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Är empati problemet eller lösningen inom omhändertagande yrken?  
- tidsperspektivets betydelse för upplevda konsekvenser 

 
Anna Hallén 

 
 
Motstridig forskning finns om huruvida empati är en riskfaktor eller en 
skyddande faktor för yrkesverksamma inom omhändertagande yrken som 
frekvent kommer i kontakt med trauman och mänskligt lidande. Två 
alternativ finns inom forskningen: compassion fatigue och compassion 
satisfaction. Syftet med studien var att undersöka hur yrkesverksamma inom 
ett omhändertagande yrke, psykiatrin, påverkas av situationer i vilka de ofta 
behöver känna empati med patienter. Tjugoen respondenter deltog i en 
kvalitativ studie där öppna frågeformulär användes. Resultatet visade att 
sådana situationer leder till negativa känslor på kort sikt men positiva på 
lång sikt, något som tidigare inte har påvisats. Vidare framkom att typen av 
situation man empatiserar med är av betydelse, och att situationer där barn 
är inblandade verkar påverka starkast. 
 
Key words: empathy, compassion fatigue, compassion satisfaction, social 
work. 

 
 

Inledning 
 
Den förändring som sker runt om i världen i form av terrorism, krig och miljökatastrofer 
påverkar de flesta människor direkt eller indirekt (Collins & Long, 2003). Forskning visar att 
direkt och personlig kontakt inte är ett villkor för att händelser ska komma att påverka det 
psykiska välmåendet. Även genom indirekt kontakt med traumatiska händelser, till exempel 
förmedlat genom media, kan sådana ha en stark inverkan på människors psykiska hälsa 
(Kinnick, Krugman & Cameron, 1996). Också på ett närmare plan finns faktorer som kan leda 
till ohälsa, inte minst inom arbetslivet. Att arbetsmiljön många gånger innebär påfrestningar 
som kan utlösa stressreaktioner och medföra nedsatt hälsa är allmänt känt. Statistik visar att 
just arbetsrelaterad psykisk ohälsa och stress ökar till följd av hög arbetsbelastning, trötthet, 
utmattning, nedstämdhet och upplevd otillräcklighet (Hallsten, Bellaagh & Gustafsson, 2002). 

I en sådan tillvaro är vikten av medmänsklighet och empati stor, inte bara inom arbetslivet 
utan i alla mänskliga relationer (Holm, 2001). För att människor ska kunna uppnå trygghet 
och förståelse krävs en respektfylld och empatisk relation där en vilja att förstå och en 
förmåga att lyssna är viktiga komponenter. Empati är således ovillkorlig för att upprätthålla 
ett psykiskt välmående och en hälsosam värdegrund i samhället. 

Människor påverkas olika av de situationer som uppkommer och många komponenter har 
betydelse för hur man berörs av, och hanterar, de förhållanden man ställs inför (Kinnick et al., 
1996). Subjektiva arbetsförhållanden som krav och kontroll är av betydelse, och likaså 
faktorer som stöd, hemförhållanden och ekonomi (Hallsten et al., 2002). Ju mer psykisk 
ohälsa som förekommer, desto fler yrkesverksamma behövs också för att sörja för patienter 
och klienter, och för människor som jobbar inom omhändertagande yrken har forskning på 
senare år visat på ytterligare en faktor som är av vikt för det psykiska välmåendet - empati 
(Bride, Radey & Figley, 2007). Förmåga att känna empati är en av de mest grundläggande 
egenskaperna för människor som jobbar inom omhändertagande yrken, men enligt denna 
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forskning är det också en av de farligaste då man själv genom indirekt kontakt med trauman 
kan bli lidande av psykologiska följdeffekter. Emellertid är omhändertagande yrken ett vitt 
begrepp och kontakten med trauman och mänskligt lidande är inte lika frekvent för alla 
professioner som kan sägas höra till detta. I den aktuella studien kommer dock benämningen 
omhändertagande yrken att representera alla yrken där yrkesverksamma i större utsträckning 
kommer i kontakt med trauman och mänskligt lidande. 

Under senare år har forskningen om empatins effekter expanderat, men det råder 
fortfarande oenighet om vilka begrepp som bör användas (Bride et al., 2007), och svenska 
översättningar är ännu bristfälliga.  
 
 
Empati 
 
Människor nöjer sig oftast inte med att förstå personlighetsdrag hos andra, utan helst vill man 
även skaffa sig kunskap och förståelse om bakomliggande psykologiska tillstånd. Processen 
att lära känna en annan människa är således mer omfattande än att bara söka kunskap om 
stabila och långvariga personlighetsdrag, förmågor, temperament och långsiktiga planer. Det 
omfattar även att försöka förstå instabila och kortvariga tillstånd som känslor, tankar och 
aktuella och kortsiktiga mål. Detta hjälper oss att skapa en djupare förståelse och ger en ökad 
förmåga att leva oss in i andras tillstånd (Ickes, 1993). 

Intresset för empati och de fenomen som det täcker väcktes först inom 
psykoterapiområdet där begreppet har varit ett nyckelverktyg för att få en korrekt förståelse av 
patienten och uppnå en positiv terapieffekt. Sedermera har begreppet uppmärksammats som 
en betydelsefull komponent i alla mänskliga interaktioner, oavsett om det handlar om yrkesliv 
eller privatliv (Holm, 2001). 

Den allmänna betydelsen handlar om att upplevelse- eller känslomässigt veta, förstå och 
kunna sätta sig in i vad en annan människa upplever, och den definitionen är även gällande i 
den aktuella undersökningen. Utmärkande för empati är att man skaffar sig insikt eller 
kunskap om en annan människas känsloläge och det handlar om att fånga upp en persons 
känslomässiga budskap, något som är av vital vikt för att kunna uppnå förståelse och 
medmänsklighet i alla interpersonella relationer. Inte minst inom omhändertagande yrken är 
empati en fundamental komponent. Forskning är enhällig gällande vikten av empati för att 
bedriva framgångsrik vård och för att uppnå en resultatrik relation mellan vårdtagare och 
vårdgivare (Holm, 2001; Irving & Dickson, 2004; Johansson & Eklund, 2003). Utan empati 
skulle förståelse för andra människors situationer vara svåruppnåelig, något som gravt skulle 
försvåra det mänskliga samspelet. 

Empati väcker i regel en av två typer av emotionella reaktioner: sympati eller oro. 
Sympati definieras som ett emotionellt svar på en annan människas tillstånd eller situation och 
kan komma till uttryck genom känslor av omtanke eller bekymmer för någon annan. I motsats 
till detta är den andra typen av reaktion, oro, mer en självfokuserad känsla där en annan 
människas bekymmer skapar en känsla av obehag för den som ger empati (Okun, Shephard, 
& Eisenberg, 2000). 

En studie utförd av Davis, Mitchell, Hall, Snapp och Meyer (1999) fann att 
personlighetsdrag och emotionella reaktioner som är sammanlänkade med empati kan spela 
en stor roll för hur vi uppfattar vår omvärld. Ofta använder människor strategiskt tänkande 
innan beslut fattas om huruvida man frivilligt ska, eller inte ska, försätta sig i en situation som 
kräver medkänsla för någon annan. Resultatet av sådant strategiskt tänkande är enligt denna 
studie beroende av individens naturliga grad av empati, vilket kan vara en förklaring till 
varför vissa individer väljer att utsätta sig för sådana situationer medan andra undviker det. 
Därmed kan slutsatsen dras att individers grundläggande grad av empati spelar en viktig roll 



3 
 

när det kommer till bland annat yrkesval och sannolikhet att bistå människor i behov av hjälp. 
Exempelvis torde människor med högre grad av grundläggande empati generellt vara mer 
benägna att söka sig till yrken i vilka de möter hjälpsökande människor, medan det vore 
mindre sannolikt för människor med lägre grundläggande grad av empati.  

Med grund i dessa resultat menar Davis et al. vidare att det därför är av vikt att det blir en 
god matchning mellan individens grundläggande grad av empati och hennes eller hans 
sysselsättning. En person med hög grad av grundläggande empati som ej får ta del av 
emotionellt involverande arbete upplever förmodligen en otillfredsställelse med sitt arbete. På 
samma sätt är det troligt att en individ med låg grad av grundläggande empati upplever hög 
otillfredsställelse om arbetet ofta kräver att hon eller han har direktkontakt med hjälpsökande 
människor. En diskrepans mellan empatisk nivå och sysselsättning leder således till ökad risk 
för negativa känslor och otillfredsställelse (Davis et al., 1999). 

Dock faller det sig naturligt att skillnader även förekommer mellan personer som lämpar 
sig för samma yrkesområde, vilket påvisades i en studie av Holm (2002). Hon fann att för 
människor inom omhändertagande yrken har även professionell utbildning och antal 
yrkesverksamma år betydelse för hur empatisk man är i sitt yrke. Professionell utbildning 
uppfattades vara av betydelse för förmågan att upprätthålla en professionell attityd och 
därmed även en empatisk kommunikation. I studien framkom att professionell utbildning gör 
att man lättare identifierar sig själv som professionell, vilket gör det enklare att ge klienten 
prioritet utan att förlora sig själv. Resultaten tyder på att graden av empati är högre bland 
professionell vårdpersonal med längre utbildning, än bland personal med kortare utbildning. 

Tidigare forskning visar att det finns fyra beståndsdelar som är närvarande i upplevelsen 
av empati, och att dessa fyra är desamma både för den som ger empati och för den som 
mottager empati (Håkansson & Montgomery, 2003): förståelse för offrets situation och 
känslor, offrets känslor, upplevd likhet personerna emellan, samt lyssnarens omsorg om 
offret. Förklaringen till varför upplevelsen är densamma oavsett i vilken roll man befinner sig, 
menar forskarna finns i att empati är ett interpersonellt fenomen. De interna processerna blir 
interpersonella då personen som ger empati genom handlingar och ord kommunicerar sin 
förståelse och medkänsla till personen i behov av empati, samtidigt som den som mottager 
empati kommunicerar sin oro genom handlingar. Vidare reflekteras den enes handlingar i 
motpartens handlingar (Håkansson & Montgomery, 2002). 

Detta kan underlättas av att personen som ger empati själv har befunnit sig i en liknande 
situation, då en gemensam grund gör det lättare för båda parter att komma fram till en 
förståelse för offrets situation. Dock, för att kunna förstå en annan människas situation krävs 
inte att personen har upplevt ett identiskt tillstånd, utan en händelse kan abstraheras till en 
nivå där den liknar något som personen själv har upplevt och därför kan förstå (Håkansson & 
Montgomery, 2003). I enlighet med detta visade en studie om sambandet mellan variationer i 
anknytningsmönster och empati (Britton & Fuendeling, 2005) att nya situationer kan väcka 
minnen av föräldrar eller tidigare romantiska relationer till liv, och att dessa minnen är av stor 
vikt för hur mycket empati man känner för någon eller något. 

Trots påvisade likheter i upplevelser av empati mellan den som ger och den som mottager 
empati, finns också skillnader mellan dessa perspektiv (Håkansson & Montgomery, 2003). 
Resultat tyder på att den som mottager empati upplever positivare konsekvenser av den 
empatiska situation, än vad den som ger empati gör. Eftersom personen som får empati 
mottager hjälp och stöd förefaller detta naturligt. På samma sätt är det rimligt att den som ger 
empati upplever mer negativa konsekvenser av samma situation då det ändå handlar om en 
tidsmässig och insatsmässig kostnad. Efter en situation i vilken deltagarna i Håkanssons och 
Montgomerys studie hade känt empati med någon, uttrycktes känslor av nedstämdhet och 
maktlöshet då de inte hade kunnat hjälpa så mycket som de hade velat. 
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Compassion fatigue 
 
Inom forskning råder konsensus om att fokus på kommunikation och relation mellan 
vårdtagare och personal är bland det viktigaste för att uppnå god kvalitet inom 
omhändertagande yrken och i detta blir empati ett av de viktigaste kännetecknen (Irving & 
Dickson, 2004; Johansson & Eklund, 2003). Trots att empati är en av de mest grundläggande 
egenskaperna när det kommer till sådana yrken har forskning även visat att det är en av de 
farligaste då det anses vara en av de största orsakerna till uppkomsten av compassion fatigue 
(Figley, 2002). Att känna empati med någon innebär i de flesta avseenden en viss kostnad för 
den som ger empati, eftersom vi i vår ansträngning att förstå en situation ur den drabbades 
perspektiv själva lider. 

Compassion fatigue är ett fenomen förknippat med yrkesgrupper som frekvent kommer i 
kontakt med trauman och mänskligt lidande. Det är således av störst risk för dem som jobbar 
inom omhändertagande yrken (Schwam, 1998), och kan bland annat resultera i en reducerad 
kapacitet och ett minskat intresse för att ta på sig andras lidande (Figley, 2002). Compassion 
fatigue handlar om en emotionell börda som är svår att undvika i yrken där kontakten med 
hjälpsökande människor är frekvent och vikten av empati och medlidande stor. Att ofta och 
regelbundet komma i indirekt kontakt med traumatiska situationer medför en risk för att 
signifikant drabbas av emotionella, kognitiva och beteendemässiga förändringar (Bride et al., 
2007). I längden kan detta leda till konsekvenser som är svåra att hantera, både inom yrkesliv 
och inom privatliv. Bland annat kan det resultera i sämre arbetsprestationer, svårigheter och 
ökad risk för misstag i yrket, samt att personliga relationer blir lidande. Det kan även leda till 
en generellt sämre hälsa, nedstämdhet och emotionell smärta (Conrad & Kellar-Guenther, 
2006; Schwam, 1998). 

Detta fenomen som inom forskningen även refereras till som sekundärtraumatisk stress, 
blir alltmer känt som ett yrkesmässigt problem för dem som jobbar med psykologiska trauman 
(Bride et al., 2007). Empati blir i sammanhanget ett tveeggat svärd då det är en nödvändighet 
för att skapa kvalitet i yrket, men på samma gång innebär en risk för de yrkesverksamma. 

Forskning har visat på tre definierande punkter som ger form åt compassion fatigue-
begreppet (Kinnick et al., 1996). En förutsättning för utvecklingen av compassion fatigue är 
för det första att någon form av problem eller orosmoment finns. I studien av Kinnick et al. 
framkom att vissa typer av sociala problem väcker mer empati och medlidande hos människor 
än andra, och att detta bland annat är förknippat med subjektiva uppfattningar om problemet. 
Till exempel finns en tendens att beskylla offret för sin situation när det kommer till sociala 
problem som AIDS och hemlöshet och då var graden av empati betydligt lägre än för offer för 
våldsbrott eller barnmisshandel. Det kunde dock konstateras att compassion fatigue även var 
av uppenbar risk i de föregående exemplen. Studien tyder också på att det inte finns en 
speciell typ av person som lättare drabbas av compassion fatigue, utan att det är 
kombinationen av person och situation som är av störst relevans. 

Härmed blir den andra definierande punkten aktuell, nämligen att compassion fatigue är 
ett högst individuellt och multidimensionellt fenomen där människor påverkas olika av 
situationer utifrån personlighet och situationsmässiga faktorer. Att en viss typ av situation kan 
väcka symptom av compassion fatigue hos vissa men inte hos andra, är således inte 
märkvärdigt. 

Som en tredje punkt menar även forskarna att massmedia spelar en utmärkande roll i 
utvecklandet av compassion fatigue; dels genom att förse människor med fientligt och 
antipatiframkallande innehåll vilket framkallar strategier för att undvika problematiska 
situationer, och dels genom att frambringa en vana för sociala problem genom ett överflöd av 
mestadels negativa budskap. 



5 
 

Att de flesta yrkesverksamma inom omhändertagande yrken någon gång upplever 
symptom av compassion fatigue är inte överraskande då det är en naturlig reaktion på de 
trauman man indirekt kommer i kontakt med (Bride et al., 2007). Gränsen för hur mycket 
människor orkar med när det kommer till stress och trauman är individuell (Schwam, 1998), 
men det är när symptomen blir så svåra att de reducerar arbetsförmåga och mentalt välmående 
som det blir uppenbart att utförligare kunskap om compassion fatigue är nödvändig. Från flera 
håll kommer indikatorer på att begreppet bör uppmärksammas och att fokus och omsorg ej 
enbart bör riktas mot dem som söker vård eller hjälp utan lika mycket mot yrkesverksamma 
inom omhändertagande yrken (Bride & Figley, 2007; Sabo, 2006; Schwam, 1998). Människor 
som har detta som profession tenderar att i sitt sätt vara hängivna och engagerade 
yrkesmänniskor som ofta sätter klienternas behov före sitt eget. Varje individ har en 
individuell toleranströskel och måste bli hjälpt att hitta hanteringssätt som passar just henne 
eller honom (Schwam, 1998). 

Inom ett arbetsområde där stöd, hjälp och omsorg är det primära för dem som söker vård, 
är det viktigt att först se till att personalens behov av vård och omsorg är uppfyllda. Bride och 
Figley (2007) menar att mycket mer behöver göras, och att kommande generationer måste 
förberedas för compassion fatigue eller sekundärtraumatisk stress genom förståelse för 
fenomenet och kunskap om förebyggande åtgärder.  
 
 
Compassion satisfaction 
 
Trots evidens om att en del människor inom omhändertagande yrken upplever compassion 
fatigue så finns det också många som inte gör det (Bride et al., 2007). Många fortsätter att 
vara engagerade i sitt arbete, och forskning har därför även fokuserat på vad som kan verka 
som skyddande och stärkande faktorer i yrken som är emotionellt krävande. Genom detta har 
framkommit att från samma miljöer som kan framkalla symptom av compassion fatigue, kan 
även positiva, skyddande och stärkande aspekter framkomma. Många inom sådana yrken 
upplever istället en högre motivation av att kunna hjälpa andra. Detta benämns compassion 
satisfaction och syftar till den tillfredsställelse som människor inom olika omhändertagande 
yrken kan erfara av att vara andra behjälpliga (Stamm, 2002). 

Förhållandet mellan compassion fatigue och compassion satisfaction är ännu inte klarlagt, 
men Stamm har hävdat att det kan röra sig om en balans mellan de båda och att människor 
som jobbar inom omhändertagande yrken förmodligen upplever båda delar. Det är när 
upplevelsen av compassion fatigue ökar som det kan leda till minskad förmåga för den 
yrkesverksamma att känna compassion satisfaction. 

En longitudinell studie med avsikt att undersöka effekter hos vårdpersonal som arbetade 
med svårt traumatiserade patienter visade att graden av compassion fatigue ökade medan 
graden av compassion satisfaction, och även generell livstillfredsställelse och livsstatus, 
minskade under det första året. Dock tyder resultaten även på att compassion satisfaction kan 
vara en skyddande faktor mot compassion fatigue, då vårdpersonal med hög nivå av 
compassion satisfaction hade lägre nivå av compassion fatigue. Det visade sig att team spirit 
och kamratskap i gruppen, i samband med tillfredsställelsen av att se någon tillfriskna, var de 
mest positiva aspekterna av att arbeta i team. Att handskas med ilska från anhöriga som 
förlorat någon eller något, och att hantera innehållet i patienters och klienters historier 
upplevdes som mest negativt (Collins & Long, 2003). 

Ytterligare evidens för att compassion satisfaction tycks ha en skyddande effekt mot 
compassion fatigue finns genom en studie av Conrad och Kellar-Guenther (2006).  Även i 
denna forskning framkom att deltagare med högre grad av compassion satisfaction hade en 
påtagligt lägre grad av compassion fatigue än individer med lägre grad av compassion 
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satisfaction. I detta blir tydligt att compassion satisfaction förmodligen spelar en viktig roll 
när det kommer till att minska risken för compassion fatigue och sekundärtraumatisk stress. 

Att arbeta med trauman kan leda till positiva förändringar i kognitiva scheman (Ortlepp & 
Friedman, 2002). Deltagarna i Ortlepp och Friedmans studie gav tydligt uttryck för 
upplevelsen av personlig utveckling och en djupare förståelse för, och anknytning till, 
människor, samt en generellt större medvetenhet. Traumaarbete är förmodligen bland de 
svåraste arbetsuppgifter som finns, men det kan också vara vad som mentalt ger störst 
belöning, både för den som ger och för den som mottager empati. Den sortens arbete ger den 
yrkesverksamma en chans till personlig och professionell mognad och utveckling på ett sätt 
som få andra professioner har möjlighet till (Hesse, 2002). 
 
 
Psykiatri 
 
Psykiatrisk vård i Sverige har traditionellt varit starkt centrerad till mentalsjukhusen 
(Nordenfelt, 2005). Kritik mot dessa förekom dock tidigt då man menade att miljön i sig var 
psykiskt ohälsosam. Ett reformarbete tog sin början på 1970-talet då en strävan efter öppnare 
vårdformer som alternativ till slutenvård förespråkades. Målet var att genom denna nya form 
av vård minska inläggningsantalet och korta ner vårdtiderna. 

En ny psykiatrireform infördes även 1995. Syftet var då att bereda människor med psykisk 
sjukdom möjlighet till ett förbättrat och mer självständigt liv, genom ökad delaktighet, 
förbättrad vård och ett ökat socialt stöd. Istället för större institutioner skulle individen ges 
möjlighet att med hjälp och stöd skapa sig ett självständigare liv, utanför vårdinrättningar. Ett 
klargörande av ansvarstaganden mellan psykiatrisk vård och socialtjänst var också av 
nödvändighet, likaså ett långsiktigt samarbete mellan kommun och landsting. Uppföljningen 
av åtgärderna visade att stödinsatser (exempelvis sysselsättning och boende) behövdes i 
kombination med behandling såsom medicinering och preventiva insatser. Förutom detta är 
vikten av skicklig personal, bevisat verkningsfulla behandlingsmetoder, boende, 
sysselsättning och övrig sjukvård av vikt inom psykiatrin för att skapa så goda chanser som 
möjligt för en självständig tillvaro (Socialstyrelsen, 2004).  

Trots att reformen har beskyllts för att stänga institutioner, vilket har förmodats leda till att 
många med svåra psykiska sjukdomar hamnar på gatan utan stöd eller assistans, finns belägg 
för att den uppfattningen behöver balanseras (Arvidsson, 2003). Oberoende av den negativa 
bild som massmedia generellt målar upp av hemlöshet och kriminella handlingar begångna av 
människor med psykisk sjukdom, finns stöd för att decentraliseringen som den har 
organiserats i Sverige innebär hopp för många. Även människor med svårare typer av psykisk 
sjukdom verkar ha en större chans att återgå till ett normalt liv, än under mentalsjukhusens tid 
(Bülow, Svensson & Hansson, 2002).  

Psykiatrin är ett av de arbetsområden där vikten av empati är som störst. Trots motstridig 
forskning om empatins betydelse för personal inom omhändertagande yrken såsom psykiatrin, 
står det klart att det är en essentiell faktor för att bedriva framgångsrik vård. Grundläggande i 
god psykiatrisk vård är etablerandet och upprätthållandet av en hjälpande relation med hög 
kvalitet, i vilken patienten känner sig förstådd av personalen. En framgångsrik relation mellan 
vårdtagare och vårdgivare måste karaktäriseras av empati och äkthet, samt en ovillkorlig 
positiv omtanke för vårdtagaren från vårdgivarens sida (Johansson & Eklund, 2003). 
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Syfte och frågeställningar 
 
Som ovanstående litteraturgenomgång visar är forskningen motstridig beträffande inverkan av 
empati på yrkesverksamma inom omhändertagande yrken, och området är i behov av 
ytterligare undersökningar. Frågan om empati är lösningen eller problemet i arbetslivet är 
högst aktuell då det inte enbart gagnar yrkesverksamma att vara medvetna om sambandet med 
eventuella risker, utan även patienter och klienter som därigenom kan beredas bättre vård och 
hjälp. 

Syftet med studien var därför att undersöka hur yrkesverksamma inom ett område 
representativt för yrken som handskas med trauman och mänskligt lidande, psykiatrin, 
påverkas av situationer i vilka de ofta behöver känna empati med patienter. Frågeställningarna 
som studien utgick ifrån var följande: 
 
1. Mår yrkesverksamma i omhändertagande yrken bättre eller sämre av att känna empati med 
människor i svåra situationer? 

a) Mår de bättre eller sämre på kort sikt? 
b) Mår de bättre eller sämre på lång sikt? 

2. Beror huruvida man mår bättre eller sämre på vilken typ av svår situation man empatiserar 
med? 
3. Beror huruvida man mår bättre eller sämre på hur man själv är som person, utifrån kön, 
ålder och antal yrkesverksamma år inom psykiatrin? 
 
 

Metod 
 
Undersökningsmetoden som användes var kvalitativ, men med kvantitativa inslag. Deltagarna 
fick svara på ett kvalitativt frågeformulär med tre öppna frågor, där en subjektiv upplevelse av 
att ha känt empati med en patient i en svår situation, vilken de fick berätta om, låg till grund 
för resterande frågor.  

Det fanns flera anledningar till varför öppna frågeformulär valdes som tillvägagångssätt 
istället för intervjuer: (a) metoden är fördelaktig då fler svar kan samlas in än vid vanliga 
intervjuer, (b) det högre deltagarantalet innebär en större generaliserbarhet och höjer således 
studiens validitet, och (c) något inflytande mellan intervjuaren och den intervjuade 
förekommer ej. Deltagarna var fullkomligt befriade från den påverkan som en 
intervjusituation kan medföra, och eventuella riskfaktorer som social önskvärdhet var därför 
bättre kontrollerade. Svaren som inkom upplevdes som ärliga och uttömmande. 
 

 
Deltagare 
 
I studien deltog 21 respondenter som alla var yrkesverksamma inom psykiatrin. Dessa 
kontaktades utifrån ett lämplighetsurval eftersom psykiatrisk vårdpersonal var en 
representativ grupp för studiens syfte och frågeställningar. Totalt lämnades 73 formulär ut och 
bortfallet var således 52 personer. Av de sammanlagt 21 respondenterna var 19 kvinnor och 
två män. Medelåldern var 50 år, och i genomsnitt hade deltagarna arbetat inom psykiatrin i 28 
år. Det partiella bortfallet bestod i att två deltagare hade valt att inte besvara formuläret 
fullständigt. 

Deltagarna kom från tre olika psykiatriska enheter; två mobila omvårdnadsteam och en 
slutenvårdsavdelning. Medan arbetssätten varierade var det gemensamma för dessa att de i sin 
yrkesvardag hade direkt kontakt med utsatta människor i behov av psykiatrisk vård. 
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Material 
 
I studien användes ett formulär med följande instruktioner: 
 
1. Beskriv ett tillfälle då du kände empati/medkänsla med en patient i en svår situation. 
2. Beskriv hur du kände dig direkt efteråt. 
3. Beskriv hur tillfällen då du känner empati/medkänsla med patienter i svåra situationer 
generellt påverkar dig på längre sikt. 
 
Att både ”empati” och ”medkänsla” användes som begrepp i frågorna syftade inte till att 
likställa begreppen, utan till att förenkla frågorna för respondenterna då olika uppfattningar 
om innebörden av empati ofta förekommer. Bakgrundsfrågorna som ställdes behandlade kön, 
ålder och antal yrkesverksamma år inom psykiatrin, och syftade delvis till att besvara 
frågeställning tre. Bortsett från dessa var frågorna öppet formulerade för att ge deltagarna 
möjlighet att helt fritt formulera sina svar. Fråga ett hade delvis som syfte att hjälpa 
respondenterna att lättare kunna svara på fråga två och tre i och med att de då skulle ha en 
situation att utgå ifrån färskare i minnet. Med frågeformuläret följde även ett missivbrev där 
det kort redogjordes för studiens syfte, konfidentialitet och frivillighet, samt författarens 
kontaktuppgifter utifall frågor skulle uppkomma. Deltagarna upplystes även om att de var 
varmt välkomna att ta del av resultatet efter studiens avslutande.  
 
 
Procedur 
 
För att undersöka om intresse för medverkan förelåg infann sig författaren som ett första steg 
personligen hos vårdcheferna. Efter att ha fått klartecken lovade författaren att återkomma 
med mer information så fort undersökningen blev aktuell. En andra kontakt togs via e-post då 
information om studiens syfte, tillvägagångssätt och tidsåtgång gavs, tillsammans med ett 
missivbrev riktat till deltagarna. Missivbrevet, som också fanns bifogat på frågeformuläret, 
innehöll all väsentlig information om studien, deltagarnas rättigheter, samt författarens 
kontaktuppgifter. Efter att vårdcheferna hade givit sitt samtycke bestämdes en dag för 
utlämning av materialet. Slutna svarslådor för frågeformulären konstruerades för att 
säkerställa konfidentialiteten för deltagarna. Frågeformulären placerades tillsammans med 
svarslådan på en för personalen väl synlig plats och ingen möjlighet att identifiera vilka som 
svarade, respektive inte svarade, fanns. Genom missivbrevet fick deltagarna rådet att 
formulera sina egna svar innan de eventuellt tog del av andras, detta för att förebygga social 
önskvärdhet och påverkan kollegor emellan. 

Vid utlämningstillfället informerades den personal som fanns på plats om studien och dess 
syfte, och frågor besvarades. Detta gällde för ett av de mobila omvårdnadsteamen och för 
slutenvårdsavdelningen. För utdelningen av materialet till det andra mobila 
omvårdnadsteamet fick författaren hjälp av en av vårdcheferna då denna arbetsplats låg i en 
annan stad. Deltagarna ombads att besvara formuläret inom tre respektive två veckor. Det 
mobila omvårdnadsteam som arbetade i en annan stad fick av praktiska skäl en veckas kortare 
svarstid. Datum för insamlandet av materialet fastställdes och då svarsperioden var till ända 
infann sig författaren för att upphämta svarslådorna och överblivet material. Totalt delades 
materialet ut till 73 respondenter och vid datainsamlingens slut hade 21 svar inkommit. Löfte 
gavs om återkoppling av resultatet efter studiens avslutande. 

Under hela studien togs noggrann hänsyn till de forskningsetiska principerna 
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(Vetenskapsrådet, 2002). 
 
 
Databearbetning 
 
Frågeformulären från de tre olika svarslådorna blandades noga innan de lästes igenom, detta 
för att det inte skulle gå att utläsa ifrån vilken enhet svaren kom. I ett första skede lästes 
formulären igenom för att ge en helhetsbild av svaren, samt numrerades med numren 1-21. 
Därefter gicks de igenom mer noggrant, och meningsbärande enheter sorterades ut genom 
meningskoncentrering (Kvale, 1997). De utmärkande dragen sammanställdes i koncentrerad 
form för varje respondent. I nästa steg kategoriserades dessa enheter, och det kartlades hur 
frekvent de förekom. Det analyserades även om det fanns ett samband mellan vilken typ av 
situation respondenterna hade valt att beskriva, och svaren på de övriga två frågorna. De tre 
frågorna hölls isär under analysens gång. 

En analys gjordes även där det för varje deltagare fastställdes huruvida de känslor som 
framkom på kort respektive lång sikt var övervägande negativa eller positiva. 

 
 

Resultat 
 
 
Vilken typ av tillfällen gavs som exempel? 
 
Första frågan i formuläret, ”Beskriv ett tillfälle då du kände empati/medkänsla med en patient 
i en svår situation”, genererade relativt samstämmiga exempel på situationer. Ett flertal 
respondenter hade valt att ge fler än ett exempel på situationer i vilka de upplevde att extra 
mycket empati och medkänsla frambringades. I Tabell 1 redovisas utmärkande drag för de 
situationer som omnämndes av respondenterna. Flertalet svar innehöll således mer än ett av 
dessa drag. 
 
Tabell 1 
Respondenternas val av tillfälle 

 

Tillfälle      Förekomst 
Barn med i bilden         47,6 % 
Unga patienter         42,9 % 
Suicidproblematik/suicidförsök/fullbordat suicid       42,9 % 
Oförmåga till/förhindrad att leva/ett självständigt liv       19,0 % 
Kraftig ångest         9,5 % 
Självdestruktivitet         4,8 % 
Övergrepp          4,8 % 
 
Som vissa respondenter tydligt påpekade berör vissa situationer mer än andra, vilket har 
betydelse för hur man påverkas och hur lång tid det tar att återhämta sig. Det blir tydligt att 
situationer i vilka barn är inblandade, samt tillfällen då det handlar om yngre patienter, är 
sådana exempel. En respondent uttryckte sig på följande sätt: 
 

Ibland när det handlar om ungdomar och barn så kan jag få en känsla av hopplöshet och 
liksom uppgivenhet. Det blir extra grymt. Även om ingen förtjänar att må dåligt så 
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förtjänar ju barn det ännu mindre. Fast samtidigt kan sådana händelser leda till större 
motivation också, man har en chans att hjälpa någon till rätta och att förhoppningsvis 
göra något innan det är för sent. Men sådana situationer känner jag oftast väldigt starkt 
inför (R 12). 

 
Suicidproblematik fanns med i många av de angivna exemplen, antingen direkt i form av 
planer eller försök från patienten själv, eller från någon i dennes närhet.  

Oförmåga att leva ett självständigt liv, eller brist på möjligheter från samhället för de som 
vill och försöker, genererade också en relativt hög svarsfrekvens (se Tabell 1). Patienter som 
trots vilja och motivation inte ges eller har möjlighet till detta, menade många leder till djup 
frustration och empati. En respondent uttryckte detta så här: 
 

Jag känner stor empati för denna kvinna på grund av att samhället inte kan leva upp till 
det stöd och skydd på egna villkor som hon har rätt till. Jag känner empati för denna 
patientgrupp på grund av de problem de har som till stor del beror på att samhället (vi 
alla), inte kan leva upp till deras rättigheter (R 7). 

 
En respondent menade att det egna måendet kan vara av betydelse för hur mycket empati olika 
situationer genererar, samt om man har mycket omkring sig. Hur pass väl situationer kan 
relateras till ens egen livssituation är också av betydelse. ”Det var en hemsk känsla. Tänkte 
mycket på det eftersom jag hade egna barn i den åldern hemma. Och det berörde otroligt 
eftersom det har gått över 10 år sedan det hände och jag tänker på det ännu” (R 13). 
 
 
Känslor och reaktioner på kort sikt 
 
Tabell 2 
Effekter på kort sikt efter att ha känt empati/medkänsla med en patient i en svår situation 

 

Negativa känslor                  Positiva känslor 
Tomhet 
Funderingar kring huruvida man har fattat rätt 
beslut 
Ledsen/Sorgsen/Nedstämd 
Oro 
Hjälplöshet 
Hopplöshet 
Otillräcklighet/Maktlöshet 
Trötthet 
Tömd på energi 

Stärkt av att ha kunnat hjälpa 
Tacksamhetskänsla över att själv vara 
förskonad från svårigheter 
Koncentrerad på att göra sitt yttersta 
Motiverad att hjälpa så gott det går 
 
 
 
 

Vanmakt 
Frustration 
Rädsla 
Ambivalens 
Ilska 
Ältande 
Upplevelse av att vara kall inför vissa  
problem 

 
De känslor som gavs uttryck för i svaren till fråga två, ”Beskriv hur du kände dig direkt 
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efteråt”, då man nyss känt empati/medkänsla med en patient i en svår situation, delades in i två 
kategorier: negativa respektive positiva känslor. Som Tabell 2 visar var det övervägande 
negativa känslor som framkom, medan positiva effekter endast nämndes av ett fåtal personer.  

Respondenter som hade valt att beskriva en situation där insatsen blev rätt och patienten 
nöjd, menade att man stärks av att veta att man har fattat rätt beslut och att patienten i 
slutändan blev belåten. ”När man vet att det blev bra och att patienten känner sig nöjd stärker 
det även mig, att man gjort en korrekt bedömning” (R 20). Vissa situationer som upplevdes 
som oavslutade beskrevs istället generera funderingar och oro för hur det hade gått för 
patienten både på kort och på lång sikt, och om huruvida man hade fattat rätt beslut. 
 

Jag kunde inte släppa det när jag gick hem på kvällen. Jag kände som att det var på mitt 
ansvar eftersom jag var den sista att prata med patienten. Jag var osäker på om jag hade 
fattat rätt beslut eller om jag borde ha fått igång något mer. Det var närmast en lättnad 
att komma tillbaka till jobbet nästa dag och se att allt var som det skulle (R 18). 

 
En respondent skiljde sig från de övriga på så sätt att endast positiva effekter framkom under 
fråga två. Personen menade att situationer i vilka djup empati och medkänsla är befogad 
generellt leder till koncentration och motivation för att få till en förändring. ”Empatin gör så att 
jag vill lösa de aktuella problemen så gott det går… att man gör något bra, planerar, ser till att 
det genomförs. Empatin blir en positiv drivkraft för att få till stånd en förändring” (R 7). 

Medan positiva känslor i regel annars var mer sällsynta, förekom känslor som tomhet, 
maktlöshet och otillräcklighet frekvent i svaren. Många beskrivningar rörde situationer i vilka 
respondenterna upplevde att ingen tröst fanns att ge, utan allt som kunde göras var att finnas 
där, lyssna och ge alla utrymme att uttrycka sin sorg. ”Jag kände mig ledsen och maktlös. Jag 
relaterade till hur jag skulle ha känt i samma situation. Jag skulle ha känt mig kränkt, jag skulle 
ha tappat hoppet” (R1). ”Ledsen, otillräcklig. Ältande. Funderade mycket på om vi kunde ha 
gjort mer under besöket. Svårt att lämna dem. Viktigt för mig att få en uppföljning och få veta 
hur det gick för familjen” (R 8). Upplevelser av att inte kunna hjälpa så mycket som man 
skulle vilja resulterade i känslor av otillräcklighet och hjälplöshet, och ett flertal respondenter 
gav också uttryck för ilska, särskilt då suicidproblematik fanns med i bilden. Ilskan beskrevs 
oftast vara riktad mot personen som hade valt att ta sitt liv då det i flera fall innebar att familj 
lämnades kvar.  

Vad respondent åtta uttrycker om uppföljning återfanns i flertalet svar. Det blir tydligt att 
någon form av avslut är av stor vikt för hur man påverkas av olika situationer. Att kunna 
diskutera tunga händelser med kollegor, att få prata av sig och att ta hand om varandra, 
uppgavs vara viktiga faktorer för att man ska kunna handskas med inträffade tragedier på ett så 
bra sätt som möjligt. ”Vi tar ju hand om varandra efteråt. Vi pratar om det inträffade i bilen 
tillbaka till arbetsplatsen och tillåter det inträffade att ta utrymme. Lyssnar på varandra” (R 5). 

En chi2-analys utfördes för att undersöka om skillnaden mellan upplevda negativa och 
positiva konsekvenser på kort sikt var signifikant. För 19 av 21 respondenter var det möjligt att 
avgöra om de upplevde mest negativa eller positiva konsekvenser och således togs 19 personer 
med i analysen. Det var fler respondenter som nämnde övervägande negativa konsekvenser (N 
= 17) än övervägande positiva konsekvenser (N = 2), och skillnaden mellan dessa frekvenser 
visade sig vara signifikant (χ² = 11,84; df = 1; p < 0,01). 
 
 
Känslor och reaktioner på lång sikt 
 
Samma tillvägagångssätt som i analysen av fråga två användes också för fråga tre. Samma 
kategorier skapades: negativa och positiva känslor (se Tabell 3). Under denna fråga var 
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fördelningen mellan negativa och positiva affekter det omvända mot när det gällde kort sikt. 
De positiva beskrivningar som uppgavs var här övervägande, medan det endast gavs uttryck 
för ett fåtal negativa känslor.  
 
Tabell 3 
Effekter på lång sikt av att ha känt empati/medkänsla med patienter i svåra situationer 

 

Negativa känslor                  Positiva känslor 
Undran/oro för hur det gick för patienten 
Upplevelse av att bli alltför känslig 
Tar energi 
Ökad stressupplevelse 
Flashbacks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Större insikt/förståelse för hur olika 
händelser i livet påverkar oss 
Ökad självkännedom 
Glädje 
Utvecklas som människa 
Utvecklas också inom yrket, genom att  
kunna fatta riktiga beslut och beslut på  
längre sikt 
Försöker använda det svåra på ett positivt  
sätt till kommande yrkessituationer 
Mer kärleksfull mot sin omgivning 
Mer ödmjuk mot livet 
Tacksamhetskänslor över att ha det bra 
Empatin blir en positiv kraft, en källa där 
man kan fylla på 
Stärkt av att kunna hjälpa 
Tillfredsställelse över att kunna tillföra 
något gott 
Motivation 
Energi 
Kraft

 
Många menade att deras arbete med psykiskt påfrestande situationer har lett till en ökad 
självkännedom och till att man har utvecklats som människa. Både som yrkesmänniska och 
som privatperson har detta lett till större insikt och förståelse. Respondent 19 menade att 
hon/han har utvecklats genom arbetsuppgifterna och att det skapar gynnsammare 
förutsättningar för att fatta riktiga beslut i yrkesvardagen, även om de i stunden kan verka 
orättvisa mot patienten. Respondenten menar att hon/han har lärt sig att se mer långsiktigt och 
har blivit säkrare på sin egen förmåga, vilket gynnar patienterna. Trots återkommande psykisk 
påfrestning uttryckte sig till exempel respondent tre på följande sätt: 

 
I regel ser man ändå att man kan tillföra något gott till patienter i deras lidande. Det ger 
mig stor och stark energi att jobba vidare. Älskar mitt jobb och känner att jag är rätt 
person på rätt plats vilket ofta patienten bekräftar för mig. Det ger mig glädje, kraft och 
energi (R 3). 
 

Flera andra respondenter beskrev också hur det har utvecklat dem som yrkesmänniskor, hur 
tidigare händelser påverkar senare bedömningar, och hur man försöker att ta med sig kunskap 
och erfarenhet från tidigare situationer och lära av det som man möter. ”Även om man 
glömmer efter några dagar eller en vecka så följer det ju med sedan vid varje tillfälle då något 
liknande inträffar” (R 15). 

De utförligaste beskrivningarna om positiva effekter rörde ändå respondenterna som 



 
 

13 

privatpersoner. Många menade att arbetet har lett till större självinsikt och förståelse för hur 
olika händelser i livet påverkar dem, och kunskap om hur olika människor påverkas på olika 
sätt, vilket man ofta har stor nytta av i sin vardag. Ett flertal respondenter menade också att 
arbetet hjälper dem att bli mer kärleksfulla mot sin omgivning och mer ödmjuka mot livet i 
stort. Märkbart i många svar var att uttryck för tacksamhetskänslor gavs. Många beskrev 
tacksamhet över att ha det bra och en ökad förmåga att ta till vara på det som är gott i livet. 

 
När jag ser min egen tillvaro i kontrast till allt jag ser i arbetet så kan jag känna mig 
lycklig. Tacksam för att jag själv har det så bra. … Ibland tänker jag att jag har tur som 
får arbeta med det här, det behövs kontrast för att man ska kunna se vad man har (R 
10). 

 
Ett fåtal respondenter gav uttryck för negativa konsekvenser på längre sikt. Några nämnde att 
vissa situationer berör starkare än andra, och att det finns fall som man kan tänka tillbaka på 
regelbundet och då undra hur det gick för patienten. Respondent ett påpekade hur viktigt det är 
att lämna jobbet på jobbet för att ej påverkas privat, men menade samtidigt att det är svårt med 
vissa fall då de av olika anledningar påverkar på ett djupare plan. Som även nämndes under 
fråga ett är det egna måendet för stunden och hur pass väl man kan relatera en händelse till sin 
egen livssituation av betydelse för hur starkt man påverkas och hur länge man bär med sig 
något.  
 

Problemet med empati är att man kan bli för känslig, ofta då beroende på något, eget 
trauma, livssituation, hur man mår psykiskt. Då kan den empatiska förmågan bli en 
belastning. … Vid arbete med människor behövs att man själv fylls på, tankar upp för 
att man ska orka. Sättet att göra det är olika för alla individer men alla behöver det på 
något sätt, annars finns risk att arbetet med människor blir för belastande (R 7). 

 
Respondent sex menade att arbetet även på längre sikt kan vara energiuttömmande och leda till 
ökad stress, men nämnde samtidigt positiva konsekvenser som att man stärks som människa. 

I likhet med svaren till fråga två påpekades ett flertal gånger vikten av feedback och stöd 
kollegor emellan. Respondent fyra menade att man kan uppleva flashbacks ibland då något har 
varit extra känsligt eller jobbigt, men att det hjälper att vara medveten om det och att kunna ge 
utlopp för det som behöver bearbetas. 

Också här utfördes ett chi2-test för att avgöra om skillnaden mellan upplevda negativa och 
positiva konsekvenser, denna gång på lång sikt, var signifikant. För 16 av 21 respondenter var 
det möjligt att avgöra om de upplevde mest negativa eller positiva konsekvenser och dessa 16 
togs med i analysen. Denna gång nämnde de flesta respondenter övervägande positiva 
konsekvenser (N = 13) framför övervägande negativa konsekvenser (N = 3), och även 
skillnaden mellan dessa frekvenser var signifikant (χ² = 6,25; df = 1; p < 0,05). 

För frågeställning tre framkom ej ett nämnvärt resultat då spridningen i kön, ålder och antal 
yrkesverksamma år inom psykiatrin var alltför liten. 
 
 

Diskussion 
 
Sammanfattningsvis visade studien att situationer i vilka yrkesverksamma inom psykiatrin 
känner empati med patienter i svåra situationer oftast medför både positiva och negativa 
konsekvenser. Resultatet visar att sådana situationer på kortare sikt leder till övervägande 
negativa känslor, medan de på längre sikt leder till övervägande positiva effekter, vilket är 
anmärkningsvärt. Vidare stödjer studien tidigare forskning om att typen av situation man 
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empatiserar med är av betydelse för hur man påverkas.  
Resultaten för de frågor som syftade till att besvara huruvida yrkesverksamma mår bättre 

eller sämre av att känna empati med patienter i svåra situationer på lång respektive kort sikt, 
tyder i enlighet med forskning (Stamm, 2002) på att empati i yrkessituationer är en faktor som 
kan leda till att man mår både bättre och sämre. Den markanta skillnaden fanns i 
respondenternas upplevelser då man tittade på kort respektive lång sikt då förhållandet 
häremellan visade sig vara det omvända. Då respondenterna skulle beskriva hur ett tillfälle då 
de hade känt empati med en patient i en svår situation fick dem att känna direkt efteråt visade 
det sig att negativa känslor och effekter starkt övervägde de positiva. Beskrivningar som 
tomhet, maktlöshet och otillräcklighet förekom i de flesta svar, medan de positiva 
upplevelserna var relativt få. 

Tvärtom var det dock då respondenterna skulle beskriva hur sådana situationer generellt 
fick dem att må på längre sikt. Endast ett fåtal negativa känslor uppgavs då, och istället var den 
stora majoriteten av upplevelser positiva. Resultaten tyder således på att empatikrävande 
situationer på kortare sikt kan leda till minskat psykiskt välmående, men att det på längre sikt 
är positivt för välmåendet genom bland annat ökad självkännedom, större insikt och förståelse, 
möjlighet att utvecklas som människa, och tacksamhet och ödmjukhet inför det man har. 
Möjligen kan utläsas att människor blir mer medvetna om hur bra man själv har det när det 
ställs i kontrast till indirekta trauman och mänskligt lidande. Detta torde följaktligen leda till en 
ökad medvetenhet och förmåga att uppskatta sin egen, jämförelsevis många gånger 
fördelaktiga, situation.  

I enlighet med resultaten i Ortlepp och Friedmans studie (2002) gav många respondenter 
uttryck för upplevelsen av personlig utveckling samt en generellt större medvetenhet. Det 
verkar som att den mentala belöning och chans till professionell och personlig mognad och 
utveckling som de flesta verkar uppleva, uppväger de psykiskt tunga och påfrestande 
situationer som dessa människor ofta ställs inför. Detta tyder på att empati, som tidigare 
nämnts och i enlighet med vad forskning har visat (Stamm, 2002), kan ha både positiva och 
negativa effekter på det psykiska välmåendet. Som också nämnts är förhållandet mellan 
compassion fatigue och compassion satisfaction ännu inte klarlagt, men som Stamm har 
hävdat, och som den aktuella studien också visar, upplever människor som jobbar inom 
omhändertagande yrken båda delar. Att compassion fatigue och negativa effekter av empati 
skulle vara mer aktuellt på kortare sikt, och compassion satisfaction och positiva effekter av 
empati mer aktuellt på längre sikt har så vitt författaren vet inte tidigare påvisats, men 
resultaten i den aktuella studien tyder på att så är fallet. 

Faktorer som återkom och som verkar vara av markant betydelse för vilken effekt på 
välmåendet påfrestande situationer har, var uppföljning, återkoppling, och samtal kollegor 
emellan. Trots att ingen fråga i formuläret direkt rörde hur man bör handskas med vad man 
möter beskrevs i flera svar vikten av att få ventilera det man är med om, att prata av sig, och att 
ta hand om varandra. Respondenternas svar tyder på att tillfällen då man känner empati med 
patienter i svåra situationer kan ha mer negativa effekter om man inte ges tillfälle till dessa 
faktorer, varpå slutsatsen kan dras att det är en mycket viktig del för människor som jobbar 
med trauman och mänskligt lidande. 

För frågeställningen om huruvida upplevelser av empati är beroende av vilken svår 
situation man empatiserar med, tyder resultaten på att vissa patienters situationer väcker 
starkare känslor än andra, vilket är i enlighet med tidigare forskning (Kinnick et al., 1996). 
Medan ett flertal respondenter menade att situationer där barn eller yngre patienter är 
inblandade väcker starkare empati och är mer påfrestande än andra, nämndes inte problem som 
alkohol eller droger. Som Kinnick et al. menar kan detta eventuellt bero på att människor 
omedvetet har en tendens att skylla sådana situationer på offret själv, medan barn sällan kan 
skyllas för sin egen situation. På samma sätt gavs suicidproblematik, samt situationer i vilka 
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patienter med hög motivation och vilja förekom, som exempel på situationer som väcker stark 
empati. Det faller sig naturligt att människor som vill bli hjälpta genererar starkare empati än 
de som inte vill bli hjälpta. 

Som också framkom i svaren till både frågan om kort och frågan om lång sikt är det egna 
måendet för stunden och hur pass väl man kan relatera en händelse till sin egen livssituation av 
betydelse för hur starkt man påverkas. Resultaten, i enlighet med tidigare forskning (Britton & 
Fuendeling, 2005; Håkansson & Montgomery, 2003), tyder på att man i regel känner starkare 
empati om man själv har befunnit sig i en liknande situation och därför tydligare kan förstå vad 
en annan människa går igenom. Därmed torde det sällan vara enbart typen av situation som 
spelar roll för graden av empati och för vilka följdeffekter det kan få, utan även hur pass väl 
den kan relateras till något som man själv har upplevt. 

Att olika situationer har olika påverkan och att vissa påverkar oss på längre sikt medan 
andra påverkar mer kortsiktigt, blir alltså tydligt. Deltagarantalet var för litet för att närmare 
utläsa hur specifika situationer var relaterade till positiva respektive negativa upplevelser på 
kort och på lång sikt, men vad som kunde utläsas var att feedback övergripande var en viktig 
komponent. Från respondenternas svar kunde tolkas att situationer i vilka direkt positiv 
feedback, i form av bekräftelse av att rätt beslut fattades eller nöjda patienter, gavs, ledde till 
positivare känslor, än när ingen bekräftelse gavs. Situationer som inte hade fått ett riktigt avslut 
för den yrkesverksamma verkade kunna generera funderingar och oro över hur det hade gått 
för patienten, även på längre sikt. 

Sammanfattningsvis tyder resultaten för frågeställning två på att typen av situation som 
man empatiserar med har betydelse för vilka följdeffekter det kan få och för hur man mår. 
Vissa situationer är mer psykiskt påfrestande än andra, och exempel på sådana är när barn finns 
med i bilden, när det rör sig om unga patienter eller suicidproblematik, och när man kan 
relatera ett tillfälle till sin egen livssituation. Situationer då direkt och positiv feedback gavs 
ledde till positivare upplevelser, oavsett typen av situation, medan situationer utan avslut kunde 
leda till oro och funderingar även på längre sikt. 

Frågeställningen om huruvida upplevda konsekvenser av att känna empati med patienter i 
svåra situationer är relaterade till hur man själv är som person, utifrån kön, ålder och antal 
yrkesverksamma år, visade sig svår att besvara eftersom spridningen i svaren var liten. 

Genomgående bör betonas att det på grund av det låga deltagarantalet inte med säkerhet går 
att uttala sig om hur representativ ordningen på beskrivna situationer är för den generella 
uppfattningen. Exempelvis kan det vara så att vissa situationer förekommer oftare än andra 
vilket har betydelse för hur ofta de omnämns. Att deltagarna i den aktuella studien valde att 
delge de situationer de gjorde kan också vara beroende av hur färskt vissa situationer hålls i 
minnet eller hur väl de har kunnat relateras till de medverkandes livssituationer. Resultaten av 
upplevelser av empati på kort och lång sikt bör också tolkas med viss försiktighet då 
deltagarantalet är begränsat. Skulle deltagargruppen ha bestått av andra individer eller fler 
respondenter finns möjligheten att slutsatserna hade blivit delvis annorlunda. Dock upplevdes 
svaren som ärliga och uttömmande och risken för social önskvärdhet var kontrollerad genom 
undersökningsmetoden. Deltagarnas subjektiva upplevelser var vad som eftersträvades, och 
generaliserbarheten kan betraktas som tämligen låg då 21 respondenter är ett för litet urval för 
att generellt kunna uttala sig om den undersökta yrkesgruppen. 

Detta är ett område som är långt ifrån mättat när det kommer till forskning och vidare 
studier skulle kunna undersöka om bakgrundsfaktorer som exempelvis kön, ålder och antal 
yrkesverksamma år inom arbete med trauman och mänskligt lidande kan ha betydelse för vilka 
effekter empati kan ha på det psykiska välmåendet. Trots att dessa bakgrundsfrågor fanns med 
i den aktuella studien var spridningen för liten och respondenterna för få för att sådana resultat 
skulle kunna tolkas, varpå det istället kan vara ett förslag till vidare forskning. 

Även om ytterligare studier som nämnts behövs har den här studien givit ett visst bidrag. 
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Frågan om huruvida empati är nyttigt eller skadligt är inte längre obesvarad – kännedom finns 
nu om att det beror på vilket tidsperspektiv man har. Denna studie har således visat att svaret 
på om empati innebär problem eller lösning inom omhändertagande yrken inte är ett enkelt ja 
eller nej.  
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