildning och annan högskole- eller universitetsutbildning hade en följdfråga var. Andra 

avsnittet innehöll Jeffersons empatiskala med sina 20 påståenden och tredje avsnittet innehöll 

frågorna ”Beskriv med egna ord vad du tycker är betydelsefullt för ett bra möte med en 

patient.” och ”Har du något att tillägga om mötet med patienten?”. Cronbachs alpha i 

Jeffersons empatiskala blev .74. 

 

Intervju med empatiforskare. Under intervjutillfället erhölls en intervjuguide, resultaten 

genererade ur frågeställning ett och två samt bandspelare. Intervjuguiden innehöll öppna 

frågor, exempelvis ”Vad tänkte du när du såg resultatet?”, ”Vad tror du är anledningen till att 

resultatet ser ut som det gör?” och ”Finns det något man kan ändra på i utbildningen utifrån 

resultatet?”. Empatiforskaren resonerade kring skillnaderna i empatinivå mellan 

grundstudenterna (termin två och sex) och specialiststudenterna samt empatiskillnaderna 

mellan specialistutbildningarna (distriktsjuksköterske-, psykiatrisjuksköterske-, barnmorske-, 

anestesisjuksköterske- och intensivvårdssjuksköterskeutbildningen). 

 

 

Procedur 
 

Frågeformulär till grundstudenterna. Frågeformuläret till grundstudenterna delades ut och 

samlades in av Marmstål Hammar et al. (2015) under undervisningstillfällen på en högskola i 

Mellansverige. Proceduren för den datainsamlingen finns beskriven i Marmstål Hammar et al.. 

De etiska principerna följdes under insamlingen. 

 

Frågeformulär till specialiststudenterna. Frågeformuläret till specialiststudenter delades ut 

och samlades in av författaren under sju undervisningstillfällen på en högskola i 

Mellansverige. I god tid skickades missivbrev till samtliga lärare, där förfrågan ställdes om att 

i cirka 10-15 minuter uppehålla de närvarande studenterna på någon av lärarnas 
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undervisningstillfällen. Samtliga lärare godkände förfrågan och tid för besöken bestämdes. Sju 

av besöken gjordes vid inledningen av undervisningstillfällen och en genomfördes under. 

Under varje besök gav närvarande lärare utrymme för förmedling av information och 

utdelning, ifyllande och insamling av frågeformulär. Studenterna fick både muntlig och 

skriftlig information. Den muntliga informationen förmedlades både i början och i slutet av 

besöken. I början förmedlades en abstrakt version av ämnet för studien för att motverka social 

önskvärdhet, vad syftet med besöket var och att deltagande i studien var frivilligt och 

anonymt. Vid fyra av besöken förmedlades också att namn skulle separeras från enkäten vid 

analysarbetet. Efter utdelning, ifyllande och insamling av formuläret, uppgavs det specifika 

ämnet för studien, varpå studenterna tackades för medverkan. Den närvarande läraren tackades 

också för godkännandet av besöket. Besöken pågick i cirka 15 minuter var. Tretton enkäter 

delades också ut till distansstudenter, varav sju på annan högskola och sex via post.  

 

Intervju med empatiforskare. Intervjuförfrågan skickades via mail med en motivering till 

förfrågan och en beskrivning av syftet med intervjun. Efter visat intresse bestämdes tid och 

plats för mötet. Innan intervjutillfället skickades också intervjuguiden och resultaten på 

frågeställning ett och två via mail. Intervjun genomfördes på forskarens kontor på den aktuella 

högskolan. Under intervjutillfället deltog en intervjuare och forskaren. Innan intervjun startade 

frågade intervjuaren om tillåtelse att spela in, varpå forskaren godkände. När intervjun startade 

uppgavs etiska principer (informations-, samtyckes-, forsknings- och konfidentialitetskravet). 

Den första frågan som ställdes var ”Vad tänkte du när du såg resultaten?”. När intervjuaren 

upplevde behovet av utveckling av ett ventilerat ämne, ställdes följdfrågor, till exempel 

”varför tror du att det är så?”. När frågor i intervjuguiden hade besvarats uttömmande och när 

forskarens tankar kring resultaten hade beskrivits väl, tackades forskaren för sitt deltagande 

och förfrågan om tillåtelse att uppge forskarens namn i studien, uppgavs. Forskaren 

accepterade. Frågan ”Hur tänker du kring resultatet nu?” ställdes inte då den ansågs bli 

besvarad genom frågan ”Vad tänkte du när du såg resultatet?”. 

 

 

Databearbetning 
 

Frågeformulär. Bearbetning av svaren till bakgrundsfrågorna och Jeffersons empatiskala från 

samtliga studenter, skedde med hjälp av datorprogrammet Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS). De värden som erhölls i empatiskalan där enstaka påståenden inte besvarats, 

ersattes med befintligt medelvärde. Signifikansgränsen sattes till p < .05. Frågeställning ett och 

två besvarades genom utförande av två envägs variansanalyser för oberoende mätningar och 

post hoc test av typen LSD. 

 

Öppna svar. För att få svar på frågeställning tre, analyserades de öppna svaren till 

frågeformulären från specialiststudenterna i ett hermeneutiskt perspektiv (Kvale & 

Brinkmann, 2014). De öppna svaren meningskoncentrerades, kodades och kategoriserades i 

Word dokument. Vid meningskoncentrering framhävdes meningen av svaren. Därefter 

kodades innehållet i varje meningskoncentrerat svar i form av enskilda listor. Antalet enskilda 

listor blev 93. Därpå kategoriserades gemensamma betydelser i form av teman och subteman i 

en lista. Samma betydelser sammanfördes till ett tema eller subtema. Till exempel formades 

subtemana ”delaktighet”, ”förtroende” och ”samarbete” i temat ”allians”. Sammanlagt 

bildades fem teman; empati, professionell hållning, kommunikation, allians och tid. För att 

beräkna antalet svar som hörde till varje tema och subtema, granskades de oformaterade 

svaren så att samtliga betydelser i temana och subtemana kunde identifieras. De framräknade 

antalen omvandlades sedan till andelar i procent. Identifierbara citat som drogs ut från svaren 

omformulerades för att ta hänsyn till anonymitet. 
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Intervju med empatiforskare. Intervjun med empatiforskaren analyserades utifrån 

hermeneutisk meningstolkning (Kvale & Brinkmann, 2014) så att frågeställning fyra blev 

besvarad. Den inspelade intervjun transkriberades i ett Word dokument, varpå texten 

meningskoncentrerades så att textens mening framhävdes. Antalet sidor med transkriberad text 

blev fem. Totalt meningskoncentrerades texten till cirka en halv sida. 

 

 

Resultat 
 

 

Kvantitativ del 
 

Hypotesen som hörde till frågeställning ett, att ju högre utbildning, desto högre empati har 

studenterna, testades med hjälp av envägs variansanalys för oberoende mätningar. En 

signifikant skillnad i empatinivå kunde noteras mellan termin två, termin sex och 

specialiststudenterna, F (2, 326) = 8.08, p < .001, η2 = .05. Med hjälp av post hoc test av typen 

LSD, framkom att grundstudenterna i termin sex (M = 5.86, SD = 0.57) hade signifikant högre 

empati än grundstudenterna i termin två (M = 5.58, SD = 0.60) (p < .001) och 

specialiststudenterna (M = 5.58, SD = 0.57) (p = .001). Dock kunde ingen signifikant skillnad 

noteras mellan de i termin två och specialiststudenterna, vilket betyder att den tillhörande 

hypotesen inte fick något stöd. 

Samma hypotes att ju högre utbildning, desto högre empati har studenterna, testades igen 

med hjälp av envägs variansanalys för oberoende mätningar, men denna gång mättes endast 

kvinnor. Det visade att det fanns en statistisk signifikant skillnad mellan termin två, termin sex 

och specialiststudenterna, F (2, 270) = 6.26, p = .002, η2 = .04. Med hjälp av post hoc test av 

typen LSD, genererades att termin sex (M = 5.90, SD = 0.50) skilde sig signifikant ifrån termin 

två (M = 5.64, SD = 0.59) (p = .001) och specialiststudenterna (M = 5.68, SD = 0.48) (p = 

.009), medan det fortfarande inte fanns någon signifikant skillnad mellan termin två och 

specialiststudenterna. Figur 1 presenterar medelvärden som framkom i analyserna, när båda 

könen är inkluderade och när endast kvinnor mäts. 
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Figur 1. Könsskillnader i empatinivå för grundstudenterna på termin två och sex och för 
specialiststudenterna. Mätningen gjordes på en sjugradig skala från 1 (instämmer inte alls) till 7 
(instämmer helt). Skalan etikprövades och godkändes av Etikprövningsnämnden i Uppsala och 
användes med tillstånd av Ward et al. (2009). 

 

För att frågeställning två skulle bli besvarad, användes envägs variansanalys för oberoende 

mätningar. Det visade minst en statistisk signifikant skillnad i empati, någonstans mellan 

specialistutbildningarna, F (4, 89) = 2.82, p = .030, η2 = .11. Post hoc test med typen LSD, 
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visade att distriktstudenter (M = 5.85, SD = 0.29) hade signifikant högre empati än 

intensivvårds- (M = 5.27, SD = 0.53) (p = .004) och anestesistudenter (M = 5.42, SD = 0.77) (p 

= .033). Likaså hade intensivvårdsstudenter signifikant lägre empati än barnmorske- (M = 

5.63, SD = 0.52) (p = .044) och psykiatristudenter (M = 5.70, SD = 0.53) (p = .019). Dock var 

inte distriktsjuksköterskestudenter signifikant skilda från psykiatri- och barnmorskestudenter. 

Inte heller anestesisjuksköterskestudenter skilde sig signifikant från barnmorske- psykiatri- 

och intensivvårdsstudenter.  

Frågeställning två besvarades även när endast kvinnor inkluderades i analysen. Den 

genomfördes också med hjälp av en envägs variansanalys för oberoende mätningar. Här kunde 

inga signifikanta skillnader i empati noteras mellan samtliga specialistutbildningar, F (4,70) = 

1.68, p = .163. Distriktsjuksköterskestudenter hade ett medelvärde på 5.85 (SD = 0.29), 

psykiatristudenter hade 5.79 (SD = 0.50), anestesisjuksköterskestudenter 5.67 (SD = 0.61), 

barnmorskestudenter 5.63 (SD = 0.52) och intensivvårdsstudenter 5.41 (SD = 0.42). Figur 2 

presenterar medelvärden som framkom vid analyserna, när båda könen är inkluderade och när 

endast kvinnor innehas. Som framstår, studerade inga manliga studenter distrikt- eller 

barnmorskeutbildningen. En Pearson’s korrelationsanalys visade ett litet positivt samband 

mellan ålder och empatinivå, r = .09, n = 326, som inte var signifikant (p = .117). 
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Figur 2. Könsskillnader i empatinivå på specialistutbildningarna (Distriktsjuksköterskestudenter; Dsk, 
psykiatristudenter; psykiatri, barnmorskestudenter; barnmorskor, anestesistudenter; anestesi, 
intensivvårdsstudenter; iva). Mätningen gjordes på en sjugradig skala från 1 (instämmer inte alls) till 7 
(instämmer helt). Skalan användes med tillstånd av Ward et al. (2009), etikprövad och godkänd av 
Etikprövningsnämnden i Uppsala. 

 

 

Kvalitativ del 

 
Öppna svar. Frågeställning tre blev besvarad med hjälp av hermeneutisk meningstolkning. Av 

de öppna svaren tyckte 95% av specialiststudenterna, att empati var viktigast i relationen 

mellan sjuksköterska och patient, följt av professionell hållning (41%), kommunikation (41%), 

allians (25%) och tid (19%). Tabell 1 redovisar samtliga teman och deras subteman, samt citat 

utdragna från de öppna svaren. 
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Tabell 1 

Teman i specialiststudenternas öppna svar 

Tema Andel av 

öppna svaren 

som innehöll 

temat i % 

Subteman Exempel på citat från öppna svar 

  S lyssnar/är lyhörd ”Att förstå och vara lyhörd 

  S är respektfull för hela patientens situation, 

  S har förståelse men inte låta sympatin för 

Empati 95% S är holistisk patienten ta över, utan vara 

  S är engagerad empatisk” 

  S skapar trygghet  

  Jämlikhet  

    

  S anpassar sig efter O:s behov ”Att anpassa sitt ”språk” till 

  S har en positiv attityd patientens nivå för att und- 

Professionell hållning 41% Evidensbaserad vård vika missförstånd” 

  S hanterar svåra samtal  

  S är självmedveten  

    

  S är tydlig ”Kroppsspråket är minst lika 

  Ärlighet viktigt som verbal kommun- 

Kommunikation 41% S ställer frågor ikation” 

  S ger ögonkontakt  

  Humor  

    

  Förtroende ”Att skapa en förtroendefull 

Allians 25% Samarbete relation till patienten. Patienten 

  Delaktighet ska kunna lita på mig” 

    

Tid 19% S skapar tid ”Att ha gott om tid så att jag ej  

  Att tid finns känner stress och att patienten ej 

   upplever det – tidsbrist” 
*S = sjuksköterskan, **O = personen eller patienten 

 

 

Empatiforskarens inslag. För att få svar på frågeställning fyra, analyserades intervjun med 

empatiforskaren med hjälp av hermeneutisk meningstolkning. Med koppling till resultatet som 

visade att grundstudenterna i termin sex har signifikant högre empati än grundstudenterna i 

termin två och specialiststudenterna, hänvisar Wiklund Gustin till forskning som visar att 

empatin sjunker med erfarenhet. Hon föreslår om det beror på desillusion, dvs. under 

grundutbildningen får studenten en förståelse för betydelsen av empati, som i arbetslivet sedan 

visar sig inte går att använda i den utsträckning man vill. Wiklund Gustin påpekar även att 

många i specialistutbildningen arbetar samtidigt, som bidrar till stress. Är en person stressad 

sjunker empatin drastiskt vilket skapar problem vid mätning av empati.  

Wiklund Gustin var positivt inställd till att empatinivån ökade under grundutbildningen. 

Hon jämför det med en studie som gjordes på läkarstudenter för några år sedan där 

empatinivån istället minskade under utbildningens gång. Distinktionen tror hon beror på 

skillnaden i antalet arbetsuppgifter då läkare, enligt Wiklund Gustin, har större fokus på 

kroppens delar än vad sjuksköterskor har. Hon menar att sjuksköterskor har mer fokus på 

människan som helhet. 
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Att det är skillnader i empati mellan specialistutbildningarna, tror hon styrs av 

sammanhanget, liksom att många av de undersökta specialiststudenterna, arbetade inom 

primärvård, psykiatri och intensivvård innan påbörjad specialistutbildning. Inom primärvården 

tror hon det är lättare att identifiera sig med patienter eftersom relativt friska människor vårdas 

där samt med patienter inom mödravården eftersom barn är i fokus. Att kunna identifiera sig 

gör det också lättare, tror hon, att leva sig in i andra människors situation. Hon tror däremot 

det är svårare att leva sig in i pedofilers eller psykotiska människors situation och att det är 

svårare att känna empati för patienter inom anestesi- och intensivvård, på grund av låg 

interaktion med de och mer teknikfokus. En studie hon hänvisar till visade att anestesi- och 

intensivvårdssjuksköterskor var mer benägna att använda kvantitativa metoder inom 

forskning, medan psykiatrisjuksköterskor var mer benägna att använda kvalitativa metoder. 

Hon tror det beror på skillnader i intresse för den medmänskliga interaktionen.  

För att höja empatinivåerna hos studenterna har Wiklund Gustin och hennes kollegor 

utformat ett grupprogram som studenterna deltar i, där fokus är på självmedkänsla och 

stresshantering. Hon uppger att det finns studier som visar att både studenter och 

sjuksköterskor är stressade och att självmedkänsla minskar stressnivåerna samt att 

självmedkänsla är relaterat till medkänsla för andra. Hon hänvisar till en mätning från 2016, 

som gjordes direkt efter avslutat program. Det visade att studenternas stressnivåer hade 

minskat och självmedkänslan hade ökat. Hur det ser ut över tid vet hon inte än. 

 

 

Diskussion 

 
Den här undersökningens kvantitativa del visade att termin sex hade signifikant högre empati 

än termin två och specialiststudenterna. Beträffande specialistinriktningarna hade 

distriktsjuksköterskestudenter högst empati, följt av psykiatri- barnmorske- anestesi och 

intensivvårdsstudenter. Överlag hade kvinnor högre empati än män. De öppna svaren visade 

att empati, följt av professionell hållning, kommunikation, allians och tid hade störst betydelse 

i mötet med patienten. En empatiforskare angav att empatiskillnaderna mellan termin två, 

termin sex och specialiststudenterna beror på skillnader i stressnivå. Erfarenhet och desillusion 

kan vara andra förklaringar. Att det fanns empatiskillnader mellan specialistutbildningarna, 

tror hon beror på skillnader i identifikationsmöjligheter, interaktion och teknikfokus. Hon 

menar att de som har högre empati, har mindre teknikfokus och lättare att interagera med och 

identifiera sig med patienter, medan de som har lägre empati, har mer teknikfokus och svårare 

att interagera med och identifiera sig med patienter. 

Av det som efterfrågades i den första frågeställningen, konstaterades att termin sex hade 

signifikant högre empati än specialiststudenterna, medan termin två och specialiststudenterna 

inte skilde sig åt i empatinivå. Det innebar att tillhörande hypotes inte fick stöd då empatin inte 

ökade ju högre utbildning studenterna hade. Att empatin ökar mellan termin två och sex kan 

förklaras av att inlärning och utveckling av empati är en integrerad del av 

sjuksköterskeutbildningen (Ward et al., 2009; Mälardalens högskola, i.d.). Att empatin 

minskar mellan termin sex och specialiststudenterna, kan bero på att de i termin sex, befunnit 

sig i utbildningssammanhang under de tre senaste åren och då fått mer empatiträning (Cunico 

et al., 2012) än specialiststudenterna, som troligtvis befunnit sig i utbildningssammanhang 

kortare tid. En annan förklaring kan vara att fler män går specialistutbildningen. Som 

observerats och som även konstaterats av Clarke et al. (2016) har det visat sig att män har 

lägre empati än kvinnor. En ytterligare förklaring till att samtliga utbildningar skiljer sig åt, 

kan vara åldersskillnader. 

Empatiskillnaderna mellan män och kvinnor, kan även bero på social önskvärdhet, dvs. att 

kvinnor, i högre utsträckning, har behov av att bli omtyckta. De vill därför framstå som mer 

empatiska på grund av betydelsen empati har i vårdarbetet. Enligt Blom (2012) visar en studie 
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att kvinnor har högre prestationsbaserad självkänsla än män och enligt Clarke et al. (2016) 

påvisar en studie, att den högre empatin hos kvinnorna inte var lika synlig när de kvinnliga och 

manliga deltagarna observerades, jämfört med när de självrapporterade sin empati. Samma 

författare återgav en annan studie där empatibegreppet delades upp i tre komponenter. Den 

visade att det inte fanns några skillnader mellan könen vid sociala empatifärdigheter, vid 

kognitiv empati hade kvinnorna något högre och vid emotionell empati hade kvinnorna 

mycket högre (Clarke et al.). En annan förklaring till könsskillnaderna kan vara att män i 

högre utsträckning objektifierar sina patienter, då Rudman och Mescher (2012) uppger att män 

ibland objektifierar kvinnor. Primärt uppkommer empati när den andra betraktas som ett 

subjekt (Håkansson Eklund, 2006). 

Ur frågeställning två genererades att distriktsjuksköterskestudenterna hade signifikant 

högre empati än anestesi- och intensivvårdsstudenterna, medan intensivvårdsstudenterna hade 

signifikant lägre empati än psykiatri- och barnmorskestudenterna. Att empatimedelvärdena 

blev lägre för anestesi- och intensivvårdsstudenterna än resterande specialistutbildningar, kan 

bero på mindre grad av identifikation (Batson et al., 2005) på grund av mer teknikfokus 

(Mälardalens högskola, i.d.). Det skulle kunna jämföras med studien Holm (1985) resonerar 

kring som visade att läkarstudenters empati minskade under utbildningens gång. Då det kan 

antas att läkare är mer fokuserade på kroppens delar, dvs. kroppens organ, än på människan 

som helhet, kan det förmodas råda sämre grad av identifikation, som i sin tur leder till lägre 

empati. Så för att både läkare och anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor har mer 

detaljerade och splittrade uppgifter, som eventuellt leder till mindre interaktion med 

patienterna och därför färre möjligheter till identifikation, resulterar det i att empatin för 

samtliga grupper blir lägre. En ytterligare förklaring som möjligtvis är ett resultat av sämre 

identifikationsmöjligheter, är att samtliga grupper, i högre utsträckning, objektifierar sina 

patienter, som i sin tur leder till lägre empati (Håkansson Eklund, 2006). 

Ur frågeställning tre, framkom att 95% av specialiststudenterna ansåg att empati var det 

viktigaste i mötet med patienten, följt av professionell hållning (41%), kommunikation (41%), 

allians (25%) och tid (19%). Att empati framkom som det viktigaste temat, kan bero på att det 

är en integrerad del i sjuksköterskeutbildningen (Ward et al., (2009) och/eller att empati har en 

genomträngande effekt på kliniska resultat och sjuksköterske-patient-relationen (t.ex. Derksen 

et al., 2017; Richardson et al., 2012). Troligtvis är studenterna väl medvetna om effekten både 

genom sin utbildning och sin arbetslivserfarenhet. Troligtvis är det inte heller någon slump att 

professionell hållning framkom som ett tema, då det enligt Holm (2013) är grundläggande i 

möten mellan patienter och yrkesutövare. En ytterligare anledning, kan vara att empati 

betraktas som en del av den professionella hållningen (Holm, 2013). Kommunikation, som 

tema, skulle kunna förklaras av Fleischer et al. (2009), som kom fram till att syftet med 

kommunikation och interaktion, inom hälso- och sjukvården, är att påverka patienters 

hälsostatus och välbefinnande. Att allians blev ett tema, kan förklaras av att sjuksköterskans 

roll enligt Peplau (Rask & Aberg, 2002) är att bygga upp en förtroendefull relation med 

patienten. Att tid framstod som viktigt och genererades som ett tema, kan bero på tidsbrist 

(Strandberg et al., 2012). 

Ur fjärde och sista frågeställningen, genererades att erfarenhet, desillusion och stress kan, 

enligt en empatiforskare, vara orsaker till att termin sex hade högre empati än 

specialiststudenterna. Enligt Purcell, Kutash och Cobb (2011) har sjuksköterskor ett flertal 

jobbrelaterade stressorer. Duarte och Pinto-Gouveia (2017) uppger att sjuksköterskor, som är i 

riskzonen för utbrändhet och mindre medkänsla, är mindre benägna att känna empati. 

Empatiforskaren tror också, beträffande specialistutbildningarna, att empatin blir lägre för 

patienten i de fall möjligheten till interaktion och identifikation är liten, vilket också kan 

förklaras av konstaterandet av Batson et al. (2005), att mindre grad av identifikation, resulterar 

i mindre grad av empati. 
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Styrkor och svagheter 

 
Det som framför allt kan tyckas utmärka studien och vara en styrka är att det insamlade 

materialet analyserades både med hjälp av kvantitativ och kvalitativ metod. En eventuell 

svaghet är det mindre antalet män som deltog, endast sex % av deltagarna var män. En annan 

svaghet och ett eventuellt hot mot studiens interna validitet, kan vara att specialiststudenterna 

före besvarandet av de öppna frågorna i enkäten, fyllde i svar i Jeffersons empatiskala. Det kan 

ha påverkat de öppna svaren på så sätt att studenternas resonerande kring vad som är viktigt i 

sjuksköterske-patient-mötet, påverkades. Ett eventuellt skydd mot denna risk, kan vara att det 

specifika ämnet för studien, inte avslöjades förrän efter de aktuella frågeformulären fyllts i. En 

ytterligare styrka med studien är det låga antalet bortfall; hos specialiststudenterna framkom 

endast tre bortfall av 98 och hos grundstudenterna framkom 38 av 235. Dock kan de ersatta 

värdena av enstaka bortfall sänka validiteten, då de kan skilja sig från verkligheten.  

Att en empatiforskare reflekterade kring bakomliggande faktorer till de kvantitativa 

resultaten, kan betraktas som understödjande verktyg i planering och beslutsfattande av 

framtida upplägg av utbildningens struktur. De öppna svaren skulle kunna betraktas som 

komplement till de kvantitativa resultaten på så sätt att de stärker bilden av studenternas 

verkliga tankar om vad som är utmärkande för en ideal sjuksköterske-patient-relation. Dock 

anses validiteten av de öppna svaren vara markant försämrad på grund av skillnader i 

förförståelse och därmed skillnader i tolkning. Många av subtemana skulle kunna tyckas höra 

samman med flera av temana, inte enbart det tema de är sammanfogade med. Å andra sidan 

kanske de mest betydande aspekterna på så vis framkommer, dvs. studenterna uppgav aspekter 

som hade styrkan att täcka in det som ger det ultimata goda patientmötet. 

På så vis kan generaliserbarheten av de öppna svaren vara god. Andra 

specialistsjuksköterskestuderande skulle därför mycket väl kunna uppge samma svar, utifrån 

olika perspektiv, som skulle kunna ge samma slutliga helhet. Däremot blir det nog mer 

komplicerat ifall den slutsatsen dras gällande de kvantitativa resultaten. Att empatin ökar 

mellan termin två och sex är möjligtvis en ganska verklig bild av studenternas verkliga 

empatiförmåga eftersom samma studenter troligtvis har studerat på samma skola under hela 

grundutbildningen. Det skulle kunna minska risken för individuella skillnader som därmed kan 

öka möjligheten till generaliserbarhet, dvs. generaliserbarhet till andra 

sjuksköterskestuderande på den aktuella undersökta högskolan. Om studenterna har gått 

samma utbildning under samtliga studerade år, är det troligtvis större chans att de får liknande 

erfarenheter och kunskaper. Det gör det också lättare att dra slutsatser om att termin två och 

sex är mer lika då de i början av utbildningen troligtvis hade liknande förväntningar om 

utbildningens struktur, dvs. chansen att de inte har tidigare erfarenheter av högskolestudier, är 

kanske större. Specialiststudenterna å andra sidan, kanske mer troligt har tidigare erfarenhet av 

högskolestudier. Risken för mer individuella skillnader kan därmed öka. Individuella 

skillnader kan bli desto tydligare om många specialiststuderande genomförde 

grundutbildningen på andra högskolor än den aktuella högskolan. Andra erfarenheter kan 

därmed påverka och på så sätt vara ett hinder för generaliserbarhet. Även arbetslivserfarenhet 

kan skilja sig och därför vara ett hinder, specialiststudenterna har troligtvis arbetat längre inom 

vården än de andra grupperna eftersom deras legitimitet är avsett för just vårdarbete. 

Generalisering av empatiskillnaderna mellan specialistutbildningarna, bör också göras varsamt 

då samtliga specialistklasser var relativt små (barnmorske- [n = 26], psykiatri- [n = 22], 

distrikt- [n = 14], anestesi- [n = 16] och intensivvårdsstudenter [n = 16]). 

Empatiforskarens inslag kan ha viss generaliserbarhet. De orsaker hon nämner som 

bakomliggande faktorer till de kvantitativa resultaten, kan mycket väl andra empatiforskare 

nämna. Dock kanske chansen är lägre att de kopplar orsakerna till samma studier. Det är 

möjligt att andra empatiforskare har andra erfarenheter inom forskning. Hennes 

åtgärdsprogram som avser att höja empatinivån, kan mycket väl andra empatiforskare arbeta 

med, dock behövs mer information för att klargöra det. 
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Däremot kan den aktuella undersökningen ha hög replikerbarhet. Jeffersons empatiskala är 

avsedd för att specifikt undersöka sjuksköterskestudenters empatinivåer (Ward et al., 2009) 

och Cronbachs alfa översteg det genererade gränsvärdet .70. Ward et al. fick även fram stöd 

som visade att empatiskalan är reproducerbar, signifikant och reliabel. Även metod delen 

anses stämma väl överens med den verkliga metoden för undersökningen, då beskrivningen 

gjordes löpande under studiens gång. Det som kan sänka validiteten är skillnader i deltagares 

uppfattning om vad som efterfrågades. Trötthet bland deltagarna kan vara en annan sänkbar 

faktor. Även datainsamlarens uppträdande och beteende under datainsamlingen, kan påverka 

replikerbarheten, dvs. deltagarnas uppfattning om datainsamlaren kan inverka på deltagarnas 

motivation till att prestera vid mätningen. Å andra sidan strävade insamlaren efter att visa 

intresse för deras deltagande. Inlevelse, positiv, tillmötesgående attityd och omsorg var andra 

aspekter som uppvisades, vilket i sin tur skulle kunna främja deras prestation. 

Begreppsvaliditeten för studien anses god då den befintliga definitionen av empati var 

utformad för sjuksköterske-patient-sammanhang (Ward et al., 2009). 

 

 

Förslag på framtida forskning 
 

En intressant fråga, med tanke på den effekt som framkommit att stress har på empati, är om 

empatin skulle vara högre hos specialiststudenterna om t.ex. arbete, som en stressfaktor, inte 

var en samvarierande variabel. Att undersöka empatinivån på specialiststudenter och 

grundstudenter som inte arbetar vid sidan av studierna, skulle därför vara intressant och 

troligtvis av betydelse. En annan intressant frågeställning som genererats, är om det finns 

skillnader i människosyn mellan intensivvårdsstudenter och distriktsjuksköterskestudenter, 

med tanke på de empatiskillnader som observerats mellan dem och den koppling som finns 

mellan empati och människosyn. Med tanke på empatiskillnaderna mellan män och kvinnor 

och studien som berörts om prestationsbaserad självkänsla, skulle det även vara intressant att 

undersöka sambandet mellan prestationsångest och empati. Hypotesen är då att den kvinnliga 

sjuksköterskan visar mer empati för att det är viktigare för hennes egen självbild, att vården 

bidrar till positiva resultat. 

 

 

Slutsatser 

 
Beträffande studiens resultat, framkom det att empatinivån från termin två till sex signifikant 

ökade, medan det från termin sex till specialiststudenterna, signifikant minskade. Hypotesen, 

att ju högre utbildning, desto högre empati har studenterna, fick därmed inte stöd. 

Distriktsjuksköterskestudenter hade signifikant högre empati än anestesi- och 

intensivvårdsstudenter och intensivvårdsstudenter, hade signifikant lägre empati än 

barnmorske- och psykiatristudenter. Kvinnliga sjuksköterskestudenter hade högre empati än 

manliga. Omkring 95% av specialiststudenterna uppgav empati som mest betydelsefullt för ett 

gott sjuksköterske-patient-möte. Faktorer som stress, erfarenhet, identifikation, interaktion och 

skillnader i uppgiftsfördelning, kan ha avgörande påverkan på empatinivå, uppger en 

empatiforskare. För att främja empati hos sjuksköterskestudenter, använder empatiforskaren 

med kollegor ett grupprogram.  

Samtliga resultat kan betraktas som värdefulla för framför allt lärare inom 

sjuksköterskeutbildningen, samt forskare. Båda skulle kunna dra nytta av resultaten vid 

framtida forskningsrön och vid planering och beslutsfattande av utbildning för att, i sin tur, 

främja empatisk förmåga hos sjuksköterskestuderande. Vidare kan studien som helhet och de 

befintliga resultaten i kombination, ge ökad insyn kring de faktorer som inverkar på 
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framkomsten eller frånvaron av empati och, genom det, öka förståelsen kring den komplexitet 

som empati innebär. 
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