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Förord 

Efter att vi har haft ett spännande och utmanade arbete så har du nu vår uppsats framför dig. 

Vi vill tacka varandra för att vi vågade starta ett samarbete trots att vi aldrig tidigare hade 

arbetat tillsammans fast vi gått socialpsykologiska programmet ihop i nästan tre år. Vi vill 

även tacka våra lärare för det socialpsykologiska programmet som kompletterar varandra väl 

och som på olika sätt har bidragit till vår studie, nämligen Henrik Stenberg, Christopher 

Kindblad och Niklas Westberg. Vi vill likaså tacka våra respondenter som valde att dela med 

sig av sina liv. Slutligen vill vi även tacka er som korrekturläst uppsatsen. Nu önskar vi er en 

god läsning.  

  



Abstrakt  
  

Studiens syfte har varit att undersöka huruvida individer som väljer att utbilda sig i en 

kommunikationsmodell upplever förändring i interaktion med andra människor efter avslutad 

utbildning. Studien är kvalitativ och grundar sig på en hermeneutisk forskningsansats vilket 

innebär att vi har tolkat några individers upplevelser av sin utbildning i Nonviolent 

Communication (NVC), både före, under och efter utbildningen. Vi har använt oss av 

semistrukturerade intervjuer med en man och åtta kvinnor. Åldern på respondenterna har 

varierat och de har arbetat eller arbetar inom olika sociala yrken.  

I tolkningen av det empiriska materialet spelar Randall Collins begrepp interaktionsritualer en 

viktig roll i tydningen av utbildningstillfällets betydelse för respondenterna. Moira Von 

Wrights tolkning av George Herbert Meads olika begrepp är vår andra huvudteori, och den 

blir relevant i förhållande till den perspektivväxling som många av respondenterna beskriver 

att de upplevt efter utbildningen. Von Wright beskriver två möjliga perspektiv människor 

betraktar varandra på i interaktion, ett punktuellt och ett relationellt perspektiv. Arlie 

Hochschilds begrepp emotionellt arbete är relevant eftersom NVC som modell handlar om att 

förstå känslornas betydelse. Ulla Holms tankar om empatins två riktningar fyller även dessa 

en viktig funktion i uppsatsen eftersom vi tolkar det som att respondenterna pendlar mellan 

den känslomässiga empatin och den intellektuella empatin och att båda behövs. I uppsatsen 

finns en sammanfattning av intervjuerna med respondenterna, där de beskriver hur de har 

formats och påverkats av sina upplevelser under och efter sin utbildning i NVC.  

Det har även framkommit att respondenternas intentioner är att leva upp till ett relationellt 

förhållningssätt och att möta andra individer som ett vem, vilket är Von Wrights begrepp, och 

att denna förmåga ökat efter utbildningen. Men det har även visat sig att det finns 

omständigheter som styr respondenterna mot ett punktuellt perspektiv och i interaktion möter 

andra som Von Wrights begrepp ett vad. Dock finns det en medvetenhet hos respondenterna 

när förflyttningen mellan att möta och se andra som ett vem till ett vad eller tvärtom sker.  

Nyckelord: Nonviolent Communication, Giraffspråket, Interaktionsritualer, Relationellt 

perspektiv, Punktuellt perspektiv, Vad eller Vem, Emotionellt arbete, Emotioner, Empati. 

  



Abstract 

  

The purpose of the study was to investigate whether individuals who choose to educate 

themselves in a communication model is experiencing change in interaction with other people 

after completed training. The study is qualitative and based on a hermeneutic research 

approach which means that we have interpreted a few individuals' experiences of their 

training in Nonviolent Communication (NVC), both before, during and after the training. We 

have used semi-structured interviews with a man and eight women. The ages of the 

informants are mixed and they have worked or are working in various social professions.  

In the interpretation of the empirical material Randall Collins conceptual interaction rituals 

played an important role in the interpretation of training session’s importance to the 

respondents. Moira Von Wright's interpretation of George Herbert Mead various concepts are 

our other main theory, and it becomes relevant in relation to the changes in perspective that 

many of the informants describe that they experienced after the training. Von Wright 

describes two possible perspectives that people view at each other in an interaction, a 

punctually and a relational perspective. Arlie Hochchilds term emotional labor is relevant 

because NVC as a model is about understanding the importance of emotion. Ulla Holm's 

thought on the two directions of empathy also fills an important function in the study because 

as we understand it, respondent’s changes between emotional empathy and intellectual 

empathy, and both are needed. The study provides a summary of the interviews with the 

respondents, where they describe how they have been shaped and influenced by their 

experiences during and after their training in NVC. 

It has also emerged that the respondents' intentions are to live up to a relational approach and 

to meet other individuals as one who, as is Von Wright's concept, and that this ability has 

increased after the training. But it has also been noted that there are circumstances that guides 

the respondents towards a punctually perspective and in interaction meet others that Von 

Wright's concept of a what. However, there is awareness among the informants when 

changing from meeting and look upon others as one who to a what or the reverse occurs. 

 

Keywords: Nonviolent Communication, Giraffe Language, Interaction Rituals, relational 

perspective, punctually perspective, What or Who, Emotional labor, Emotions, Empathy. 
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1. Inledning 

I slutskedet av denna studie avled Nelson Mandela den 5/12 2013 och detta berörde oss på 

flera plan. Den kommunikationsmodell som vi har valt att utgå ifrån i denna undersökning 

benämns NonViolent Communication och är inspirerad av bland annat Gandhi som var en av 

Mandelas förebilder. 

”Nonviolent Communication innehåller ingenting nytt. Allt som jag samlat ihop till denna 

modell har varit känt i århundraden. Min avsikt är att påminna om vad de redan vet- om hur 

vi människor var menade att relatera till varandra - och att hjälpa dem att leva i harmoni 

med denna kunskap. Så det bidrag som Nonviolent Communication kan vara är att ge oss 

konkreta sätt att manifestera vad vi redan vet och värdesätter.” 

                                                                                               Marshall B. Rosenberg (2012:20) 

Vi upplever att det i dagens samhälle har blivit allt vanligare att människor utbildar sig i 

konsten att kommunicera. Det sker dels inom arbetssektorn där arbetsgivaren betalar för 

utbildningen som en kompetensutveckling för de anställda, men även privatpersoner vill 

utbilda sig och öka sin kommunikativa förmåga. Därför ansåg vi att det skulle vara spännande 

att undersöka huruvida en utbildning i kommunikation kan bidra till förändring för deltagarna 

och vilken typ av förändring som då sker. Vi har i denna studie valt att fördjupa oss i 

kommunikationsmodellen NVC, det vill säga Nonviolent Communication eller Giraffspråket 

som det kallas på svenska. NVC fokuserar på en empatisk kommunikation och utbildar 

deltagarna i ett språk där de uttrycker sina känslor och behov. På så sätt tydliggörs vad de 

önskar och behöver. Modellen menar att när individen uttrycker sina känslor och behov 

skapas en öppenhet som bidrar till att den andra personen i interaktionen gör likadant. Vår 

tanke med studien är att ge en ökad kännedom om hur individer som gått en NVC-utbildning 

bibehåller sin vilja att på ett genuint sätt använda sig av modellen i interaktioner med andra. 

Studien tolkar och belyser även underliggande tankegångar och beteenden hos individerna 

som valt att utbilda sig i NVC. När en individ väljer att gå denna typ av utbildning för att 

sedan återgå till samma vardagsliv och verklighet som tidigare uppstår en intressant 

socialpsykologisk problemformulering.  
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1.1 Syfte 

Vårt syfte med studien är få en ökad förståelse för de eventuella förändringar i sociala 

interaktioner som en individ upplever under och efter en utbildning i 

kommunikationsmodellen NVC. Vi fokuserar således inte på själva kommunikationsmodellen 

NVC utan den upplevda förändringen och eventuella svårigheter med att bibehålla ny 

kunskap i kommunikation i en verklighet som är den samma som innan respondenten gick 

utbildningen. De sociala interaktionerna studeras i förhållande till teorierna som berör 

interaktionsritualer, det relationella och punktuella perspektivet, emotionellt arbete samt 

empati. 

1.2 Frågeställning 

Hur upplever en individ att en utbildning i kommunikationsmodellen NVC förändrat dennes 

sociala interaktioner under och efter utbildningen?  

1.3 Disposition 

Vår studie är uppdelad i åtta kapitel. Det första kapitlet består av en inledning där studiens 

syfte och frågeställning presenteras. I det andra kapitlet beskriver vi bakgrunden till ämnet 

samt tidigare forskning som vi anser är relevant för vår undersökning. Studiens tredje kapitel 

innehåller metodologin i studien där vi redovisar våra val av metoder och hur dessa kan 

tänkas hjälpa oss i vårt försök att besvara vår frågeställning. I det fjärde kapitlet förklaras de 

teorier som vi har valt att använda oss av i vår analys. Kapitel fem inrymmer en presentation 

av vårt empiriska material, det vill säga en sammanfattning av intervjumaterialet. I kapitel sex 

redovisas vår analys av det empiriska materialet. Det sjunde kapitlet inbegriper en 

sammanfattning samt de slutsatser vi kommit fram till. I det avslutande kapitlet med nummer 

åtta finns en friare reflektion av vårt resultat och där presenteras även tankar om hur fortsatt 

forskning inom vårt område skulle kunna se ut. Uppsatsen avslutas med referenslista samt en 

bilaga innehållande vår intervjuguide. 

2. Bakgrund 

För att underlätta för läsaren i fortsatt läsning av studien så kommer vi här att ge en inblick i 

hur NVC uppstod, vem som är dess grundare, hur modellen är uppbyggd samt modellens 

olika begrepp. Det har varit svårt att hitta tidigare forskning och artiklar som motsvarar vår 

frågeställning rörande upplevd förändring i samband med en utbildning i kommunikation, 
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därför har vi valt artiklar som berör delar av frågeställningen, så som utbildning i empati, 

känslouttryck och självhjälpskulturen. 

2.1 Grundaren av Nonviolent Communication 

NVC grundades av den amerikanska psykologen Dr Marshall B. Rosenberg. Hans främsta 

inspiration härstammar från filosofin och från icke-våldsläran, med förebilder som Martin 

Luther King och Mahatma Gandhi. Rosenberg har även influerats av psykologen Carl Rogers 

humanistiska psykologi, O J Harveys socialt kognitiva teori samt Martin Bubers 

existentialistiska relationsfilosofi. Rosenberg menar att modellen således inte baseras på några 

nya tankar utan återupplivar gamla kunskaper (Rosenberg 2012). Rosenberg har under de 

senaste 20 åren rest till mer än hundratals platser i världen och spridit NVC som en 

kommunikation och ett förhållningssätt att använda i både nära relationer, i organisationer, på 

institutioner, i terapiutbildningar, under arbetsförhandlingar, i diplomatiska förhandlingar 

samt i alla typer av konflikter och dispyter. Han har också varit utbildare och medlare i några 

av det fattigaste och mest krigshärjade länderna i världen (Rosenberg 2012). 

2.2 Vad är Nonviolent Communication? 

”Det jag vill ha i mitt liv är medkänsla, ett flöde mellan mig och andra som bygger på att ge 

från hjärtat.” ( Rosenberg 2012:21) 

Rosenberg menar att han funnit ett speciellt sätt för människor att kommunicera med varandra 

(Rosenberg 2012). NVC är inte bara en kommunikationsmodell utan även ett förhållningssätt, 

man kan med andra ord välja att ”leva” NVC. Enligt  Rosenberg kan modellen bidra till att 

utveckla individens autonomi, ömsesidighet, förståelse och handling och har sin utgångspunkt 

i frivillighet, personligt ansvar, livsbejakande och empati. Det finns fyra komponenter under 

NVC-processen, vilket är observation, känslor, behov och önskningar. Dessa fyra steg 

används när individen vill uttrycka något men även när denne lyssnar (Rosenberg 2012). 

Syftet med modellen är att interaktionen ska präglas av ett lyssnande och ett respekterande av 

varandras känslor och behov istället för ett värderande, kritiserande och dömande. Genom 

detta tankesätt undviker man att fokusera på vad som är rätt och fel. Här följer en beskrivning 

av de fyra stegen: 

Observation: Under första steget berättar individen vad hen observerar. Att i interaktion 

blanda ihop bedömningar med observationer är problematiskt. Sannolikheten för att 
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människor genuint hör vad man vill uttrycka minskar och människor hör istället kritik vilket 

kan leda till motstånd enligt Rosenberg (2012:52).  

Känslor: Det andra steget handlar om att uttrycka vad man känner i förhållande till det man 

observerat, enligt modellen gör man detta utan att skuldbelägga, analysera eller kritisera. 

Visserligen finns det en sårbarhet i att våga uttrycka vad man känner, men att individen i 

interaktion väljer att uttrycka vad som pågår inom denne kan hjälpa till att lösa konflikter och 

skapa genuin kontakt (Rosenberg 2012). Genom NVC skapas en förståelse för att det andra 

säger till oss kan vara ett stimuli men aldrig orsaken till att känslor uppstår. Enligt modellen 

handlar det snarare om hur individen väljer att respondera på andras beteenden och dennes 

behov och förväntningar i aktuell situation som blir avgörande för vad som händer i mötet 

(Rosenberg 2012). Känslorna är signaler som hjälper individen att komma i kontakt med och 

förstå vilka behov och värderingar denne har (Smith 2001:32). 

Behov: Efter att individen har lokaliserat känslan så lokaliserar denne i steg tre vilka behov 

som är eller inte är tillgodosedda hos hen i interaktionen. Individen uttrycker behovet utan att 

lägga ansvaret på den hen kommunicerar med. Om individen dömer, kritiserar eller tolkar vad 

andra kommunicerar så signalerar det enligt metoden att personen inte är i kontakt med sitt för 

tillfället viktiga behov. Samma situation kan dock vid två olika tillfällen beröra individen på 

två helt olika sätt beroende på vilket behov som för tillfället behöver vårdas (Rosenberg 

2012).  

Önskan: Det sista steget i NVC handlar om vad individen vill be andra om för att berika 

dennes liv, detta handlar om att önska inte ställa krav. Får individen ett nej och blir irriterad så 

var önskan antagligen ett krav och inte en genuin önskan. Enligt modellen skall önskan vara 

tydlig och genomförbar samt uttrycka vad individen önskar att den andre skall göra eller säga, 

inte vad den andra skall sluta med eller inte göra. NVC vill uppnå en frivillighet och äkta 

medkänsla, målet är att bygga relationer som består av ärlighet och empati. I den här modellen 

är det viktigt att andra kan lita på att individen har ett genuint engagemang i interaktionen och 

att denne anser att allas behov är lika viktiga så kan människor lita på att individens 

önskningar är verkliga önskemål och inte kamouflerade krav (Rosenberg 2012). 
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2.3 Vargen och Giraffen 

Symbolerna vargen och giraffen fungerar inom NVC som ett förtydligande om att det finns 

två olika sätt att kommunicera på. Tanken är således inte att dela in människor i vargar eller 

giraffer utan att göra individen medveten om när denne har girafföron eller vargöron på, samt 

när hen möter vargar eller giraffer. (Smith 2001:21). Vargen symboliserar den som hugger, 

attackerar eller spelar död. Vargen förespråkar intellektuella tolkningar och vargens vilja att 

visa tänderna gör att genuin kontakt försvåras. Giraffen symboliserar istället ”hjärtats språk” 

eftersom detta djur har det största hjärtat bland alla landgående däggdjur. Den långa halsen 

symboliserar överblick och förmåga att observera i stället för att tolka och värdera. Giraffen 

kan också tack vare sin långa hals lokalisera känslor och behov i kommunikationen (Smith 

2001:22). Inom varje människa finns både varg och giraff och i och med NVC möjliggörs 

valet av språk. Enligt modellen påverkar situationen om individen blir mer varg än giraff, men 

om individen väljer att sätta på sig girafföronen så kommer troligtvis hen endast höra giraffen 

hos den andra personen (Smith 2001:24). 

2.4 Empati 

Empati är ett centralt begrepp inom NVC och istället för att bemöta andra med råd, 

uppmuntran, intellektuella förklaringar, egna ståndpunkter, egen historia eller egna känslor så 

handlar det enligt modellen om att ha en respektfull förståelse och ett genuint lyssnande i 

mötet med andra. Empati inom NVC handlar om att lyssna efter andras känslor, behov och 

önskningar (Rosenberg 2012). Dock behöver individen själv vara påfylld med empati för att 

kunna ge empati; när individen börjar gå i försvar eller slutar vara närvarande kan denne 

behöva påfyllning av empati. Inom NVC talar man om självempatins kraft där man stannar 

upp och andas, ger sig själv empati inåt eller uttrycker sina känslor på ett icke-våldsamt sätt. 

Man kan även välja att ta en paus när man använder de fyra stegen (Rosenberg 2012). 

2.5 Tidigare forskning 

Här följer fyra artiklar som vi anser är relevanta i förhållande till vår frågeställning som vi 

tidigare nämnt berör huruvida en individ upplever att en utbildning i 

kommunikationsmodellen NVC förändrat dennes sociala interaktioner under och efter 

utbildningen. 
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2.5.1 Att lära sig uttrycka sina känslor 

I artikeln Våga vara i det obehagliga (2008) menar Gunilla Granath att det råder en form av 

konsensuskultur i vårt samhälle, vilket kan uttryckas som ”egentligen-är-vi-överens-myten”. 

Människor definierar snabbt det obehag som uppstår i oenighet och i stället för att uttrycka 

detta så råder en normalitetslinje i samhället som baseras på kontroll, till exempel att inte 

skrika eller gråta. Att gråta och höja rösten i sociala sammanhang anses förnedrande och 

personer som väljer att göra detta har ofta en låg dignitet i samhället. Granath menar att en 

lagom känslonivå är det som förväntas av människor och går någon utanför denna nivå blir 

andra människor spända. Att uttrycka starka känslor lämnar människan vidöppen och sårbar 

menar Granath. När en individ röjer starka känslor har hen omedelbart desavouerat sig själv, 

omgivningen tror att personen bär någonting inom sig som inte rör den aktuella situationen, 

det kan vara allt ifrån en svår barndom till en dålig lön trots att uppvisandet inte har med det 

att göra. Normen i samhället talar om för människor att det inte skall märkas vad man känner, 

Granath menar dock att en individ som undviker att vara genuin och ärlig i interaktioner 

riskerar att bli känslomässiga och intellektuella krymplingar. Individer bör istället använda sitt 

intellekt och samtidigt tillåta sig vara en kännande människor i diskussionen. Detta skulle 

enligt Granath bidra med att den intellektuella och känslomässiga slappheten där man 

undviker att diskutera och problematisera sina upplevelser försvinner. I artikeln nämns övning 

och kunskap som viktiga aspekter när det handlar om hur en individ väljer att uttrycka sina 

känslor i social interaktion, speciellt när en konflikt håller på att intensifieras. Övning innebär 

i detta sammanhang att individen lär sig konstruktiva sätt att uttrycka vad denne känner, att 

vara ärlig även om det kan var besvärligt och omtumlande. Granath menar att detta bidrar till 

att individen hittar nya bottnar i sig själv, samt att det hjälper denne att upptäcka andra 

människors känslor och bevekelsegrunder. Detta är utvecklande för individen som på det stora 

hela blir mer ödmjuk. Granaths resonemang är relevant i förhållande till NVC eftersom 

modellen menar att individer behöver uttrycka sina känslor och behov i varje interaktion. 

NVC utmanar således den konsensuskultur som Granath menar att vi befinner oss i.  

2.5.2 Positiva och negativa effekter av övning i empati 

I artikeln The role of empathy in improving intergroup relations (1999) skriver Walter G. 

Stephan och Krystina Finlay om vilken roll empati kan ha för att förbättra grupprelationer. De 

menar att empati även kan leda till oönskade effekter. Författarna refererar till Boler (1997) 

som menar att tekniker som syftar till att öka den empatiska förmågan riskerar att skapa 
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medkänsla utan att deltagaren samtidigt inser att denne själv är inblandad i de sociala krafter 

som är ansvariga för lidandet hos den de känner empati för. En annan risk med övning i 

empati är att ju mer deltagaren identifierar sig med den andra personen, desto större är 

möjligheten att deltagaren fruktar att liknande lidande skulle kunna drabba denne, vilket 

istället kan leda till ett defensivt undvikande av denna person. 

2.5.3 Praktik i samband med utbildning i empati 

I arikeln Communication skills: A controlled follow-up study of level of communicated 

empathy (1997) menar Per Nerdrum att kunskap och övning inom kommunikation som man 

vill kunna använda i sin vardag är en förutsättning för ett långsiktigt resultat. Här presenteras 

en undersökning av den långsiktiga effekten av en utbildning i empatisk kommunikation. En 

grupp individer som studerade socialt arbete deltog i en femtio timmars 

kommunikationsutbildning samtidigt som de var ute på praktik, och en annan grupp 

praktiserade utan kommunikationsutbildning. Efter tre månader hade den grupp som fått 

utbildning samtidigt som de praktiserade ökat sin empatiska förmåga i kommunikation, till 

skillnad från den andra gruppen. Detta mätte man både under och efter avslutad praktik med 

hjälp av psykologiska test och empatiskalor. En tid efter undersökningens slut så fanns det 

fortfarande en skillnad mellan grupperna. Resultaten visar således att de som får utbildning i 

empatisk kommunikation samtidigt som de är ute i verkligheten får kraftfullast resultat. Dock 

understryker Nedrum (1997) att skillnader i ålder och erfarenhet mellan grupperna kan ha 

påverkat resultatet. Våra respondenter som har gått utbildningar i NVC menar att det krävs 

mycket utbildning för att kunna applicera sin empatiska förmåga i verkligheten.  

2.5.4 Självhjälpskulturen  

I början av studien funderade vi över varför människor i dagens samhälle väljer att utbilda sig 

inom kommunikation eller självförverkligande. Denna fråga tycks vara något relevant då man 

tar del av Johansons tankar om ”hur det har gått till när det psykologiska och terapeutiska 

förhållningssättet har lämnat behandlingsrummet och spridit sig ut i samhället” (Johansson, 

2006:220). Här menar Johanson som är professor i socialpsykologi att man kan urskilja en 

terapeutisk kultur som handlar om livsstil och livsföring. Det handlar ofta om att förändra 

människor från grunden och inspirationskällan är alltifrån akademisk psykologi till 

österländsk vishetslära. Redskapen från dessa läror görs sedan om till kunskaper, 

rekommendationer, råd och tips som individer på ett enkelt sätt skall kunna tillämpa i 

vardagen. (Johansson, 2006:57). Här erbjuds individen metoder och verktyg som går att 
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använda för att utveckla och förändra den egna identiteten. Det är en paketlösning av vår tids 

akilleshäl. Ingången till vår studie och sociala fenomen har vidgats i och med Johanssons 

tankar, vi kan nu få en förståelse för utbildningars funktion ur ett makroperspektiv eftersom 

många individer har behov av att snabbt förändra sig från grunden, och detta blir en svårighet 

i ett samhälle med många strukturella hinder.  

3. Metod 

I förestående studie vill vi undersöka hur individer som har gått en utbildning i 

kommunikationsmodellen NVC upplever att utbildningen har påverkat deras sociala 

interaktioner. Vi är således intresserade av respondenternas skildrade upplevelser och inte 

sanningshalten i det beskrivna. Vi har valt att anamma den hermeneutiska 

forskningsmetodiken eftersom hermeneutikens övergripande tanke gynnar vår typ av studie. 

3.1 Hermeneutik 

Hermeneutik syftar till att uppnå en förståelse och inte en förklaring, detta är signifikant för 

syftet i vår undersökning där vår frågeställning lyder: Hur påverkar en utbildning i den 

empatiska kommunikationsmodellen NVC individers empati och emotioner i sociala 

interaktioner? Vi vill således förstå innebörden av respondenternas upplevelser. Till skillnad 

från positivismen så ser vi inte den sociala verklighet som respondenterna beskriver som en 

objektiv och yttre verklighet. Likt den kvalitativa forskningsstrategin är vi intresserade av hur 

informanterna förstår, skapar och tolkar sin sociala verklighet, vilken är under ständig 

förändring. (Bryman, 2009). Detta sätt att angripa ett område går i linje med den 

hermeneutiska kunskapsteorin (Ödman, 2007). Positivismen menar till skillnad från 

hermeneutiken att forskningsprocessen metodologiskt kan hållas fri från forskarens 

inflytande, vidare står denna kunskapsteoretiska ståndpunkt för uppfattningen att man skall 

använda sig av naturvetenskapliga metoder när man skall studera den sociala verkligheten och 

alla dess aspekter. Positivismen har även en förkärlek för regelbundenhet, det vill säga att 

kunna generalisera en undersökning genom att applicera egenskaper hos det man undersöker 

till andra situationer. Detta är inte relevant i vår studie eftersom vårt fokus är att beskriva 

innehållet i våra respondenters olika meningsuttryck (Allwood & Erikson, 1999:38). Vi 

behöver förstå kunskapsobjektets inflytande på forskningsresultatet och här menar man därför 

inom hermeneutiken att forskarens förförståelse inverkar på forskningsresultatet (Allwood & 

Erikson, 1999:38). Enligt hermeneutiken skall vi som forskare redogöra för vår förförståelse 
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och vara medvetna över dess effekter. Hermeneutik intresserar sig för teori och 

metoddiskussioner kring beskrivningar av innebörden i olika uttryck för mening, som 

exempelvis sker i handlingar, tal eller text. Vi arbetar både deduktivt och induktivt. Vi arbetar 

deduktivt eftersom vi utifrån vår förförståelse valt teorier och artiklar som sedan ställs i 

förhållande till respondenterans svar. Vi arbetar även induktivt eftersom några teorier och 

artiklar valts under arbetets gång och när vår empiri har samlats in. Vårt arbete sker således i 

en i en hermeneutisk process där vår förförståelse, vårt empiriska material samt våra valda 

teorier och artiklar samverkar och alstrar ny kunskap (Bryman, 2009:20). Vi har således ett 

intresse för innebörden i våra respondenternas utsagor samt hur dessa utsagor beskrivs i 

förhållande till olika teorier. Vi är emellertid medvetna om begreppet misstankens 

hermeneutik i förhållande till det material vi samlat in (Allwood & Erikson, 1999:297). Denna 

misstanke handlar om att det är svårt att veta hur sanningsenlig en respondent är i sina 

utsagor. Vi kan till exempel misstänka att respondenterna har en idealiserad bild av sitt 

deltagande av utbildningen. Misstankens hermeneutik kan också handla om att försöka hitta 

det fördolda, men också huruvida forskaren väljer bort saker i sin tolkning för att styra 

resultatet i en viss riktning. Varken respondenter eller forskare behöver göra detta medvetet, 

utan det kan ske omedvetet. Den hermeneutiska filosofen Gadamer menar att förförståelse och 

fördomar behövs för att forskaren skall uppnå ny förståelse av saker. ”Varje förståelse 

förutsätter i stället en annan, föregående förståelse..” (Allwood & Erikson, 1999:86, 87). 

Förståelse för den hermeneutiska cirkeln och vilken betydelse den har i studien blir här viktig. 

Denna cirkel handlar om att förstå de olika delarnas relation till varandra och till helheten i 

studien, en text kan bara förstås i relation till helheten (Allwood & Erikson, 1999:78). I vår 

studie kan helheten utgöras av en global självhjälpsdiskurs där människor i vår tid väljer att 

utbilda sig utanför den akademiska fakulteten för att dels kunna fungera i social interaktion 

men även för personlig utveckling. Vi menar här alla typer av kommunikationsmodeller, 

självhjälpslitteratur och klipp i sociala medier som snabbt kan få individen att känna sig 

oövervinnerlig. I vår studie kan respondenterna vara en del av helheten, vi som forskare med 

vår förförståelse är en annan del och även teorierna en del. Även ni som läser vår uppsats är 

en del av helheten. Gadamer menar att den hermeneutiska cirkeln kan ses som ett förhållande 

mellan två horisonter, exempelvis relationen mellan läsaren och verket, läsaren blir på så sätt 

en del av cirkeln (Allwood & Erikson, 1999:87). 
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3.2 Förförståelse 

Öman talar om att tolkandet har två riktningar, dels tolkar vi nuet utifrån våra tidigare 

erfarenheter, det vill säga vi söker mening med utgångspunkt i våra tidigare erfarenheter. Men 

vi tolkar även det vi möter utifrån nuet och i riktning framåt, detta gör vi när vi tilldelar 

mening åt det vi faktiskt upplever (Ödman 2001:124). Vår förförståelse inom ämnet NVC 

består i att en av oss har flera utbildningar och själv undervisat i NVC och är därför väl insatt i 

kommunikationsmodellen sedan innan, medan den andra av oss inte har någon tidigare 

erfarenhet av modellen och därför består dennes förförståelse av litteratur inom ämnet innan 

studien påbörjades. Att en av oss enbart har en teoretisk förförståelse av NVC medan den 

andra av oss har en mer praktisk erfarenhet av ämnet ser vi som värdefullt då vi kan 

genomföra vårt arbete utifrån olika utgångspunkter och med olika synsätt se det som 

framkommer i vårt material. I utformandet av vår intervjuguide och i intervjuerna har vi 

använt oss av vår förförståelse för att ställa lämpliga frågor om informanternas utbildning i 

NVC. Vi har tagit till oss Gadamers tankar om fördomar, vilket han menar är allt det som vi i 

vår förståelse inte reflekterar över när vi vill förstå. För oss blir detta relevant då en av oss är 

väl insatt det föreliggande ämnet NVC och hennes fördomar kan vara en förutsättning för 

förståelse men också en begränsning. Om vi således tar vår omedelbart givna förståelse som 

den enda sanningen missar vi en stor del av den verkliga sanningen. Här kommer den andra 

av oss bli viktig då hennes förförståelse är en helt annan då hon aldrig hade hört talas om 

NVC innan föreliggande uppsats blev aktuell. Individen kan således inte ta förgivet att hon 

förstår vad någon annan menar, utan istället skall hon öppna upp för en förståelseprocess. Att 

enbart få en uppfattning om ett fenomen eller en persons tankar bidrar inte till ett riktigt möte. 

Då gör man fenomenet eller personen till ett objekt och accepterar inte den andres anspråk i 

aktuell situation. För att fråga måste jag genuint vilja veta, det vill säga vilja veta det jag inte 

redan vet (Ödman 2001:27). 

3.3 Kvalitativ metod 

Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod då vår studie är inriktad på att förstå hur den 

empatiska kommunikationsmodellen NVC påverkar individers empati och emotioner i sociala 

interaktioner. Möjligheten att förstå andra människors empati sker bäst genom den nära 

kontakt med dem som kan ske genom kvalitativa metod, i detta fall kvalitativa intervjuer. Vår 

utgångspunkt är att vi vill undersöka hur människor upplever att en utbildning i 

kommunikation har förändrat deras sociala interaktioner. Respondenternas upplevelse blir 
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således det centrala och därför blir en kvalitativ metod lämpligast i vår studie. En kvalitativ 

undersökning bygger på att få en djupare förståelse och analys av det valda ämnet. I vår studie 

fokuserar vi på ord istället för på siffror, vilket går i linje med den kvalitativa forskningen 

(Bryman, 2009:249). Teorierna styr inte heller vår undersökning helt och hållet utan de 

utvecklades i och med respondenternas svar. Hur människorna upplever sin sociala värld är 

något man tar fasta på i den kvalitativa metoden, för vår studie innebär detta att vi studerar 

respondenternas upplevelse av sina sociala relationer efter utbildningen (Bryman, 2009:250). 

Vi antar att respondenternas utsagor är äkta och pålitliga, dock förhåller vi oss kritiskt till 

dessa utsagor eftersom det finns en risk att respondenterna vill marknadsföra NVC som 

modell. En nackdel med kvalitativ metod som vi är medvetna om är att det vi observerar och 

lägger märke till under undersökningen är det som vi väljer att inrikta oss på, vilket till stor 

del är beroende av våra intressen. (Bryman, 2009:270) Vårt kvalitativa forskningsresultat är 

svårt att generalisera på andra situationer, men eftersom vi fokuserar på ord istället för 

kvantifiering så är vårt resultat generaliserbart i förhållande till teorier och inte populationer. 

(Bryman, 2009:271). Orsaken till att vi utesluter en kvantitativ metod med exempelvis enkäter 

är för att vi vill uppleva hur sinnesstämningar, känslor, ord och tonlägen tar sig uttryck hos de 

intervjuade, men även för att vi vill kunna förtydliga intervjufrågor om respondenten 

eventuellt inte skulle förstå våra formuleringar. Kvantitativ metod är inte aktuellt för vår 

studie eftersom vi inte är intresserade av att mäta hur respondenternas sociala interaktioner 

eventuellt har förändrats efter utbildningen i NVC. (Bryman, 2009:33, 34). 

Vi har använt oss av semi-strukturerade kvalitativa intervjuer, (Aspers, 2009:127) och vi 

utformade en intervjuguide med temana före utbildningen, under utbildningen och efter 

utbildningen. Vi utformade även frågor under dessa teman som vi ville beröra. Inför vårt 

intervjuprojekt började vi med att välja kommunikationsmodellen NVC som tema vilket vi 

sedan satte in i en teoretisk referensram (Aspers, 2007:72), dock utvecklades valet av teorier 

under arbetets gång. Vi skrev vår problemställning, och den blev mer och mer utförlig efter 

hand. Som förberedelse sökte vi upp vår nyckelrespondent som utbildar människor i NVC på 

en plats i Sverige (Aspers, 2007:72). Vår nyckelrespondent gjorde det möjligt för oss att få 

kontakt med andra respondenter. Vi sökte även upp människor som läst kurser på högskola 

eller universitet där NVC har varit ett inslag, samt att vi läste litteratur och tidigare forskning 

om ämnet. Detta gjorde att vi kunde koncentrera oss på väsentliga delar i intervjun och 

sammanställa intervjuguiden med centrala teman och frågor. Vi tänkte på att de första 

frågorna under intervjun skulle vara av allmän karaktär så att de skapar välmående och 
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avspänning hos respondenten, senare var frågorna mer inriktade på teman (Dalén, 2007:31). 

Vi tänkte på att utforma frågor som skulle bidra till att respondenterna öppnar sig, talar fritt 

och som ger rik information, eftersom det som sägs i intervjun senare skulle bli vårt 

analysmaterial. Vi valde att utesluta deltagande observation där man deltar i respondenternas 

samspel samtidigt som man observerar människorna eftersom vi inte tror att metoden är 

aktuell för att få svar på vår problemformulering där vi är intresserade av att få reda på 

huruvida respondentens sociala interaktion med andra människor har förändrats efter dennes 

utbildning i NVC. Vi hade dock en tanke om att göra observationer under intervjutillfället, då 

vi tänkte att en av oss skulle föra den verbala intervjun medan den andra studerar det 

ickeverbala känslouttrycken hos respondenten i samband med intervjufrågorna. På så sätt 

skulle vi studera om och hur den språkligt uttryckta känslostyrningen hos respondenten 

överensstämmer med de kroppsliga uttrycken hon eller han påvisar under intervjun. Dock 

förkastade vi idén om att göra observationer under intervjuerna eftersom vi anser att det är 

vanskligt att göra egna tolkningar av respondenternas ickeverbala uttryck, samt på grund av 

tidsbrist då observation som ytterligare en metod hade krävt mer tid än vad som är avsatt för 

analysarbetet. Dock anser vi att en del respondenter visade att de levde efter NVC i mötet med 

oss under intervjun, då intervjuerna för en stund blev avbrutna av utomstående människor 

som dök upp i rummet eller ringde för att prata med respondenterna. 

3.4 Urval 

Våra respondenter är nio människor som gått utbildningar i NVC på olika platser i Sverige 

och utomlands eller en kurs på högskola eller universitet där NVC har varit ett inslag. Vi 

intervjuade åtta kvinnor och en man. Vi fick med hjälp av vår nyckelrespondent som skickade 

ut vår förfrågan via mail till människor som gått utbildningar i NVC och fick på så sätt 

tillgång till våra respondenter. En nackdel kan vara att de personer som velat ställa upp på 

intervju är människor som liknar varandra på det sättet att vi upplevde att alla var positiva till 

NVC. Som vi förmodade från början finns risken att intervjuerna har en tendens att ibland bli 

ett sätt att sälja in NVC, eftersom respondenterna som väljer att ställa upp på intervjun till 

största delen ser positivt på NVC. Vi har även en tanke om att alla som frivilligt väljer att gå 

utbildningar i kommunikationsmodeller kanske har något gemensamt; som ett speciellt 

synsätt, tankesätt och intresse för andra människor och sig själv. På så sätt upplevde vi att alla 

respondenter var kloka och eftertänksamma, vilket resulterade i utvecklande svar. 
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Vi utgår som tidigare nämnts ifrån kvalitativ forskning och har använt oss av ett 

bekvämlighetsurval, vilket innebär att vi har använt oss av respondenter som för tillfället 

funnits tillgängliga för oss (Bryman, 2009:114). Det är omöjligt att generalisera resultatet och 

våra respondenter är inte representativa för alla som har gått en utbildning i NVC, dock är inte 

detta vårt syfte då vi ägnat oss åt en kvalitativ studie där vårt mål varit att göra en ingående 

analys (Bryman, 2009:313). Vi har fokuserat på ord istället för kvantifiering under 

insamlingen och analysen av materialet (Bryman, 2009:35). 

3.5 Tillvägagångssätt 

Vi fick som tidigare nämnts tillgång till våra respondenter med hjälp av vår nyckelrespondent 

som skickade ut vår förfrågan via mail till människor som gått utbildningar i NVC, och ett 

antal personer svarade oss att de ville ställa upp på en intervju och verkade positiva till att 

medverka. De personer som gått en kurs på högskola eller universitet där NVC har varit ett 

inslag fick vi kontakt med genom vänner. Vi turades om att intervjua och den av oss som inte 

intervjuade var uppmärksam på följdfrågor eller annat betydelsefullt under intervjun. På 

grund av tidsbrist och att vi fick anpassa oss efter när respondenterna hade tid att bli 

intervjuade så fick vi vid några tillfällen enskilt göra intervjuer. Varje intervju tog cirka en 

timme. Vi anpassade oss efter var respondenten ville och kunde bli intervjuade, det blev 

alltifrån skolmiljö till hemmiljö. Innan intervjuerna informerade vi respondenterna om syftet 

med studien, vår frågeställning, att det var frivilligt att delta, att de hade rätt att avbryta 

deltagandet, att de var anonyma, hur vi skall bearbeta respondenternas svar, att de kan få läsa 

uppsatsen innan den lämnas in samt att vi endast kommer att använda det insamlade 

materialet till vår forskning och inget annat. Vi tänkte på att inte göra en alltför tydlig obalans 

i samtalet, eftersom ett vanligt samtal sker på lika villkor med samma förutsättningar så kan 

det lätt kännas konstlat och obekvämt när samtalet till största delen styrs av intervjuaren och 

dennes frågor. Därför försökte vi som intervjuare att vara medvetna om detta och försökte 

skapa en så avslappnad situation som möjligt (Aspers, 2007:135). För att vi skulle kunna 

transkribera intervjuerna efteråt så spelade vi in intervjuerna med dator eller diktafon, vilket 

vi informerade respondenterna om innan intervjun. När vi berättade att vi skulle spela in 

intervjun så uppfattade vi det som att en respondent inte var beredd på att vi skulle göra det 

men gick med på det, andra respondenter verkade beredda på det trots att de tycktes aningen 

hämmade av inspelningen i början, men det gick över efter en stund. Vi utgick från vår 
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intervjuguide som vi förberett i förväg, dock fick respondenterna tala relativt fritt och vi 

ställde ibland relevanta följdfrågor och improviserade. 

Vi upplevde det som att alla våra respondenter var väldigt öppna, hjälpsamma och hade inget 

emot att svara på våra frågor. Alla verkade intresserade av vår studie och tyckte att det var 

roligt att kunna hjälpa till och hitta lösningar till att träffas för att bli intervjuade. Fastän det 

blev ett missförstånd om tid för intervjun med en respondent så var denne trots det villig att 

ställa upp för en intervju vid ett annat tillfälle. Vi bad respondenterna att beskriva, utveckla 

och ge exempel i sina svar, så att svaren på frågorna skulle bli fylligare än frågor som det bara 

går att svara ja eller nej på (Dalén, 2007:32, 33). Vi har fokuserat på att ställa relevanta frågor 

eftersom validiteten i intervjumaterialet då styrks och detta leder även senare till god validitet 

i tolkningen (Dalén, 2007:119). Vi ställde även spontana följdfrågor ibland, när respondenten 

sa något intressant som vi ville att personen skulle utveckla. Vi ställde ibland frågor av 

samma karaktär, vilket kan upplevas som upprepningar, men vi tror att det gav mer 

genomtänkta och omfattande svar eftersom respondenterna fick tänka efter och fick då en 

chans att ge ett mer utvecklat svar. Vi försökte och tror att vi lyckades ge ett 

förtroendeingivande intryck på individerna som vi intervjuade (Dalén, 2007:41). Vi upplevde 

det som att respondenterna inte hade några problem med att förstå frågor av lite mer 

socialpsykologisk karaktär, därför kände vi att det gick bra att använda en del teorier och 

begrepp i vissa frågor, även om vi givetvis förklarade dessa med ett mer alldagligt språk. När 

intervjuerna var klara och hade blivit inspelade transkriberade vi dem och organiserade och 

bearbetade sedan materialet. Under vår tolkningsprocess började vi med att beskriva 

materialet för att sedan börja tolka det, därefter analyserade vi tolkningen och satte in 

respondenternas yttranden i ett teoretiskt samband. Vi har valt att ibland använda begreppet 

hen eftersom det är ett könsneutralt ord. 

3.6 Tillförlitlighet 

Kriteriet tillförlitlighet berör trovärdigheten, det vill säga hur väl man lyckats undersöka det 

man har haft för avsikt att studera och hur väl man lyckats tolka och redovisa sitt material så 

det blir relevant i sammanhanget (Bryman, 2009:258, 259). Under arbetet med denna uppsats 

har vi varit medvetna om att en av oss uppsatsförfattare är utbildad i NVC och förespråkar 

modellen, och att detta skulle kunna påverka tillförlitligheten i studien. Vi anser att vi som 

forskare inte medvetet har låtit våra personliga värderingar påverka utförandet och resultatet 

av studien. Visserligen är studien till viss del präglad av våra förförståelser, men 
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genomgående i studien så har vi utgått ifrån syftet med undersökningen och gjort anspråk på 

att beskriva respondenternas skildringar och analysen av beskrivningarna på ett uppriktigt 

sätt. Tillförlitlighet berör även kravet om reliabilitet, vilket innebär att tillvägagångssätten för 

insamlande och analys av data skall kunna granskas av andra forskare. Vi som forskare bör 

vara korrekta i vår framställning av vår forskningsprocess så att en annan forskare lätt kan 

sätta sig in i vår forskning och genomföra samma undersökning (Dalén, 2007:114). Vikten av 

detta har blivit tydligt då vi flera gånger under arbetet har ändrat vår frågeställning så den 

motsvarat det vi faktiskt undersökt. Frågeställningen behöver vara tydlig om andra forskare 

väljer att relatera till just denna undersökning i kommande arbeten. Vi var noga med att utgå 

från vårt syfte med studien då vi formulerade intervjufrågorna. För att andra forskare skall 

kunna göra en likadan undersökning krävs det att vi gör en fyllig och tät rapport för att de 

skall kunna använda sig av materialet i en ny studie i en annan miljö. För att granska 

validiteten i de analyser som gjorts måste de analytiska angreppssätten och redskapen som 

använts klargöras. Samband mellan fenomenet som studerats och de begrepp och modeller 

som har nyttjats skall dokumenteras för en teoretisk förståelse (Dalén, 2007:121). Vi anser att 

vi har samlat in tillräckligt mycket bra material för att kunna göra en tillförlitlig analys. 

Tillvägagångsätten i studien, som exempelvis genomförandet av intervjuerna, är beskrivna på ett 

förhållandevis ingående sätt vilket kan bidra till att stärka studiens validitet. Resultatet av studien 

kommer även att framföras för respondenterna som har medverkat i studien. 

3.7 Etisk reflektion 

Vetenskapsrådet har bland annat formulerat fyra etiska krav som utgör ett grundläggande 

individskydd som vi som forskare bör beakta i samband med samhällsvetenskaplig forskning. 

Dessa är information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. I överenskommelsen vi gjort 

med respondenterna har vi informerat om vårt syfte med studien, den metod som vi använt 

oss av i form av en kvalitativ semi-strukturerad intervju, de följder och risker som forskningen 

kan medföra, vi har talat om att det är vi två som gör studien, samt underrättat respondenterna 

om att medverkan är frivillig och att de har rätt att avbryta deltagandet. Det är svårt att 

förutsäga undersökningens följder för respondenterna, av den orsaken är kravet på samtycke 

mycket viktigt. Konfidentialiteten har vi hanterat genom att behandla deltagarnas personliga 

uppgifter så att utomstående inte får tillträde till dessa (Bryman 2009:440). I kvalitativa 

undersökningar är det särskilt svårt att se till att människor och platser inte kan identifieras, 

därför har vi varit särskilt aktsamma med detta (Bryman 2009:445). Vi har försäkrat 

respondenterna om att klippen som spelas in under intervjun senare raderas samt att 
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respondenterna inte nämns vid namn eller på annat sätt kan identifieras i rapporten. Vidare 

handlar nyttjandekravet om att uppgifter rörande forskningsändamål inte får användas eller 

utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften.  

(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf) Därför har vi även i vår forskning rättat oss efter 

kravet om att vårt insamlade material enbart får nyttjas i denna undersökning (Bryman 

2009:441). Man bör även fundera på om det finns någon risk för skada för deltagarna, vilket 

kan innebära fysisk skada, hinder för personlig utveckling, sämre självkänsla och stress. 

(Bryman 2009:443). Vi tror inte att vår studie utgör någon risk för våra respondenter, däremot 

kan vår reflektion kanske provocera dem eftersom vi där drar slutsatser och värderar insamlat 

material på ett sätt som de själva kanske inte skulle ha gjort. Vi har erbjudit våra respondenter 

att läsa uppsatsen och att ge dem möjlighet att diskutera den med oss, detta för att stärka 

uppsatsens tillförlitlighet samt minimera besvikelser och ovilja hos respondenterna att delta i 

framtida studier. 

4. Teorier 

Vi kommer nu att presentera de valda teorierna som bidrar till en djupare förståelse för vårt 

empiriska material. Teorierna stämmer väl överens med vår problemformulering som lyder; 

hur upplever en individ att en utbildning i kommunikationsmodellen NVC förändrat dennes 

sociala interaktioner under och efter utbildningen? Vi börjar med att relatera till Ulla Holms 

tankar om empatins två riktningar, detta blir spännande då NVC vilar på en empatisk grund 

och till stor del handlar om att lära sig att vara empatisk. Därefter fyller Randall Collins 

begrepp interaktionsritualer en viktig funktion i vår studie då den förklarar de fenomen som 

kan uppstå när en grupp individer upplever någonting tillsammans. Vår andra teoretiker är 

Moira Von Wright och två av hennes begrepp, det punktuella kontra det relationella 

perspektivet, fyller en funktion i vår studie då vi vill förstå den perspektivförflyttning vi 

upplever att våra respondenter gör efter utbildningen i NVC. Hochschilds begrepp emotionellt 

arbete hjälper oss att förstå det arbete som krävs för individen att uttrycka sina känslor och 

svårigheten med att alltid vara i kontakt med sina känslor såsom NVC förespråkar. Slutligen 

relaterar vi till Ulla Holms tankar om empatins två riktningar, detta blir spännande då NVC 

vilar på en empatisk grund och till stor del handlar om att lära sig att vara empatisk. 
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4.1 Empati – Ulla Holm 

Det finns mycket litteratur som berör ämnet empati. Vi har valt att redogöra för Ulla Holms 

socialpsykologiska tankar om empati eftersom vår studie bygger på en socialpsykologisk 

ansats. Ulla Holm är filosofie doktor, legitimerad psykolog och psykoterapeut samt verksam 

som forskare och handledare. I Holms bok Empati: Att förstå andra människors känslor har 

hon fört samman psykodynamiska och socialpsykologiska tankar om empati. I svenska 

akademiens ordlista förklaras begreppet empati som en förmåga till inlevelse i andra 

personers känslor (SAOL 2011). Holm menar dock att begreppet inte bara har den 

beståndsdelen som beskrivs i svenska akademiens ordlista utan att empati även har en annan 

dimension (Holm 2008:17). Empati handlar dels om förmågan till inlevelse, men även hur 

man sedan använder sig av sin egen reaktion i mötet med andra och då spelar det enligt Holm 

ingen roll om syftet är att hjälpa en medmänniska eller att göra ett gott intryck på andra. 

Holm menar att begreppet empati är komplext och hänvisar till den mångfald av hypoteser, 

infallsvinklar och frågor som finns för att belysa begreppet i den vetenskapliga litteraturen 

(Holm 2008). Man kan dock urskilja två typer av mekanismer i den empatiska processen, 

affektiv (känslomässig) empati och kognitiv (intellektuell) empati. Känslomässig empati är 

den känslomässiga reaktion som en individ kan få i möte med en annan människas känslor. 

Den intellektuella empatin är istället individens bedömning av vad som sker och som är 

baserad på individens förförståelse som den andra människans känslor ger upphov till på ett 

teoretiskt plan. Förförståelsen berör allt det en individ har kunskap om rörande krisreaktioner, 

psykologiskt försvar och omedveten ambivalens (Holm 2008:73). Holm refererar till Hoffman 

(1994, 1987) som menar att de kognitiva processerna således bidrar till att vi kan inta en 

annans människas perspektiv och att vi förmår reagera på detta. Hoffman menar att den 

affektiva empatin å sin sida handlar om vår förmåga till självuppoffring, altruistiskt beteende 

och perspektivtagande som gynnar vårt sociala agerande i grupper och i samhället. Dessa två 

typer av empati samverkar för att uppnå den speciella empatiska responsen (Holm 2008:90). 

Begreppet empati är förknippat med att se på känslor som budskap. En del hävdar att känslor 

är någonting som enbart finns inom människan. Holm menar dock att bland annat 

kroppsspråket visar att så inte är fallet och att känslor är budskap som har ett kommunikativt 

syfte. Vårt språk hjälper oss att förstå känslor. Vi talar i vanligt språkbruk om att dölja våra 

känslor eller att inte visa vad vi känner, om känslor vore osynliga och privata skulle detta 

ordval vara överflödigt menar Holm (Holm 2008:87). 
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Holms tankar om empati ställs i relation till de personer som i sin vardag arbetar med att 

hjälpa människor på olika sätt, vilket kan vara alltifrån läkare till socialsekreterare. Hon 

funderar över om man kan utveckla sin empatiska förmåga och hur man i så fall kan bevara 

den. Även om vår problemformulering inte specifikt berör yrkeskategorin ”hjälpare” så anser 

vi att dessa tankar är relevanta i vår studie eftersom det enligt våra informanter finns en tanke 

om att få en ökad empatisk förmåga när man utbildar sig i NVC. 

För att tydliggöra processen i empatiskt lärande presenterar Holm en teoretisk modell av 

empati (Holm 2008:134). Första fasen i en empatiprocess är empatisk förståelse, och som 

tidigare nämnts delas denna fas in i två skeenden: En som berör den affektiva delen vilket 

handlar om själva uppfångandet av emotioner och då är olika psykologiska faktorer 

verksamma, och en som berör den kognitiva delen som påverkar hur mottagaren bearbetar de 

uppfångande emotionerna samt hur mottagaren intar olika perspektiv på vad denne har 

varseblivit (Holm 2008:134). I detta resonemang blir även begreppet empatisk förmåga 

lämpligt eftersom denna förmåga handlar om huruvida en individ har utvecklat det som krävs 

för att kunna avläsa sina och andras emotioner, och således även kan växla mellan en affektiv 

och intellektuell position (Holm 2008:135). Den andra fasen i empatiprocessen betecknas 

empatiskt beteende och handlar om hur en individ uttrycker den empatiska förståelsen som 

inte enbart innefattar verbal kommunikation utan även inkluderar de handlingar, val och 

beslut som ”hjälpare” ställs inför. För att en individ skall ha ett empatiskt beteende menar 

Holm att individen dels behöver ha förmåga att ge empati men också ha motivationen som 

krävs för att iscensätta förståelsen om den andra med hjälp av ett specifikt beteende (Holm 

2008:135). 

Den sista fasen i Holms modell av empati berör utvärderingen av den empatiska förståelsen 

och det empatiska beteendet. Här ligger fokus på hur den hjälpsökande har reagerat på den 

empati som den har fått. Huruvida en individ genuint kan ge empati beror enligt Holm bland 

annat på följande: hur individens tidiga utveckling har varit, hur individens kontakt med andra 

under uppväxten var samt affektutvecklingen. Omedvetna inre konflikter, bristande kunskap 

om känslor som kunskapsförmedlare samt bristande motivation påverkar utvecklandet av den 

empatiska förmågan (Holm 2008:136). Därför spelar dessa faktorer en stor roll när man väljer 

att utveckla sin empatiska förmåga genom utbildning, och de metoder och arbetssätt som 

utbildningen anammar blir betydelsefull i denna process. Attityden i utbildningsmiljön är en 

avgörande faktor för huruvida empatin kan utvecklas (Holm 2008:146). Uppfattningen av 
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empati avspeglar sig i den utbildning man väljer att gå och med tanke på Holms tankar om 

intellektuell och känslomässig empati kan man fundera över vilken riktning NVC har. 

Utvecklas individernas empatiska förståelse eller empatiska beteende under utbildningen eller 

kanske båda och? 

4.2 Interaktionsritualer - Randall Collins 

Collins talar om interaktionsritualernas betydelse i social interaktion, detta är ett viktigt 

perspektiv i studien eftersom individerna deltog i interaktionsritualer under utbildningen i 

NVC. Collins menar att samhället hålls ihop av interaktionsritualer. Ritualernas syfte är att 

skapa och upprätthålla solidaritet (Collins 2004). Collins anser att det finns fyra huvudsakliga 

villkor för att en interaktionsritual skall äga rum: Två eller fler personer är fysiskt samlade på 

samma plats där de påverkar varandra genom sin kroppsliga närvaro. Det finns gränser för 

utomstående så att deltagarna har en uppfattning av vem som deltar och vem som är utesluten. 

Individerna fokuserar sin uppmärksamhet på ett gemensamt mål eller aktivitet, och genom att 

kommunicera detta fokus till varandra blir de ömsesidigt medvetna om varandras fokus samt 

att de delar även en gemensam stämning eller känslomässig upplevelse (Collins 2004:48). 

Interaktionsritualer resulterar i gruppsolidaritet, en känsla av medlemskap som även gör att 

individen känner att de handlingar denne utför är de moraliskt rätta. Att vara fullständigt 

uppslukad av en lyckad interaktionsritual menar Collins är den största njutning en människa 

kan uppnå, och i denna interaktion kan individen uppleva emotioner och utföra handlingar 

som denne annars inte hade gjort (Collins 2004:49). 

En lyckad interaktionsritual resulterar även i emotionell energi hos individen; en känsla av 

självförtroende, upprymdhet, styrka, entusiasm och initiativtagande. Denna energi består av 

individens tidigare känslomässiga erfarenheter av interaktioner. Emotionell energi är dock 

inte en känsla i vanlig bemärkelse som glädje eller sorg, utan är istället underliggande dessa 

känslor och är en kraft som är byggd av känslor som flödar via någons handling. Ett annat 

resultat av en lyckad interaktionsritual är utvecklandet av symboler som representerar 

gruppen, vilket kan vara synliga symboler, ord eller gester. Vilken symbol som anammas 

beror på vilket fokus gruppen har. Individer som känner gruppsolidaritet behandlar symboler 

med stor respekt och försvarar dem mot utomstående medlemmar. (Collins 2004:48, 49). 

Gruppsymbolerna är laddade med emotionell energi och kan därför påminna individen om 

grupptillhörigheten när denne är ensam.  
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Ytterligare ett begrepp som kan bidra till en ökad förståelse i studien är det Collins benämner 

som interaktionsritualkedjor. Detta begrepp tar fasta på hur en lyckad interaktionsritual ökar 

den emotionella energin och bidrar till att deltagarna ser fram emot nästa tillfälle de träffas 

(Collins 2004:199). Alla interaktionsritualer som en individ har erfarit under sitt liv bildar en 

kedja av ritualer, dessa upplevda ritualer finns på så sätt med i framtida interaktionsritualer. 

Alla ritualer påverkas således av varandra och här uppstår det unika i varje människa (Collins 

2004:5). De grupper som har en stark solidaritet är oftast de grupper som har tydliga 

symboler. (Collins 2004:81). Det finns ett koordinerat kroppsspråk i grupper med hög 

solidaritet, medlemmarna nickar instämmande, imiterar varandra och kommunicerar rytmiskt. 

(Collins 2004:59). Collin talar även om kulturellt kapital vilket innebär de allmänna kapital av 

identitetsymboler en individ samlar på sig i olika interaktioner under livet, och hur dessa 

symboler fungerar åter i vissa sammanhang. Känslorna och energin från individens tidigare 

möten gör sig påmind i nuvarande situationer där denne nu agerar ensam eller med andra. Det 

finns även ett specifikt kulturellt kapital som består av personliga egenskaper och minnen. 

Vilken position en individ får i en grupp beror på vilket kulturellt kapital denne har, vid hög 

tillgång tilldelas en hög position och vise versa. Människor söker sig ofta till grupper med 

liknade kulturellt kapital som personen själv har (Collins 2004:149).  

Collins talar även om maktritualer (Collins 2004:112) där maktspelet mellan ordergivare och 

ordertagare är i fokus, inte nödvändigtvis den formella ordergivaren utan snarare den individ 

som har högst kulturellt kapital i situationen. Ordergivaren har tillåtelse att ge order och 

övriga gruppmedlemmar är ordertagare. Om denna maktritual fungerar utan motstånd i 

gruppen så skapas ett ömsesidigt fokus och en gemensam uppmärksamhet på att producera ett 

dominerande emotionellt humör (Collins 2004:113). Detta resulterar i att ordergivaren oftast 

upplever en hög emotionell energi när ordertagaren lyder, medan ordertagaren kanske 

upplever en lägre emotionell energi eftersom denne utför en order mot sin vilja. 

4.3 Punktuella kontra relationella perspektivet - Moria Von Wright 

Moira Von Wright har gjort en rekonstruktion av George Herbert Meads teori om individens 

intersubjektivitet. Denna teori menar vi är aktuell i förhållande till vår studie eftersom våra 

respondenters upplevelse av sig själva i interaktion efter avslutad utbildning i NVC många 

gånger kan liknas vid Von Wrights resonemang om vemet i förhållande till vadet. 
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Mead utvecklade begreppen mind och self, det vill säga medvetandet och jaget, och dessa 

själsliga fenomen ville han förstå och utveckla i en objektiv observerbar kontext (Von Wright 

2010:130). Mead menar att människans medvetenhet, motivation och mening uppstår genom 

kommunikation mellan individer. Det är alltså inte medvetandet och jaget som är 

förutsättningen för interaktion utan det är snarare interaktionen i sig som är förutsättningen för 

att utveckling skall ske, och denna utveckling kan förstås genom att studera individers 

handlingar (Von Wright 2010:122). Mead talar om begreppet mening, han menar att mening 

inte kan kopieras eller väckas inom oss, mening konstrueras, jämkas och kommuniceras ur 

social handling i social interaktion (Von Wright 2010:195). Våra handlingar får mening och 

blir en del av det Mead kallar det triadiska interaktionssystemet. Kortfattat handlar detta 

system om att det inte är objektiva stimuli som är avgörande för vårt handlande utan att det är 

våra definitioner av aktuella situationer som vi befinner oss i som styr vårt handlande. Vad vi 

tänker och tycker samt hur vi handlar styrs således av vår varseblivning (Von Wright 

2010:119). Mead menar att allt mänskligt samarbete och social interaktion bygger på två 

komponenter, för det första kan en individ se avsikter och intentioner hos andra individers 

aktiviteter och för det andra så har också responsen som individen själv ger sin grund i en 

varsebliven intuition (Trost & Levin 2010:123). Interaktionen bygger då på att individen 

reglerar sitt tänkande och sina handlingar utifrån ett resonemang om att motparten är allmän 

och helt anonym (Von Wright 2010:127, 128). Således är det centrala i Meads teori att en 

social handling handlar om hur två eller flera individer genom olika typer av gester har en 

ömsesidig påverkan på varandra. Dessa gester eller tecken kan beskrivas som både medvetna 

eller omedvetna kroppsliga och verbala yttranden. Den ena personens gest framkallar ett svar 

hos mottagaren som då responderar och utlöser en ny gest hos den andre mottagaren. Dessa 

gester sker i en dynamisk process och behöver inte var färdigställda handlingar utan det kan 

även röra sig om förnimmelser. Förutsägbarheten i denna dynamiska process gör att ett slags 

samförstånd sker mellan individer i interaktion enligt Mead (Von Wright 2010:87, 88). 

Von Wright får oss att öka vår förståelse gällande interaktionen mellan två subjekt och dess 

”faktiskhet”, dess förändringspotential och gestaltbarhet. Subjekten förändras genom ett val i 

varje relation. Detta val påverkar interaktionen och synen på dem vi möter. Till skillnad från 

det enskilda subjektets ensamhet så har intersubjektiviteten en skapande kraft som ökar våra 

möjligheter att utveckla och fördjupa våra interaktioner. Intersubjektiviteten kan ses som ett 

fenomen som gör det möjligt för individen att möta och få klarhet i att andra individer är 

handlande subjekt (Von Wright 2010:49). Vad är då ett subjekt? Von Wright menar att 
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subjektet är en människas jag, själv och identitet. Intersubjektivitet är den process där varje 

människa utifrån den pågående verkligheten blir till, individen blir unik i varje ny interaktion. 

Vidare talar intersubjektiviteten om för oss att beroendet av andra individer i tid och rum är 

viktigt (Von Wright 2010:33). Vi anser att dessa tankegångar om intersubjektivitet passar vår 

studie väl då vi funderar över om det individen befäster under en utbildning i kommunikation 

består i dennes framtida interaktioner. 

Von Wright menar att det finns två möjliga synsätt gällande en människas intersubjektivitet. 

Dessa sätt och hur man förhåller sig till dem får stora konsekvenser för hur våra relationer 

kommer att fungera (Von Wright 2010:31). Det första synsättet, och enligt oss troligtvis det 

vanligaste sättet att möta och förvalta en relation på, är att betrakta kommunikationen utifrån 

det punktuella perspektivet. Här blir individen levande genom att man betraktar individen som 

ett resultat av avskilda omständigheter utifrån en akademisk diskurs, exempel på dessa 

omständigheter kan vara psykologiska, biologiska, sociologiska eller sociala faktorer. 

Kommunikationen inom detta perspektiv handlar om att två skilda subjekt önskar att samspela 

med varandra, men bilden av den andra personen är låst då individerna redan har projicerat ett 

bestämt jag på den andra personen (Von Wright 2010:31). Den slutna människan, Homo 

clausus, blir en konsekvens av det punktuella perspektivet där subjekten är låsta i sina 

positioner och där man tror sig kunna förutspå den man möter (Von Wright 2010:146). Man 

förutspår även på det sättet sin egen position och hur den skall presenteras för världen. 

Kontentan blir egocentrerade individer som integrerar med en snäv självbild och med en 

avgränsning gentemot andra människor. Det som den slutna människan tänker och har inom 

sig blir det sanna för denne i detta perspektiv. 

Det andra perspektivet och det som vi tänker att människor i vår samtid i många gånger 

strävar efter att uppnå är det relationella perspektivet (Von Wright 2010:33). Enligt detta 

perspektiv blir individen levande i de faktiska relationer denna befinner sig i, det blir inte 

enskilda låsta omständigheter som skapar en individs subjektivitet, utan subjektiviteten skapas 

i en dynamisk pågående process som tydliggörs i de handlingar som visar sig. Att 

förutbestämma någons subjektivitet är fruktlöst och omöjligt enligt detta perspektiv, den 

öppna människan, Homo aperti framträder här (Von Wright 2010:148). Fokus ligger på en 

öppenhet där uppmärksamheten riktas från ett låst reflekterande av det egna medvetandet till 

att rikta medvetandet mot själva interaktionen. 
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Om jag väljer att se en annan människa utifrån det relationella perspektivet så kommer jag att 

möta den andra personen som ett vem, men om jag däremot väljer att se människan utifrån det 

punktuella perspektivet så kommer jag att möta den andra personen som ett vad. Dock 

samverkar vadet och vemet, i interaktion, men det ena dominerar ständigt över den andra. Att 

bli sedd utifrån ett vad innebär att bli sedd utifrån egenskaper, att bli sedd utifrån ett vem 

handlar om att bli sedd för den man är (Von Wright 2010:154, 155). I sin diskussion om vad 

eller vem så har Von Wright den pedagogiska situationen i åtanke, men vi anser att det även 

går att applicera på vårt ämne i studien. Von Wright menar att individen kan betraktas som ett 

vem först när båda individerna i interaktionen är medvetna om att det viktiga är 

intersubjektiviteten dem emellan. Det är således i det genuina sanna mötet i nuet baserat på en 

fördomsfrihet, förväntansfrihet och omdömesfrihet som det unika konkreta vem kan skapas 

(Von Wright 2010). Von Wright menar dock att en individs vem är inte det desamma som 

hennes identitet eller livshistoria berättad av henne själv, vemet är det ”själv” som blir till i 

gemensam kommunikation och handling, individualitet är ingenting en person är ensam ägare 

av utan är en gåva av omgivningen (Von Wright 2010:161). Vidare tar Von Wright upp ett 

perspektiv som vi anser är relevant för vår förförståelse i undersökningen, nämligen hennes 

tolkningar av Meads tankar om förmågan att ta in en annans människas perspektiv eller 

attityd, och att detta är en social process (Von Wright, 2010:27). Att inta en annan människas 

perspektiv bidrar till att vi bli mindre egocentriska eftersom vi behöver öppna upp vårt 

medvetande i denna process, det är omöjligt att se saker ur endast en infallsvinkel i denna 

växling av varandras perspektiv (Von Wright 2010). 

4.4 Emotionellt arbete - Arlie Hochschild 

Hochschilds teori kan ge en djupare förståelse för hur respondenterna väljer att använda sina 

emotioner i möten med människor efter utbildningen i NVC. Hochschild menar att människor 

ständigt utför ett emotionellt arbete i sina liv eftersom det är en förutsättning för den sociala 

existensen. Hon menar att känslor signalerar förhoppningar, rädslor och förväntningar hos 

människor och att denna signalfunktion försämras när den vanligtvis privata hanteringen av 

känslor styrs av arbetsgivaren och omvandlas till emotionellt arbete för en lön (Hochschild 

2012: xviii). Emotionellt arbete innebär att en individ framkallar eller dämpar och 

undertrycker en känsla för att upprätthålla en yttre uppsyn som ger det rätta sinnestillståndet 

hos en annan person (Hochschild 2012:7). Emotionellt arbete sker både i privatlivet och i 

arbetslivet och en konsekvens av detta är att individen kan bli främmande eller alienerad från 
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en aspekt av sig själv och känna ett avstånd från personen känslan är riktad mot (Hochschild 

2012:7, 8). Emotionellt arbete kan påverka i vilken grad vi lyssnar på känslor och ibland vår 

förmåga att känna (Hochschild 2012:21).  

Hochschild talar om ytagerande och djupagerande, vilket är olika sätt att styra sina känslor på. 

Ytagerande innebär att man utåt försöker ändra sitt uppträdande, ansiktsuttryck eller 

kroppshållning som då kan kännas pålagt eftersom det inte är en del av individen själv. 

Djupagerande innebär däremot en verklig känsla som är skapad. Sålunda är framträdandet utåt 

ett naturligt resultat av känsloarbetet. Känslor uppstår inte spontant eller automatiskt under 

varken djupagerande eller ytagerande. I båda fallen har personen lärt sig att gå emellan och 

antingen skapat den inre formen av en känsla eller skapat ett yttre utseende av en känsla 

(Hochschild 2012:35). 

Vi styrs av känsloregler, det vill säga normer. I ett socialt utbyte av emotioner så fungerar 

dessa känsloregler som formella eller informella normer som styr interaktionen och 

känsloarbetet genom sanktioner eller belöningar. Hochschild menar att detta fungerar som ett 

privat emotionellt system som oftast fungerar i det tysta. Vi använder oss av känsloregler när 

vi inspekterar hur vi bedömer våra känslor, när andra människor bedömer hur vi visar känslor 

utåt, och genom sanktioner som utgår från oss själva och från dem. (Hochschild 2012:56, 57). 

Känsloarbete och vad som visas utåt är inte slumpmässigt, de betyder ersättning eller 

utebliven ersättning av dolda emotionella utbyten. (Hochschild 2012:83). 

Att upprätthålla en skillnad mellan vad man känner och vad man låtsas känna leder på lång 

sikt till påfrestningar, vilket individen försöker att minska genom att antingen förändra vad 

individen känner eller genom att förändra vad individen låtsas att känna (Hochschild 

2012:90). Hochschild talar om olika typer av personligt engagemang i det emotionella arbetet 

och vad dessa medför. Individen kan identifiera sig helt med sin yrkesroll, bemötandet blir då 

personligt och värmen frambringas på ett äkta sätt. Här kan en typ av känslomässig bedövning 

vara nödvändig och fungerar inte den försvarsmekanismen så riskerar den här typen av 

individ att bränna ut sig. Ett annat sätt kan vara då individen skiljer på den privata rollen och 

yrkesrollen, och är medveten om sitt skådespeleri. Även om individen vill ägna sig åt 

djupagerande så kan denne enbart ägna sig åt ett ytagerande under stress, och risken finns att 

individen anser sig själv vara falsk och osäker på om hen spelar tillräckligt bra, samt fundera 

på om när och hur detta skådespeleri bör användas. Dessa anställda som tydligt skiljer sitt 
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själv från jobbet är mindre benägna att drabbas av utbrändhet, men känner skuld för att göra 

denna åtskillnad (Hochschild 2012:134).  

5. Resultat 

Vi upplevde det som att alla nio respondenter var väl förtrogna med NVC som modell och 

förstod innebörden av Giraffen och Vargen som symboler för modellen då de använde 

begreppen integrerat i svaren. Respondenterna hade även kunskap om de fyra stegen som 

representerar NVC. Alla respondenter jobbar inom den sociala sektorn, utom den yngsta 

personen som är student och den äldsta personen som är pensionär, men dessa befinner sig 

ofta i olika sociala sammanhang. De flesta respondenterna hade innan de valt att utbildat sig i 

NVC på olika sätt kommit i kontakt med modellen, det gemensamma i denna kontakt var att 

de beskriver mötet med modellen som en spännande utmaning. En längre utbildning blev det 

slutgiltiga steget i en önskan om att fördjupa kunskapen i NVC. Vi har valt att använda 

könsneutrala fingerade namn samt ordet hen dels för att våra respondenter består utav åtta 

kvinnor och en man och dels för att det som presenteras inte skall kopplas till ett kön utan en 

individ. Vi önskar fokus på det innehåll som presenteras och inte innehåll avseende kön.  

5.1 NVC:s betydelse för respondenterna 

På frågan hur respondenterna skulle beskriva NVC för en person som aldrig hört talas om 

modellen tidigare berättade de att det är ett förhållningssätt men också en 

kommunikationsmodell. Det vill säga ett sätt att kommunicera och ett sätt att förhålla sig till 

sig till sig själv och till andra människor. Kommunikationen blir tydlig och man blir mer 

uppmärksam på vad som händer inom sig själv och vad som tycks hända inom andra 

personer. Man kommunicerar utifrån sina egna behov och känslor samt undviker 

bedömningar, tolkningar och värderingar om vad man tror om andra människor. NVC är ett 

hjälpmedel för att undvika att hamna i maktkamp och konflikt och handlar mer om att vara 

nyfiken på hur man kan ge varandra stöd och skapa fred istället för att strida. Modellen 

beskrevs även som en språkkultur som hjälper respondenten att kunna möta människor med 

ett öppet sinne. Vid svåra möten är NVC till hjälp för att skapa kontakt med någon som 

exempelvis är ledsen eller arg. De flesta valde att gå utbildningen i NVC framförallt av 

privata skäl; för sin egen del och för att hantera sina nära relationer. Men en del hävdade att 

de gick utbildningen för att kunna tillämpa NVC i sitt yrkesliv. En del menade att NVC dels 

skulle fungera som ett redskap för att handskas med sitt föräldraskap och i sitt förhållande 



26 

 

med sin partner och dels som ett redskap att använda i sina relationer på arbetet. Kari menade 

att hen kan ge empati till en människa som är aggressiv för att de två ska uppnå en 

kontakt.”… NVC är ett sätt att stärka kontakten i mig och stärka kontakten till andra 

människor, och stärka kontakten i andra människor genom att jag kan ge empati till folk.” 

Majoriteten av respondenterna samt personen som är utbildare i NVC uppger att de inte ser på 

NVC som en kommunikationsmodell utan något man lever och har fått naturligt i sig. Kari 

beskriver detta: 

”NVC är inte möjligt tänker jag att utöva utan jag ser det som något man lever om det 

skall fungera[…] …skall NVC fungera så behöver jag gå in i det med mina känslor och 

mina behov, jag behöver vara i kontakt med mig eller vara i kontakt med dem jag pratar 

med” 

Joy berättade att hen använder sig av NVC dagligen och tänker på det. Billie var dock inte 

intresserad av att leva efter NVC utan denna använder sig av modellen enbart ibland. Kim 

hade en förhoppning om att hens förhållningssätt gentemot människor i sitt yrke som lärare 

skulle sprida sig. Några respondenter menar att deras kollegor på arbetet är väldigt nyfikna på 

NVC och har lärt sig vissa saker i respondenternas användning av NVC. 

5.2 Respondenternas upplevelser under utbildningen i NVC 

Respondenterna minns att utbildningen innehöll både fakta om NVC och praktisk träning med 

övningar som gör att man tränar upp sin förmåga att vara ärlig, empatisk och att kunna utgå 

från sina behov. 

Kari hävdade att utbildningen handlar om att ställa om sig själv, eftersom hela vår kultur 

bygger på att vi värderar och bedömer, vår kultur bygger på rätt och fel. ”Men det där var bra 

gjort och det där var inte så snyggt och det där var inte alls gott. Vi pratar liksom ju inte om 

behov utan vi pratar bara om värderingar i allting…” Kari menar att det är en social 

omställning till att mer utgå från att prata om vilka behov som är mötta eller inte mötta. Lovis 

menar att hen första dagen under utbildningen kom i kontakt med en sorg när hen insåg hur 

hen tidigare gått runt och värderat andra människor, hur hen uppfostrat sina barn på det sättet 

och hur det tankesättet existerar i skolan. 



27 

 

Några respondenter nämnde att de kände sig väldigt trygga i gruppen under utbildningen. Joy 

beskriver: 

”Det var väldigt tydligt, både uttalat och outtalat, att det var sekretess inom gruppen så 

man kändes sig väldigt fri att säga vad som, för man visste att det kommer inte att komma 

härifrån så det blir en väldigt tight grupp på det sättet, alltså man blir ju väldigt nära 

vänner.”  

Joy var berörd över oräddheten och kände en glädje när andra personer under utbildningen 

vågade vara sårbara. Joy menade att personer som vågade lämna ut sig fick mycket tillbaka av 

gruppen. Kims starkaste minne från sin utbildning var när hen kunde släppa en sorglig historia 

som hade hänt i hens liv. Kim menade att om det inte hade hänt så hade hen inte varit där hen 

är nu. Sorgen vändes till en styrka och glädje över insikten att det blev något gott av det. Joy 

hävdade att man kunde känna igen sig i andras situationer som berättades under utbildningen, 

hen lärde sig mycket av de situationerna och har nytta av det idag. Kari upplevde att saker föll 

på plats under utbildningen. 

Alex menade att det var avkopplande att komma bort hemifrån och att vara på en annan plats i 

en vecka och att bo med andra som håller på med samma sak. Alex menar att i och med att 

man är avkopplad så kan man lättare koncentrera sig på vad man lär sig under 

utbildningen.”…Sen är det överhuvudtaget samvaron med folk och att vara med på kurs och 

ha trevligt och prata med folk och träffas, det är mycket det sociala runt om som är mysigt 

tänker jag.” 

Alex upplevde att hen fick mycket energi av att gå en kurs ihop med andra. Alex menade även 

att denne utmanar sig själv väldigt mycket och gör saker hen egentligen inte vill eller vågar på 

sådana kurser, eftersom hen vill ha ut så mycket som möjligt av det och lära sig något. När 

Alex har utmanat sig själv får hen en kick av att ha gjort det. Alex menar att det finns en 

stämning i kroppen och på platsen, och det kändes tryggt med de andra människorna som var 

där. ”I sådana sammanhang skapas det väldigt snabbt en trygg situation där man vågar att 

utmana ...” 

Joy menade att hen fick en del nära vänner under utbildningen och fortfarande umgås mycket 

med dessa. Joy menar även att när hen träffar på människor i sitt yrke som sjuksköterska så 

kan de ha mycket berörande möten och samtal, där hen möter människor på en nivå som berör 



28 

 

hjärtat. Respondenten menar att det är viktigt att stanna upp, lyssna och att vara i kontakt med 

andra människor. 

Kim beskrev att stämningen i gruppen var olika beroende på i vilken fas människorna som var 

där befann sig i, då både sorg och glädje infann sig i gruppen. Hen upplevde att det var en 

öppen och tillåtande atmosfär. Till skillnad från de andra respondenterna så menade Love att 

hen inte tyckte om att gå utbildningen, hen menar att atmosfären ibland var sektliknande och 

att det var skönt att åka hem till verkligheten efteråt. Love beskriver sig själv som självständig 

och en enstöring. ”Det var lite för kletigt bitvis, faktiskt för snällt, nästat religiöst…” 

Både Lovis, Billie, René, Robin och Joy berättade om att de kände ett lugn i sig själva under 

utbildningen, miljön beskrevs som lugnande, trevlig och energifylld. Lovis hävdar att hen 

ibland har åkt tillbaka till platsen där hen gick utbildningen och återkallat känslan av lugn när 

hen har haft det besvärligt i privatlivet. ”…jag kan nästan börja gråta bara av att komma dit, 

det är en sådan befrielse att komma dit. Platsen gav oerhörd energi faktiskt och insikter rakt 

in i magen på något vis…” Lovis menar att hen i vissa situationer kan få känslan i kroppen 

som hen upplevde under utbildningen och därmed minnas och bli påmind om upplevelsen och 

då reagera fysiskt. 

5.3 Respondenternas upplevda skillnad i interaktion efter utbildningen i NVC 

Kari menar att när människor är väldigt uppjagade så anser hen att det bästa kan vara att vara 

tyst och att gå därifrån, att inte gå in i en argumentation eftersom man då kan riskera att gå 

igång själv.  

Både Joy och Robin menar att de känner sig lugnare och tryggare i möte med andra 

människor idag. Och med hjälp av NVC har de till viss del slutat att älta saker och delvis 

slutat att tänka på vad andra människor tänker om dem. Eftersom det enbart är tolkningar och 

inte fakta. Billie beskrev detta på ett liknande sätt; 

”…här märker jag ju en sak jag inte tänkte på innan NVC, hur vi alla dömer, snackar om 

andra hur dem är och så, ingen tar ansvar för sina känslor och behov utan allt handlar om 

hur andra är och beter sig. Just detta med observation, vad är fakta? Det glöms bort…”  
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Även Joy beskriver situationer i vänskapskretsar där en del värderande och dömande 

gentemot andra människor kan förekomma, idag kan hen välja att ställa sig utanför det eller 

gå ifrån diskussionen vilket hen tidigare upplevde som svårare.  

Både Kari, Lovis och René berättade att de kan lyssna, vara närvarande och fokuserad på 

personen de möter på ett helt annat sätt än tidigare.” Jag vet inte om det är någon skillnad i 

responsen jag får mer än att jag själv vet att jag är mer medvetande.” René menar att 

utbildningen har bidragit till att hen är mindre dömande, gör mindre tolkningar och har större 

överseende med olikheter. René menar att det handlar mycket om kunskap. René, Kim och 

Kari menar att de har lättare för att ge sig själva empati och värdesätta sig själva nu än vad de 

hade innan utbildningen. 

5.4 Känslor under och efter utbildningen i NVC 

Det var mycket starka känslor i ytterligheter under utbildningen, glädje och nyfikenhet men 

också obehag och känslor av osäkerhet, vrede och sorg. Kim menar att det var en skön känsla 

att vara där, hen trivdes bra med gruppen och kände en gemenskap.  

”Det var ingen där som var rädd för att säga någonting, det är likadant på de träffarna 

som vi har nu, det är jätteskönt att lyfta saker och ting som vi kanske helst inte vill tala 

med någon annan mer än sig själv, men att få göra det och veta att man blir bemött utan 

att man blir dömd.” 

På frågan om personen har förändrat sitt sätt att uttrycka sina känslor efter utbildningen så 

menade både Lovis, Billie, René och Robin att de har blivit mer medvetna om vilka känslor 

och behov de har, och vilka behov som är tillfredsställda eller inte är tillfredsställda. Kim 

menade att hen inte förtränger sina känslor men att hen kan behöva tid att tänka efter hur hen 

skall uttrycka sig för att inte såra den andra människan i en konflikt. Kim menar att hen 

tidigare kunde såra människor genom att säga saker rakt ut när hen blev förbannad. Billie, 

Kim och Robin menar att de direkt får en magkänsla om det är något som inte känns bra, 

vilket är ett behov som inte är mött hos dem som de får ta hand om. Kim beskriver: ”Känslan 

som dyker upp[…], när det känns i magen,[ …]det har jag blivit bättre på, att inte 

förtränga…” De har blivit medvetna om att de har behov som styr dem och att känslor kan 

ses som signaler på vad för behov som för tillfället behöver bli tillfredsställt. Robin upplever 
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att det är okej att känna, att det är okej att exempelvis vara arg och ledsen. Robin menar att 

hen på så sätt vårdar sina känslor jämfört med tidigare. 

Kim menar att hen kan tänka positivt vilket leder till en positiv känsla. ”Om jag tänker 

negativt kan jag medvetet börja tänka positivt, och tänker – den negativa känslan vill jag inte 

dela med dem.” Kari menar att hen i sitt yrke intar olika roller. ”Ja, alltså jag har ju olika 

kavajer som jag tar på mig här.” Respondenten menar att hen är medveten om att hen ibland 

inte visar sina känslor och ofta intar servicerollen, och att hen emellanåt behöver visa vad som 

händer i hen och hur hen upplever saker. 

Jämfört med tidigare så menar Joy att hen med hjälp av NVC inte har några problem med att 

visa sig sårbar inför människor i sitt yrke som sjuksköterska. Respondenten upplever att hen 

måste ha ett visst yttre inför andra människor som hen möter i sitt yrke, eftersom de har 

förväntningar på hen i hens yrkesroll. 

5.5 Empati 

Vi frågade respondenterna hur de skulle beskriva ordet empati för någon som inte vet vad det 

är. Alex svarade att empati innebär att sätta sig in i och att försöka förstå en annan individs 

känslor utan att själv känna det som den andre känner, samt att ställa frågor för att höra om 

man har förstått personen rätt och på så sätt hjälpa personen vidare i vad han eller hon känner. 

På liknande sätt svarade René och Kari att empati innebär att bekräfta andra människor där de 

är och man lägger inte in sina egna värderingar i det. Att inte gråta med någon utan att lyssna 

till ledsenheten. Lovis nämnde att när man visar empati så är man är lyhörd och vill genuint 

lyssna på den andra människan. Lovis beskriver: ”Jag märker det mycket med min dotter där 

jag tidigare ville lösa allting åt henne men nu kan jag lyssna in vem hon är, och hon nöjer sig 

med det.” Love upplever att tiden stannar i mötet när sann empati finns, en total närvaro i nuet 

infinner sig och det är lika stort värde för den som ger empati som för den som får empati. 

Kari hävdade att utbildningen handlar om att träna upp sig i att våga vara i närvaro, att 

uttrycka sig i vad som faktiskt händer inom en själv. Istället för att enbart se det som rollspel 

under utbildningen så hävdar hen att det är övningar där man går in i sig själv, som en ständig 

personlig utveckling. Love menar att det värsta hen vet är att få falsk empati och anser att man 

ärligt bör uttrycka ifall man inte orkar vara närvarande i mötet med den andre. Love menar att 

man inte enbart ska försöka fånga vad den andra vill ha, man måste även veta vad man själv 

behöver för då uppstår någonting magiskt och unikt för just det mötet. Robin tror det blir 
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väldigt ensamt för de människor som inte upplever empati eller kan ge det.”… empati är ju 

att vara närvarande i möten[…]Empati har gjort att jag inte känner mig lika ensam faktiskt.” 

På frågan om empati är medfött eller ej så var de flesta respondenter en aning osäkra på det 

rätta svaret. Billie och René menade att empati är något vi föds med samtidigt som empatin 

kan utvecklas under livet, medan Alex och Lovis menade att vi enbart kan lära oss att vara 

empatiska. Joy antar att vi alla föds med en empatisk förmåga, men hur empatisk man sedan 

blir beror på kulturarvet och socialiseringsprocessen. Kim menade att det finns många lager 

över empatin i dagens samhälle, därför kan man medvetet behöva lära om eller bli medveten 

om empatin igen. Kari som tror att vi lär oss den empatiska förmågan menar att vi laddas med 

empati genom ett omhändertagande när vi är barn. Denna respondent menar att om man som 

barn inte får empati så har man inte den förmågan. Alex menade att hen inte har växt upp i en 

familj med mycket empati och ansåg sig ha blivit väldigt mycket bättre på att vara empatisk 

efter utbildningen då hen har försökt att leva efter NVC. Robin tror inte att det blir lika 

naturligt om man lär sig att vara empatisk.  

”…det kanske inte blir lika naturligt om man lär sig empati i en modell som om man skulle 

ha med sig det från början, du kanske måste anstränga dig lite mer då än om du hade det 

inom dig från början.” 

5.6 Svårigheter med att använda NVC 

Flera respondenter menar att livet inte fungerar på det viset att människor alltid är i kontakt 

och har en bra kommunikation med varandra. Alex menar att man ibland varken kan eller har 

lust att vara i kontakt. Både Lovis, Kari och Joy menar att när de är stressade och trötta så kan 

det vara svårt att vara ärlig i sitt bemötande. Joy uttryckte det som att hen på grund av stress 

och trötthet kan använda empati som en metod och tro att hen är empatisk utan att vara det. 

Lovis, Kim och Joy menade att det hade känts bättre och mer utvecklande om hela deras 

arbetsgrupp gick en utbildning i NVC. Lovis menar att man efter en tid kan tappa NVC:s 

tankesätt och falla tillbaka i sitt gamla tankesätt. Därför anser Lovis att man behöver påminna 

sig själv om NVC och att det är viktigt att hålla kvar känslan efter utbildningen. Lovis har satt 

upp bilder på giraffer på väggarna på sin arbetsplats för att dagligen bli påmind om NVC. 

René, Robin, Alex, Joy och Kari menar att det är svårare att använda sig av NVC i lägen där 

det förekommer mycket starka känslor. Ett svårare tillfälle att tillämpa NVC är enligt några 
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respondenter när de bli väldigt provocerade av en annan människa. René, Kari och Alex 

menar att de bara kan vara tysta, strunta i det och lämna platsen. De anser att de kan välja sina 

strider. Billie och Robin menar att de enbart använder NVC inom sig själva, i sin fantasi och 

vågar inte uttrycka det inför andra. Robin beskriver:  

”…jag vet inte hur det skulle landa och vad det skulle betyda för vem jag är i gruppen 

liksom, dom ser ju på mig på det sättet de alltid har gjort, jag vet inte om jag vill att det 

skall förändras”  

Robin anser inte att hen kan tillämpa NVC på grund av klimatet hen befinner sig i, därför har 

hen valt att använda NVC inom sig själv istället. ”…mina kompisar skulle ju glo ut mig och 

tycka jag var dum i huvudet om jag började gissa deras behov och lokalisera känslan, nej det 

skulle inte gynna kontakten…” Robin anser att det är svårt att använda NVC i skolan eftersom 

filosofin går emot allt som skolkulturen står för. Hen menar att NVC är mycket bra när det 

fungerar, men kan ge motsatt effekt när det inte gör det. Robin vågar därför inte chansa och 

använder enbart NVC inom sig för där fungerar det alltid. 

5.7 Användning av NVC på ett uträknande och mekaniskt sätt 

Joy menade att när hen använder NVC i sitt arbete med en människa som är irriterad eller 

väldigt arg så kan hen ge personen genuin empati och få personen att vända, när respondenten 

lyckas med detta upplever hen en stark energi. ”Då är det så lätt att tänka, yes jag har en 

modell som funkar, men det är inte det handlar om! ” Joy menar även att hen ibland enbart 

ger personen empati i fantasin eftersom hen i den situationen är väldigt stressad. Hen kan 

använda sig av NVC likt en spelmodell, men menar då att resultatet inte blir detsamma. Joy 

menar att om hen är i kontakt med sitt hjärta så leder det alltid till att det berör och att kontakt 

skapas. Då Joy använder sig av NVC på ett manipulerade sätt kan det vara när hen är stressad 

eller inte känner sig trygg med att vara ärlig, och menar att det varken är fel eller rätt.  

”…jag kan inte se det fula i det då, alltså okej hjärtat var inte där hundraprocentigt men vi 

lyckades kommunicera och komma fram till något väldigt bra och de kände ändå att de 

fick den respekten som de behövde…”  

Joy menar att även om hen inte visade en genuin empati så har hen i alla fall inte trampat på 

personen. Men hen menar att det är fel om man ständigt använder NVC för att manipulera. 

Joy berättade att när hen enbart använder NVC som en strategi utan att vara i kontakt med sitt 
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hjärta så kan hens familj bli förbannad på hen, eftersom de märker att hen enbart använder det 

som en taktik. Alex menar att hens kollegor som inte känner till NVC inte genomskådar hen 

och ser det som positivt att kunna välja ord och styra samtalet så att en konflikt inte uppstår. 

”…de vet inte att jag har lärt mig ett sätt att få dem att tycka att allting jag säger...(skratt), 

ja det blir ju någon form av maktutövande i det, man kan vända det dit, det är ju negativt, 

men det är ju inte det som är meningen…”  

5.8 Resultatsammanfattning 

Sammanfattningsvis menade respondenterna att det var insiktsfullt och meningsfullt att gå en 

utbildning tillsammans med andra. Interaktionerna under utbildningstillfällena var präglade av 

starka känslor, de flesta menade att det var en tillåtande, lugn och energifylld atmosfär. Vissa 

personer vill idag bli påminda och återkalla känslan de upplevde under utbildningen. En 

respondent upplevde dock att interaktionerna under utbildningen ibland var sektliknande. 

Det mönster vi kunde se i respondenternas upplevda skillnader i interaktioner var att de 

återkommande beskrev en närvaro, ett genuint lyssnande och en medvetenhet om hur ofta 

människor värderar varandra. Det har framkommit att hanterandet av emotioner både under 

och efter utbildingen är en pågående arbetsam process. Det mönster vi kunde skönja rörande 

respondenternas förhållande till empati var att de flesta upplevde en ökad medvetenhet om 

empati. Empatins betydelse för respondenterna förändrades således efter utbildningen.  

Det blev uppenbart när vi sammanställde respondenternas svar att det finns situationer där det 

är problematiskt att använda sig av NVC, till exempel när det finns starka känslor i omlopp 

samt när stress och trötthet figurerar i respondenternas liv. Det blev även tydligt att 

respondenterna upplevde en svårighet att använda NVC i dagens samhälle. NVC går enligt 

flera respondenter att missbruka då man använder NVC på ett instrumentellt och manipulativt 

sätt. 

Det sammanställda resultatet är nu presenterat och vi bjuder in dig till vår analys av arbetet. 

6. Analys 

Vår tanke är att denna analys skall framskrida och förhålla sig till vår frågeställning som 

lyder; hur upplever en individ att en utbildning i kommunikationsmodellen NVC förändrat 

dennes sociala interaktioner under och efter utbildningen? Vår analys av det insamlade 
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materialet bygger på en socialpsykologisk ansats och vi har därför fokuserat på 

respondenternas upplevelser av sociala interaktioner i olika former och hur dessa kan tolkas 

eller ifrågasättas med hjälp av olika teorier. Med tanke på att utbildningen i NVC vilar på en 

empatisk grund så är empati en röd tråd genom denna analys. Vi har börjat analysen med att 

beskriva respondenternas upplevda förändring av den intellektuella och den känslomässiga 

empatin utifrån Ulla Holms tankar. Vi går sedan vidare med att analysera respondenternas 

egna upplevelser av deltagandet i en utbildning i NVC och här blir Randall Collins tankar om 

interaktionsritualer relevant. Analysen fortsätter genom att vi successivt ökar avståndet från 

upplevelserna under utbildningen till respondenternas upplevda förändring i social interaktion 

efter avslutad utbildning och här blir Moira Von Wrights teorier centrala. Slutligen ämnar vi 

analysera begrepp såsom emotionellt arbete i förhållande till empati där Arlie Hochschilds 

tankar blir lämpliga, hennes tankar bidrar även genom att nyansera empatins kraft. När vi har 

resonerat om de olika teorierna kommer vi att jämföra dessa med varandra för att fördjupa, 

förtydliga eller ifrågasätta analysen. De olika artiklarna som är presenterade i bakgrundsdelen 

kommer här att användas som referenspunkter för jämförelse. Till sist följer en kort 

sammanfattning av analysen i förhållande till vår frågeställning som berör förståelsen för de 

eventuella förändringar i sociala interaktioner som en individ upplever under och efter en 

utbildning i kommunikationsmodellen. Avslutningsvis diskuteras även respondentens 

svårigheter med att bibehålla den nya kunskapen i kommunikationen i en verklighet som är 

den samma som innan respondenten gick utbildningen. 

6.1 Respondenternas upplevda förändring av intellektuell och känslomässig empati 

Beroende på karaktären av vår empiri så har vi valt två olika ingångar i analysen om empati. 

Det finns många aspekter på empati men vi har fokuserat på empati ur ett socialpsykologiskt 

perspektiv. Vi kommer här att tolka hur den känslomässiga och kognitiva empatin fungerar 

enligt Holm och hur detta kommer till uttryck i respondenternas sociala interaktioner. NVC 

betecknas som en empatisk kommunikationsmodell och därför kan man enligt NVC öva upp 

sin empatiska förmåga.  

Holm (2008) beskriver två mekanismer i den empatiska processen, den känslomässiga 

empatin och den intellektuella empatin. Vi har noterat de två mekanismerna i respondenternas 

svar och gjort tolkningar av dessas betydelse i deras sociala interaktioner. Den känslomässiga 

eller den affektiva empatin som Holm uttrycker det, innefattar hur en individs känslomässiga 

reaktion ter sig i interaktion med en annan person som visar sina känslor. Här blir förmågan 
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till självuppoffring, altruistiskt beteende och perspektivtagande aktuellt. Respondenterna 

beskriver att deras förmåga att vara i kontakt med sig själva och andra har ökat efter 

utbildningen och att detta bland annat handlar om hur de tar hand om de känslor som i 

stunden dyker upp inom dem själva. En respondent menar att ju mer i affekt en individ är 

desto mer icke tillgodosedda behov bär denne på. Vi tolkar det som att hen växlar perspektiv 

genom att vara i kontakt med både sin egen och den andres känsla, samtidigt som hen 

reflekterar och tänker över situationen. I detta exempel blir det tydligt att den känslomässiga 

empatin och att den intellektuella empatin växelverkar. Den känslomässiga empatins närvaro 

hos respondenterna blir tydlig då de beskriver att deras förmåga att vara i nuet ökat efter 

utbildningen. Respondenternas förmåga att kunna välja sina strider kan istället vara ett 

exempel på den intellektuella empatin. Några av respondenterna beskriver att de efter 

utbildningen kan lämna situationer som tidigare bidragit till känslomässiga utfall för att ge 

den upprörda personen utrymme, eller så kan i respondenterna uttrycka sina egna känslor och 

behov i situationen och väljer att inte trappa upp konflikten. Altruism som handlar om 

förmågan att sätta andras intressen framför sina egna och att vara oegennyttig är en 

beståndsdel i den känslomässiga empatin. Respondenterna menar inte att de är oegennyttiga 

genom att inta NVC som förhållningssätt, utan de menar istället att det är viktigt att ständigt 

vara i kontakt med sina egna känslor och behov samt att uttrycka dessa. Att ärligt kunna 

uttrycka vad man själv behöver och inte ”spela empatisk” kännetecknar NVC. Man kan därför 

fundera på om det egentligen är möjligt att utbilda sig i empati. Om en individ genom 

utbildning lär sig hur denna skall agera på de känslor som uppstår så är detta antagligen inte 

ett genuint förhållningssätt. Respondenterna beskriver till exempel att det är svårt att vara 

empatisk i alla situationer, speciellt då starka känslor är inblandade. Det man lärt sig i en 

utbildning glöms bort eftersom de starka emotionerna tar över. Om emotioner således är så 

starka att vår förmåga att ge empati försvagas så är en utbildning i empati kanske inte 

gynnsam om individen inte samtidigt arbetar med sina emotioner. 

Stephan och Finlay som har skrivit artikeln the role of empathy in improving intergroup 

relations (1999) diskuterar vilken roll empati kan ha för att förbättra grupprelationer. De 

menar att det går att öva upp och öka sin empatiska förmåga om man i grupp diskuterar olika 

relationer och fördomar för att sedan koppla dessa till olika reaktioner. Detta är något som 

respondenterna gjorde under utbildningen i NVC och som skulle kunna vara en orsak till att 

de upplever att deras empatiska förmåga ökat. Holms resonemang om den empatiska 

processen där den intellektuella empatin ingår blir nu intressant. Den intellektuella empatin 
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innebär en individs bedömning av vad som sker i interaktionen och denna bedömning bestäms 

till viss del av individens förförståelse. Denna bedömning handlar om hur någon annans 

känslor påverkar individen på ett teoretiskt plan. Den intellektuella empatin framkommer 

likaså i respondenternas beskrivningar av olika interaktioner och vi tolkar det som att denna 

empati kan bidra till att människor får sin vilja igenom. Holm menar att det krävs en kognitiv 

ansträngning för att ge intellektuell empati och att språket således spelar en stor roll. Flera av 

respondenterna likställer NVC med att lära sig ett nytt språk och tankesätt, man kan därför 

tolka det som att den intellektuella empatin på så sätt utvecklas genom utbildningen. En 

respondent menar att även om hen är arg så kämpar hen för att vara empatisk. En annan 

respondent ger empati eftersom hen tänker att ensamhet blir konsekvensen av att inte ge 

empati. Respondenterna förhåller sig på detta sätt kognitivt till empati. Om vi försöker att 

förstå respondenternas empatiska förmåga utifrån Holms tankar om empatiskt lärande så kan 

vi skönja ett mönster. Holm menar att empatiskt lärande består utav empatisk förståelse, 

empatisk förmåga och empatiskt beteende. Empatisk förståelse innefattar den känslomässiga 

och intellektuella empatin. Respondenterna kan dels ha den icke medfödda eller medfödda 

empatin som de har utvecklat under livet, och de kanske även har förstärkt den intellektuella 

empatin under utbildningen i NVC. Empatisk förmåga handlar om huruvida en individ har 

utvecklat sin förmåga att läsa av sin och andras emotioner för att kunna växla perspektiv 

mellan den känslomässiga och den intellektuella empatin. Respondenter gör detta på olika 

sätt, till exempel genom att lämna individer i affekt eftersom de blir provocerade av dem och 

de vet att det inte fungerar att ge empati just då. Respondenterna beskriver även att de ärligt 

kan uttrycka känslor som infinner sig. En del respondenter menar även att de ibland använder 

empati för att uppnå någon form av resultat. 

Holm (2008) menar att det empatiska beteendet handlar om hur en individ uttrycker sin 

empatiska förmåga genom ord, val, handlingar och beslut. Respondenterna uttrycker tydligt 

empati verbalt. Vi frågade dock inte respondenterna om hur de specifikt gav empati genom 

empatiska val, beslut och handlingar. Dock valde en av respondenterna i sitt arbete som 

socialsekreterare att gå utanför arbetsbeskrivningen och inspirera klienter att anamma NVC 

för att minska konflikter dessa klienter hade i privatlivet. Detta kan vara ett empatiskt 

beteende, det vill säga empatin uttrycks genom en handling utifrån Holms resonemang. Holm 

talar även om hur individer som fått empati utifrån dessa kriterier reagerar, respondenterna 

beskriver att kontakten i interaktioner har ökat och individer de möter blir lugnare och mer 

närvarande. Detta är emellertid enbart respondenters tolkningar då vi inte har talat med 
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utomstående om upplevelsen av att få empati enligt NVC. Det framkommer att empati kan 

användas på två olika sätt beroende på om man använder NVC som en modell eller som ett 

förhållningssätt. Att använda NVC som en modell kan innefatta ett övertag av den 

intellektuella empatin och att använda NVC som ett förhållningssätt kan innefatta ett övertag 

av den känslomässiga empatin, båda empatiformerna behövs dock och det blir tydligt i 

respondenternas svar. En avslutande reflektion är dock att bara det faktum att empati är 

någonting man kan använda tyder på att det finns något instrumentellt över tankesättet, empati 

kanske borde uppstå som en naturlig handling för att ses som genuin. 

6.2 Respondenternas upplevelse av interaktionsritualer under utbildningen i NVC 

Vi kan genom respondenternas beskrivningar av sina upplevelser, minnen och känslor under 

utbildningarna i NVC skönja ett mönster, de förknippar utbildningstillfällena med energi, 

glädje och sorg men även trygghet och lugn. Utbildningsplatsen förknippas med bland annat 

energi och skönhet. Den sociala samvaron med andra människor beskrevs som en 

betydelsefull del av upplevelsen av utbildningen. Utbildaren upplevdes som pedagogisk och 

kompetent. Några respondenter beskrev att de fick starka plötsliga insikter som de idag kan 

tänka tillbaka på och samtidigt känna en upprymdhet. Respondenterna kände en närvaro och 

upplevde att de var i kontakt med nuet under interaktionerna under utbildningen. Även 

sekretessen inom gruppen nämns som en viktig del då de visste att det som sades i gruppen 

stannade där. Det förefaller som att gruppen har deltagit i vad Collins kallar en 

interaktionsritual (Collins 2004). Kriterierna för att en interaktionsritual skall äga rum är 

uppfyllda; flera personer är samlade på samma plats där de påverkar varandra genom sin 

kroppsliga närvaro, deltagarna är avskilda från yttervärlden och alla vet att NVC är i fokus. 

Gemensamma sinnesstämningar och känslomässiga upplevelser beskrivs och känslan av 

solidaritet tycks påtaglig. Ritualen förstärks exempelvis genom att en respondent beskriver en 

sorg över att världen utanför ser ut som den gör eftersom andra människor inte kommunicerar 

genom NVC. 

Alla respondenter utom den personen som gick utbildningen på högskola hade på något vis 

tidigare hört talas om NVC, ledaren eller utbildningsplatsen innan de valde att gå 

utbildningen, beslutet har på så sätt föregåtts av en längre process. Utifrån Collins tankar om 

kedjor av interaktionsritualer så kan man tyda det som att denna förförståelse för utbildningen 

även påverkade upplevelsen av utbildningen. Enligt Collins bildar alla våra tidigare 

interaktionsritualer ett mönster av ritualer. De känslor och sinnesstämningar en individ 
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upplever i en interaktion tar denne med sig in i framtida interaktioner vilket gör att alla 

interaktionsritualer påverkar varandra. Vi tolkar det även som att respondenternas kulturella 

kapital som bygger på minnen och personliga egenskaper har påverkat deras val av utbildning 

och upplevelsen av den. Det kulturella kapitalet visar sig även gällande på grund av 

respondenternas förmåga att använda sig av empati i interaktion både under och efter 

utbildningen; ingen av dem var främmande för begreppet empati innan utbildningen och detta 

menar vi tyder på att de fanns ett gemensamt kulturellt kapital i grupperna rörande den 

empatiska förmågan, och även den fördjupning de upplevde att de fick tyder på en typ av 

igenkännande. Enligt Collins söker sig människor med liknade kulturellt kapital till varandra 

och detta tycks stämma överens med respondenterna. Enligt Collins blir den person i gruppen 

med högst kulturellt kapital ordergivare (Collins 2004) och under utbildningen i NVC har 

troligen den person som i ett specifikt möte visar genuin empati detta, man kan på så sätt 

förklara denna person som ordergivare eftersom utbildningen vilar på en empatisk grund. Vi 

anser att begreppen ordergivare och ordertagare är en något polariserade beskrivning att 

använda i vår studie. I respondenternas beskrivningar kan man tyda att dessa ytterligheter 

varierar beroende på vem som har det största kulturella kapitalet i den aktuella diskussionen. 

Vi menar att det finns en gråzon mellan ordergivare och ordertagare. Om ordergivaren å andra 

sidan hade ett högre kulturellt kapital än övriga gruppmedlemmar på grund av de kunskaper 

och erfarenheter hen samlat på sig i tidigare interaktionsritualer så speglas detta i aktuell 

ritual. Enlig Holm (2008) så kännetecknas en bra utbildning i empatisk kommunikation av att 

metoden och arbetssättet samt attityden till metoden och val av utbildningsplats är väl 

genomtänkt. Vidare bör utbildningen vara baserad på tidigare kunskap om empati eftersom 

det kommer att spela en stor roll för lärandet. På liknade sätt menar Per Nerdrum som har 

skrivit artikeln Communication skills: A controlled follow-up study of level of communicated 

empathy (1997) att ålder och erfarenheter kan påverka långsiktigheten av den empatiska 

förmågan. Respondenterna ansåg att det infann sig både en stark gemenskap och starka 

känslor under utbildningen och att detta påverkat individerna på olika sätt. Collins menar att 

individer som känner gruppsolidaritet under en lyckad interaktionsritual upplever en 

emotionell energi vilket gör att människor blir mer benägna att öppna upp sig. Detta menar vi 

även skulle kunna gälla den empatiska förmågan som troligen ökar vid hög emotionell energi 

eftersom både den som ger och den som får empati på något vis behöver öppna upp. Von 

Wrights tankar om den öppna människan som inte är låst i sin position i förhållande till en 

annan människa ger ytterligare en dimension till den emotionella energins betydelse för 
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deltagarna i en grupp. En låst position genererar inte empati. Även om Collins teori är mer 

grupprelaterad och Von Wright oftast talar om en interaktion mellan endast två individer så 

tolkar vi det som att den emotionella energin under utbildningen bidrog till att respondenterna 

oftare mötte varandra som ett vem när den emotionella energin var stark, kanske kan vi bara 

ge genuin empati när vi möter andra människor som ett vem.  Känslan av gemenskap och ökat 

självförtroende är också ett resultat av att man upplever emotionell energi. Respondenterna 

beskriver att de under utbildningens övningar vågade delge privata tankar och att de kände sig 

starka och kraftfulla, mer ärliga samt närvarande i nuet och därför mer benägna att handla 

utifrån det. Detta menar vi skulle kunna bidra till att deltagarna, både under och efter 

utbildningen, blir mer öppna mot varandra i den bemärkelsen Von Wright beskriver som den 

öppna människan. Den öppna människan menar vi är en människa med förmåga att ge empati.  

Nerdrum (1997) presenterar en undersökning om de långsiktiga konsekvenserna av att 

kombinera utbildning i empati med praktik. I undersökningen var en grupp både ute i praktik 

och gick en utbildning i empatisk kommunikation, medan en annan grupp endast praktiserade. 

Resultatet blev att de som hade kombinerat utbildning med praktik förbättrade sin empatiska 

kommunikation på lång sikt. Alla våra respondenter deltog ständigt i olika sociala 

interaktioner i sin vardag, både i sin dagliga verksamhet och i privatlivet. Att respondenterna 

samtidigt har gått en utbildning i NVC förmodas positivt eftersom de beskriver att en 

medvetenhet hos dem själva har infunnit sig och att tillämpandet av modellen fungerar för 

alla, dock på olika plan. Med tanke på Collins tankar om den emotionella energins kraft som 

kan infinna sig under lyckade interaktionsritualer under utbildningen ökar och befäster sig 

kunskapen i gruppen, vilket även kan påverka användandet av kunskapen och förmågan att 

vara empatisk på lång sikt. Någonting som dock motsäger detta resonemang är att en av 

respondenterna menar att utbildningstillfällena i NVC är sektliknande och inte alls medförde 

en positiv upplevelse för hen, men trots det så är hens förmåga att använda NVC och att vara 

empatisk utanför utbildningen lika stor som för de andra.  

Collins (2004) talar även om symboler och dess betydelse i interaktionsritualer. Symboler kan 

vara alltifrån materiella ting till ord, handlingar och gester. Dessa symboler är energifyllda 

och deltagarna i gruppen orienterar sig och styrs efter dem. I NVC finns tydliga symboler; de 

steg som finns i modellen, det vill säga observation, känsla, behov och önskemål. Dessa ord 

återkom i svaren under intervjuerna och respondenterna vet innebörden av dessa. De faktiska 

symbolerna för NVC är giraffen och vargen, respondenterna vet innebörden av att möta en 
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varg och att ha girafföronen på. Individerna kan använda symbolerna efter avslutad utbildning 

för att göra sig påminda om NVC och utbildningstillfällena, exempelvis har en respondent 

bilder av giraffer uppsatt på väggen i sitt kontor för att påminna sig själv om giraffens kraft. 

Att bli påmind om utbildningen bidrar således till förmågan att ge empati, som om 

symbolerna i sig genererar kraft. Vi kan även tolka symbolernas inverkan på respondenterna 

genom Meads begrepp ”gest” som innebär det kroppsliga, verbala eller ickeverbala 

samförstånd som uppstår i en interaktion. Om symbolerna i NVC fungerar som gester så kan 

man förstå det samförstånd och den påverkan deltagarna beskriver att de upplever i 

interaktion med varandra under och efter utbildningen. Det finns en liknande innebörd mellan 

gesterna som förmedlas under utbildningen och det gemensamma fokus och kroppsliga 

närvaro i interaktionsritualerna som Collins talar om, förmågan att ge empati tycks 

understryka detta resonemang. 

6.3 Respondenternas upplevelser av sina sociala interaktioner efter utbildningen 

avseende det punktuella och det relationella perspektivet 

Vi skall här diskutera hur respondenternas upplevelser av sina sociala interaktioner efter 

utbildningen kan tydas i förhållande till Von Wrights (2010) begrepp. I resultatdelen har vi 

beskrivit de skillnader som respondenterna upplever att utbildningen bidrog med i interaktion 

med andra. Vi tolkar det som att respondenterna i sitt sätt att kommunicera ibland växlar 

perspektiv, från ett punktuellt till ett relationellt perspektiv eller tvärtom. Det punktuella 

perspektivet tydliggör enligt Von Wright att människan är en produkt av sina omständigheter 

och att dessa omständigheter styr individens syn på den andra personen i interaktionen. 

Individen har alltså en förutfattad mening om den hon möter. I det relationella perspektivet 

betraktas den andra personen istället utifrån aktuell interaktion och handlingarna som uppstår 

i relation till den andra personen blir det viktiga. Respondenterna beskriver att de ändrat sitt 

sätt att se på sig själva och andra genom NVC. Vi tolkar det som att de tidigare i förväg kunde 

ha en bestämd uppfattning om andra människor och möta dessa som ett vad enligt det 

punktuella perspektivet, men att de idag istället möter andra som ett vem enligt det relationella 

perspektivet. Det förefaller som om genuin empati är någonting som bara kan uppstå när man 

anammar det relationella perspektivet, då en förutsättning är att man möter en individ som ett 

vem. Detta innebär dock inte att de alltid möter andra människor som ett vem och alltid är 

empatiska, men de kan göra ett medvetet val av perspektiv i olika interaktioner. Även om 

detta framstår som ett medvetet val så kan det dock ändå vara präglat av respondenternas 
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förförståelse och det kulturella kapital som parterna i interaktionen har. Att exempelvis vara 

empatisk mot en person som inte är van vid att få empati kan orsaka problem och vara 

krävande samt att det kan resultera i att man låter bli att ge empati då det kostar mer än det 

smakar. Respondenterna har även förändrat sitt förhållningssätt gentemot sig själva genom att 

exempelvis vara mer ärliga och empatiska mot sig själva, välja sina strider och att de med 

hjälp av denna medvetenhet kan välja att växla perspektiv från att möta individer som ett vem 

till ett vad eller tvärtom. En respondent menade att vissa människor inte förtjänar att få empati 

i alla situationer, vilket vi tolkar som att hen då inte vill möta dessa som ett vem. Von Wrights 

tolkning av Meads meningsbegrepp blir här relevant eftersom den medvetenhet som 

respondenterna beskriver att de idag har när de väljer att möta någon som ett vad skulle kunna 

handla om att deras mening inte kopierats eller väckts inom personen själv, utan att den har 

konstruerats, förändrats och kommunicerats just i den aktuella interaktionen. Social handling 

sker mellan individer inte utanför dem. Respondentens mening är den omedelbara responsen 

på handlingen i interaktionen, men hen transformerar handlingen till en medvetenhet om 

mening. Respondenterna ställs inför nya situationer efter utbildningen där deras medvetenhet 

om mening ökar eftersom deras vanemässiga handlingar avbrutits och nya infallsvinklar 

presenterats i och med utbildningen. Detta menar vi blir tydligt främst i förhållande till empati 

eftersom det vanliga sättet att möta frustration och ilska på har förändrats på grund av 

medvetenheten kring vad empati faktiskt gör med det aktuella mötet och med relationen i sin 

helhet. Flera möjliga meningar skapas hos respondenterna och många handlingsmöjligheter 

infinner sig. Exempelvis tolkar vi det som att en respondent i sitt yrkesliv valde att antingen 

möta sina patienter som ett vem eller som ett vad beroende på vad som gynnade både hen och 

patienten i interaktionen. Respondenterna väljer således när de vill möta människor med 

empati och när de inte vill det. 

En respondent beskrev att orken och lusten inte alltid fanns att vara i kontakt och att ha en bra 

kommunikation med människor. Detta kan ses som ett ytagerande för att använda 

Hochschilds begrepp, respondenterna väljer att inte möta människor som ett vem för att slippa 

bli emotionellt utmattade. Detta innebär att det skulle vara emotionellt utmattande att ge 

empati, att orken inte finns är ett tecken på att man behöver vila från sitt empatiska uppdrag. 

Sammantaget så menar dock flera respondenter att de kan lyssna, vara närvarande och 

fokuserad på personen de möter på ett helt annat sätt än tidigare och på så sätt välja perspektiv 

att kommunicera utifrån. Frågan är om det räcker för att hävda en perspektivförflyttning? 

Kanske agerar respondenterna inte i lika hög grad efter den slutna människan som Von 
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Wright beskriver. Den slutna människan är låst i sin position i möte med andra, den slutna 

människan tror sig på så sätt veta i förväg hur den andra personen är och även hur hon själv är 

och vill bli sedd. Kanske agerar respondenterna i högre grad enligt den öppna människan som 

är den slutna människans motsats. För att genuint kunna möta varandra som ett vem så krävs 

det att båda personerna är medvetna om intersubjektivitetens betydelse i aktuell interaktion 

menar Von Wright. Detta kan betyda att ett genuint möte i nuet baserat på fördomsfrihet, 

förväntansfrihet och omdömesfrihet bara kan ske om båda individerna har gått samma 

utbildning. Vi tolkar det som att det fanns en hög grad av intersubjektivitet under utbildningen 

i NVC och att lyckade interaktionsritualer infann sig, vilket Collins anser baseras på ett 

genuint samförstånd. Detta kan också förklara den ökade upplevda förmågan att var empatisk 

i möte med andra eftersom de man väljer att var empatisk mot själva har förmågan att ge 

empati tillbaka. Men å andra sidan visade det sig även att en part i en interaktion kan möta 

den andra som en öppen människa trots att den är sluten, vilket skulle kunna öka möjligheten 

att den slutna människan blir öppen. Detta menar vi visar sig då respondenterna beskriver hur 

deras tillämpning av NVC bidragit till att de får ett annorlunda bemötande än tidigare och att 

deras nya förhållningssätt oftast påverkar relationen positivt. Ord som att vara i kontakt, vara 

närvarande, vara ärlig, inte döma, välja sina strider och nyfikenhet var återkommande i 

respondenternas svar, detta kan vara ett tecken på öppenheten i interaktionen. Den dynamiska 

process som NVC kan bidra med handlar om att uppmärksamheten riktas från det egna 

medvetandet till att rikta medvetandet mot själva interaktionen och de handlingar som 

tydliggörs i processen.  

Här bidrar även Von Wrights tolkning av Meads begrepp det triadiska interaktionssystemet 

till förståelsen för förhållningssättet i NVC. Enligt detta system så kommer individens 

definitioner av den aktuella situationen att styra individens tänkande och handlande, dennes 

avsikter och intuitioner blir således synliggjorda genom handling. Eftersom respondenterna 

ofta definierar interaktioner utifrån NVC:s tankesätt och grundfilosofi så borde detta avspegla 

sig i deras avsikter och handlingar enligt det triadiska interaktionssystemet. Detta leder oss in 

på det faktum att några av respondenterna har valt att leva efter NVC medan andra emellanåt 

använder NVC som en modell. Utifrån detta resonemang blir Johanssons (2006) tankar om en 

terapeutisk kultur intressant. Om tanken är att förändra människors förhållningssätt genom 

utbildning i NVC och man använder sig av redskap hämtade från akademisk psykologi och 

österländsk vishetslära i form av tips, råd och rekommendationer så blir kanske NVC bara en 

modell och inte ett förhållningssätt eftersom modellen troligtvis inte kommer att definieras 
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genom vårt handlande. Empati å andra sidan är en form av handlande, men även detta 

handlande kan bidra till en typ av instrumentell aktivitet som snarare blir en konstruktion än 

en del av en genuin interaktion. En respondent menade till exempel att hen i interaktion 

behöver vara i kontakt med sitt hjärta för att NVC skall fungera och för att kontakt skall 

skapas i dennes privata relationer.  

6.4 Respondenternas upplevelse av sitt emotionella arbete före, under och efter 

utbildningen i NVC 

Enligt Hochschilds tankar om det emotionella arbetet som ständigt är pågående i sociala 

interaktioner så kan man tolka det som att NVC kan leda till en typ av instrumentellt 

emotionellt arbete då respondenterna tycks välja både när och hur de använder modellen och 

således kan styra sina interaktioner i den riktning de själva valt. En respondent hävdade att 

NVC handlar om att ställa om sig själv och lära sig att tänka på ett nytt sätt, att hela vår kultur 

bygger på rätt och fel och att vi ständigt värderar och bedömer saker i vårt samhälle. Man kan 

dra en parallell till Hochschild tankar om känsloregler vilket hon menar fungerar som 

formella eller informella normer som styr interaktionen och känsloarbetet genom sanktioner 

eller belöningar. Vi använder oss av känsloregler när vi inspekterar hur vi bedömer våra 

känslor, när andra människor bedömer hur vi visar känslor utåt, och genom sanktioner som 

utgår från oss själva och andra. Känsloreglerna i vår kultur bestämmer på så sätt vad vi skall 

känna för olika företeelser i samhället, och vilka känslor som är rätt respektive fel att känna i 

olika situationer. Många respondenter beskrev att det var olika starka känslor under 

utbildningen, såsom glädje, vrede och sorg. Respondenterna menade att det var en skön 

känsla att vara där då inget dömande förekom och många vågade uttrycka sina känslor. Flera 

respondenter berättade att de blivit mer medvetna om vilka känslor och behov de har. 

Hochschild menar att känslor fungerar som signaler, och vi tolkar det som att hon menar att 

känslor kan vara tecken på behov och önskningar. På liknande sätt menar NVC att man skall 

vara uppmärksam på sina känslor och lyssna på vilka otillfredsställda behov som grundar sig i 

känslan. Flera respondenter menar att de direkt får en magkänsla om det är något som inte 

känns bra, och de förstår då att ett behov hos dem själva eller hos den andra personen inte är 

tillgodosett vilket de därför försöker åtgärda.  

I artikeln våga vara i det obehagliga (2008) skriver Gunilla Granath om begreppet 

konsensussamhället vilket är ett samhälle där konsensus gällande uppvisandet av känslor 

råder. Enligt detta samhälle skall man inte känna mer än gemene man och man skall inte ge 
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uttryck för sina genuina känslor. Tvärtemot detta synsätt så står NVC för att genuint ge 

uttryck åt sina känslor, vilket är en förutsättning för en fredlig och äkta kommunikation. En 

respondent menar att det inte längre fyller någon funktion att förtränga sina känslor men att 

hen behöver tid att tänka efter hur hen skall uttrycka sig för att inte såra den andra människan 

i en konflikt. Detta kan bli begripligt enligt Granaths tankar om vårt koncensussamhälle där 

man inte skall uttrycka starka känslor. Ytterligare en aspekt av detta är att några respondenter 

menar att de efter utbildningen inte längre finner något obehag med att visa sin sårbarhet i 

möte med andra människor, varken privat eller i yrkeslivet. En respondent beskrev det som en 

fördel att ibland uttrycka sina känslor och behov för att bli mänsklig i mötet med patienten i 

sitt yrke. En annan respondent menar att NVC inte handlar om att man aldrig skall tillåta sig 

att skrika, gråta, bli arg eller rädd, utan modellen och tankesättet handlar snarare om att 

acceptera hur det känns och uttrycka det enligt NVC. En respondent som arbetar som lärare 

menar å andra sidan att det inte fungerar att uttrycka vilka känslor som dyker upp i hen inför 

högstadieklassen för att skapa kontakt, eftersom eleverna varken har förståelse eller respekt 

för hens känslor. Om läraren däremot försöker att lokalisera elevernas känslor och behov så 

fungerar det bättre. 

Hochschild anser att signalfunktionen försämras när den vanligtvis privata hanteringen av 

känslor styrs av arbetsgivaren och omvandlas till emotionellt arbete. Respondenterna utför 

ständigt ett emotionellt arbete i sina liv, inte bara i sitt yrke. Emotionellt arbete är en 

förutsättning för den sociala varelsens existens. Dels utför individerna ett emotionellt arbete 

avseende utbildningen och det krävs även en emotionell energi för att utbildningen skall 

kännas givande. När de i interaktion i vardagen ser den andra som ett vad eller ett vem så sker 

också ett emotionellt arbete. Det emotionella arbetet kan ske omedvetet eller medvetet, och 

kan innebära både njutning eller hårt slit. En respondent menar att om denna tänker negativt 

så kan hen medvetet börja tänka positivt istället, speciellt i sitt yrke. En annan respondent 

menar att hen i sitt yrke intar olika roller och ofta går in i servicerollen. På liknande sätt 

menade en annan respondent att hen måste leva upp till förväntningarna hen har i sin yrkesroll 

och menar att det inte alltid är professionellt att visa vad hen genuint känner. En tolkning kan 

vara att respondenterna här utför vad Hochschild kallar emotionellt arbete, de framkallar 

positiva känslor och dämpar och undertrycker negativa känslor för att upprätthålla en 

accepterad yttre uppsyn som gör att kollegorna och kunderna får det rätta sinnestillståndet i 

situationen. Här kan man även dra en parallell till Hochschilds begrepp yt- och djupagerande. 

Ett ytagerande beskrivs som ett påklistra sätt att visa känslor eftersom individen har skapat en 
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yttre fasad av en känsla. Under djupagerande har individen istället skapat en inre form av en 

känsla, således är känslan verklig och upplevs inifrån men är ändå skapad. De olika kavajerna 

som en respondent beskrev att hen tog på sig kan ses som ett ytagerande, och att kavajbytet 

dessutom styrs av aktuell kontext och aktuella normer förstärker resonemanget. Kanske har 

utbildningen i NVC bidragit till att det emotionella arbetet i viss grad har ändrats i några 

respondenters liv eftersom de menar att de nu vårdar sina känslor genom att våga känna och 

att uttrycka dem, samt att de vågar visa sig sårbara jämfört med tidigare. Hochschild menar att 

emotionellt arbete kan resultera i utbrändhet, och kanske kan NVC som ett genuint 

förhållningssätt vara ett verktyg mot detta. Från en kritisk synvinkel av NVC finns det 

däremot också en risk att empati genom djupagerande kan leda till utbrändhet. Eftersom 

djupagerandet tränger undan individens riktiga känslor så kan denne genom utövandet av 

NVC på så sätt bli utmattad. Hochschild menar även att individer kan ägna sig åt ett 

ytagerande under stress och några respondenter sa att de på grund av stress och trötthet kan 

använda empati som en metod, således tycks NVC ha en instrumentell influens. 

Vi sammanfattar denna analys i förhållande till vår frågeställning som berör förståelsen för de 

eventuella förändringar en individ upplever under och efter en utbildning i en 

kommunikationsmodell och svårigheterna med att bibehålla den nya kunskapen i en 

verklighet som är den samma som innan respondenten gick utbildningen. När det gäller 

empatins två riktningar och huruvida man kan utbilda sig inom dessa så beskrev 

respondenterna att den känslomässiga empatins närvaro blivit tydligare då de beskriver att 

deras förmåga att vara i nuet ökat efter utbildningen. Respondenternas förmåga att å andra 

sidan kunna välja sina strider kan istället vara ett exempel på en ökad förmåga att använda 

den intellektuella empatin. Svårigheten med att vara empatiskt under stress och vid affekt har 

inte avtagit helt efter utbildningen men den har minskat och det finns en medvetenhet kring 

detta. Under en utbildning av detta slag samlas människor med liknade kulturellt kapital och 

det uppstår emotionell energi när de samlas runt symboler av olika slag. Respondenterna 

förknippade utbildningstillfällena med energi, glädje och sorg men även trygghet och lugn. 

När den interaktionsritual som fanns vid utbildningstillfället och som genererade emotionell 

energi inte längre finns i närheten så uppstår det en svårighet att använda modellen i liknande 

sammanhang. Tekniker glöms bort även om ambitionen finns kvar. När det gäller en 

perspektivförflyttning mellan det punktuella perspektivet och det relationella perspektivet har 

vi kunnat utröna att respondenterna efter utbildningen inte slutat att befinna sig i det 

punktuella perspektivet och möta människor som vad, men att de har utvecklat en 
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medvetenhet under utbildningen kring när och om de växlar perspektiv. Avslutningsvis så 

finns det en uppenbar problematik med denna typ av utbildning, nämligen att den kan leda till 

en typ av instrumentellt emotionellt arbete då respondenterna beskrivit att de kan välja både 

när och hur de använder modellen och således kan styra sina interaktioner i den riktning de 

själva valt. Modellen skulle således kunna motverka sitt eget syfte. Respondenterna menar att 

det skett förändringar av olika slag under och efter utbildningen i NVC, främst rörande sin 

empatiska förmåga och medvetenhet. Det framkommer dock att förändringen är problematisk 

att bibehålla i det verkliga livet. 

7. Sammanfattning 

Nu följer en sammanfattning av studiens resultat där vi besvarar vår frågeställning. Syftet med 

vår studie har varit att undersöka hur en utbildning i en specifik kommunikationsmodell 

påverkar gruppdeltagarna i deras sociala relationer, både under utbildningstillfällena och 

efteråt i vardagen. Syftet har dock inte varit att utvärdera deras kunskap om modellen och inte 

heller att jämföra det de beskriver med observationer av verkligheten. Vi har utgått ifrån 

respondenternas egna upplevelser av vad de anser att utbildningen har medfört både under och 

efter utbildningen. Med hjälp av intervjuer med respondenterna fick vi ett spännande material 

att arbeta med. Vi upplevde ibland att respondenterna ville marknadsföra NVC då de 

berättade mer om hur modellen fungerar än vad de faktiskt upplever att NVC bidragit med i 

det verkliga livet. Slutsatsen vi drar av detta är att det finns svårigheter med att återge 

upplevelser av någonting som individerna enbart upplever som positivt, det blir svårt att se det 

kritiska i sina beskrivningar både för respondenterna men även för oss som forskare. Vi 

upplever att utbildningarna i sig bidrog till en förkärlek för NVC, utbildningarna beskrevs 

vara i en mycket behaglig miljö med en bra ledare och med öppna gruppmedlemmar. Detta 

tror vi bidrog till att upplevelsen av utbildningen blev positiv för respondenterna och att det 

genererades en lust hos dem att använda sig av modellen efter utbildningen. Dock var de 

flesta överens om att det krävdes mer övning och påminnelse om modellen för att kunna 

bibehålla intresset av att använda den. Detta påvisar att uppföljning och kontinuitet är en 

förutsättning för att kunna bevara en ny insikt i ett gammalt sammanhang efter utbildningen. 

I respondenternas svar anser vi att det sker en perspektivförflyttning, detta menar vi är ett 

faktiskt resultat av utbildningen och att synen på modellen spelar in vid denna växling. Vi 

anser att de som berättade att de ibland medvetet valde att använda modellen endast som en 

modell eller en metod oftare växlade mellan att se individer som ett vad eller ett vem. I 
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situationer där de använde NVC för att uppnå ett snabbt resultat menar vi att de framförallt 

såg och mötte den andra människan som ett vad. De som istället beskrev att de valt att leva 

efter modellen menar vi inte valde perspektiv utan som regel mötte människor som ett vem på 

ett naturligt sätt i de flesta interaktioner. Att leva efter NVC tror vi kan medverka till att man i 

högre grad bibehåller modellen i vardagen, samt att dessa respondenters tro på den genuina 

ärligheten påverkar deras syn på modellen. 

Empatins två riktningar som Holm beskriver fyller en viktig funktion i uppsatsen då vi menar 

att respondenterna pendlar mellan en känslomässig empati som blir till i nuet samt en 

resonerande intellektuell empati och dessa två perspektiv växelverkar när respondenterna 

visar empati. Dock har det visat sig att den känslomässiga empatin är svår att återge, eftersom 

respondenterna blir tvungna att intellektualisera känslan och berätta om den, empatin blir då 

snarare intellektuell. Vi anser dock att respondenternas medvetenhet om att vara ärlig och 

närvarande i interaktion har blivit större efter utbildningen samt att de har insett vilken stor 

betydelse det har för det empatiska förhållningssättet. Respondenterna har även fått en större 

medvetenhet om hur de uttrycker sina emotioner och också här spelar ärlighet en stor roll. De 

menar att det inte finns något hotfullt med att uttrycka sin egen känsla, tar man ansvar för 

känslan på ett ärligt sätt i varje interaktion så kommer även den följande handlingen vara en 

respons på den ärligheten. Vi anser att man behöver kunna skilja på känslor, tankar och 

handlingar för att kunna uttrycka sina känslor, vilket utbildningen i NVC tycks ha bidragit 

med. Sammanfattningsvis så menar alla respondenter att medvetenheten om empati, 

emotioner, ärlighet och närvaro i möte med andra har ökat efter utbildningen. Man kan 

fundera över vad medvetenhet är för våra respondenter, något vi kunde ha frågat dessa 

personer om. 

Under analysen har vi upptäckt att respondenterna väldigt sällan enbart fokuserat på sig själva 

och sin personliga utveckling, därför beskrivs NVC inte som en självhjälpsmodell. Deras 

resonemang har till största delen handlat om hur modellen fungerar i interaktion med andra 

och vad som då händer. Respondenterna har således fokuserat på vad som sker i interaktion 

mellan individer, även om psykologiska och sociologiska aspekter också har tagits upp. På ett 

psykologiskt plan så har begreppen behov och självempati förekommit och på ett sociologiskt 

plan har flera respondenter talat om samhälles normer som ett stort hinder för att kunna 

använda modellen fullt ut. 
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8. Reflektion 

Vi kommer att börja diskutera interaktionsritualernas betydelse för utbildningen med 

utgångspunkt i respondenternas svar. Därefter kommer vi att diskutera begreppen emotioner 

och empati i förhållande till avslutad utbildning i NVC. Slutligen sammanfattar vi tydliga 

mönster i respondenternas resonemang och hur man skulle kunna arbeta vidare med dessa. 

Alla respondenter blev på ett eller annat sätt påverkade av sin utbildning i NVC, alla använde 

sig av förhållningssättet i sina liv efter utbildningen, och de utvecklande på så sätt modellen i 

sina interaktioner. Det framkom dock att några respondenter glömde av modellen efter en tid 

och behövde bli påminda om den på olika sätt för att få tillbaka drivkraften att använda den. 

Oavsett vilken typ av utbildning i kommunikation man har gått så antar vi att lusten att vilja 

använda sig av det man har lärt sig avtar med tiden och att man behöver hitta sätt att bibehålla 

detta. Kanske räcker det med att ha en giraff på väggen eller att då och då träffa några av 

personerna som gick utbildningen samtidigt. Dock tror vi att en individ som utbildar sig inom 

någonting helt nytt kommer att ha svårare att bibehålla energin än en individ som har ett 

kulturellt kapital inom samma område sedan tidigare, eftersom individen blir påmind om 

tidigare upplevelser. I början av utbildningen skulle man kunna inventera medlemmarnas 

kulturella kapital så att det kan ge en hint om huruvida kunskapen kommer att fungera på lång 

sikt eller inte och därför ta reda på vilken typ av uppbackning olika individer behöver. 

Vi kan se ett mönster bland intervjusvaren där det framkommer att respondenterna efter 

utbildningen blivit mer genuina i sina känslouttryck. En tolkning är att respondenterna till viss 

del trotsar vårt konsensussamhälle som Granath talar om. Respondenterna vågar ärligt visa 

och beskriva de uppkomna emotionerna. Samtidigt kan vi även om inte detta framkom i vår 

undersökning skönja en problematik kring utbildningar som tar fasta på hur och när man skall 

uttrycka känslor. Främst tjänstesektorn i samhället präglas av en kultur där det finns fasta 

känsloregler att anpassa sig efter, därför kan en sammanstötning och besvikelse uppstå när 

individen efter utbildningen i NVC skall tillämpa modellen och förhållningssättet i 

verkligheten. Johanssons tankar om terapikulturen och det behov som tycks finnas hos 

individer att utvecklas för att finnas till kanske inte heller är så verkningsfulla i ett samhälle 

där känsloreglerna redan är fastställda. 

Vi menar att NVC kan vara ett sätt att öka medvetenheten om hur människan förhåller sig till 

sina känslor. Å andra sidan skulle NVC kunna leda till ett instrumentellt förhållningsätt till 
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sina känslor och på sikt i förhållande till andra människor i interaktion. Den ökade 

medvetenheten skulle kunna motverka utmattningsdepression som är vanligt i dagens 

samhälle vilket går i linje med Hochschild tanke att förträngda eller spelade känslor kan leda 

till utbrändhet. Å andra sidan finns det de som enbart använder NVC inom sig själva och inte 

vill uttrycka förhållningssättet inför andra och då kvarstår problematiken rörande utbrändhet. 

Vi menar följaktligen att NVC som ett förhållningssätt och inte som en metod skulle kunna 

vara en del i ett spektrum av insatser som behövs för att förhindra utbrändhet. NVC är en 

empatisk kommunikationsmodell och alla respondenter talade om begreppet empati samt 

förklarade de nya upplevelserna av att ge empati till andra människor efter utbildningen. De 

två parallella processer av empati som Holm talar om framkom tydligt, det vill säga den 

känslomässiga empatin samt den intellektuella empatin. Framförallt den intellektuella empatin 

tycks respondenterna ha utvecklat i och med utbildningen. Dock är det problematiskt att 

undersöka huruvida den empatiska förmågan har ökat eller inte efter utbildningen eftersom 

respondenterna beskriver sin empatiska förmåga med ord. Vi bad dem beskriva hur de 

förhåller sig till andra i verkliga situationer, det blev svårt eftersom deras dåvarande 

upplevelse av stunden skulle berättas för oss lång tid efter att det hade skett, och vi måste anta 

att svaren var äkta och trovärdiga. Dock har inte syftet med studien varit att kontrollera om 

respondenternas utsagor stämmer överens med verkligheten. Emellertid påverkas giltigheten 

och generaliserbarheten negativt då personerna beskrivit förändringar som skett med hjälp av 

en modell som de brinner för och vill marknadsföra. En svårighet kan därför vara att 

generalisera den här studien om NVC på liknande utbildningar i empatisk kommunikation. Ett 

alternativ hade kunnat vara att använda sig av fokusgrupper (Bryman 2009:324) där man som 

forskare observerar respondenterna och har efterliggande intervjuer om de olika situationerna. 

Detta hade kunnat bidra till en större förståelse samt att respondenterna tydligare hade kunnat 

skilja på den känslomässiga empatin och den intellektuella empatin. Vi hade även kunnat se 

hur empati verkligen fungerar när individer är i affekt och därför inte enbart behövt förlita oss 

på hur respondenterna minns att empatin fungerade. Stephan och Finlay menar att träning i 

empati bevisligen kan öka nivån i det empatiska förhållningssättet. En grupp som diskuterar 

olika relationer och fördomar för att sedan koppla dessa till olika reaktioner menar författarna 

ökar den empatiska förmågan. Man skulle kunna vidga detta genom att även observera 

verkliga situationer.  

Vi kunde ibland skönja en tvetydighet där respondenterna beskrev sin empatiska förmåga 

samtidigt som det framkom att det snarare handlade om en slags manipulation där fokus var 
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att få sin egen vilja igenom i interaktionen. Med tanke på detta är det spännande att betrakta 

empati ur ett socialpsykologiskt perspektiv där fokus ligger på vad som faktiskt sker i 

interaktioner där individer betraktar varandra utifrån ett relationellt förhållningssätt och 

fenomen bestäms genom handling i nuet. Respondenterna generaliserar sitt empatiska 

förhållningssätt i sina beskrivningar för oss, vilket kan liknas vid att möta människor utifrån 

ett punktuellt perspektiv där man har en förutfattad mening om sig själv, sitt eget 

förhållningssätt och den andra personen. Stephan och Finlay (1999) som vi tidigare refererat 

till menar även att tekniker som skall gynna den empatiska förmågan kan skapa medkänsla 

utan att individen samtidigt inser att denne själv är inblandad i de sociala krafter som är 

ansvariga för lidandet hos den de känner empati för. Här föreligger således en problematik då 

människor istället för att möta andra som ett vem istället möter andra som ett vad på grund av 

deras oförmåga att se till sin egen inverkan i interaktionen. Detta menar vi är ett 

socialpsykologiskt dilemma som man kan undersöka närmare i fortsatt forskning.  

Vi insåg från början att de individer som har gått en utbildning i kommunikation och som 

väljer att ställa upp på en intervju skulle vara positiva till modellen och försöka marknadsföra 

denna. För att minimera denna risk så valde vi att utforma frågor som kräver att 

respondenterna exemplifierar svaren. I och med respondenternas vetskap om modellens tänkta 

funktion så upptäckte vi dock att de visste vad de skulle svara så att modellen framställdes 

som fantastisk. Detta skulle kunna minska giltigheten i vår analys eftersom respondenterna 

kanske var okritiska. Medvetenheten som respondenterna anser att utbildningen bidragit med 

gör att de i interaktion medvetet kan välja förhållningssätt gentemot den andra. På så sätt är 

det interaktionen i sig som är avgörande för respondentens handling i aktuell social 

interaktion. Om vi hade använt oss av fler metoder än enbart intervjuer så skulle vi kanske 

kunna förstärka detta resonemang. Vi som forskare hade kunnat gå en utbildning i NVC för 

att observera och uppleva denna process, dock uteslöt vi det eftersom en av oss redan har gått 

en utbildning i NVC och våra upplevelser är inte heller relevanta i studien. Vårt syfte har som 

tidigare påpekats inte varit att undersöka om respondenterna levde upp till sina nya insikter 

utan hur de upplevde att insikterna fungerade i interaktion efter utbildningen. Därför valde vi 

att utesluta observationer av respondenterna under och efter utbildningen. 

För att avsluta där vi började med Mandelas bortgång och med tanke på att det aldrig tidigare 

varit en sådan uppslutning av människor och världsledare som vid Mandelas minnesceremoni 

den 10/12 2013, så påstår vi att vad Mandelas har åstadkommit till viss del personifierar 
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modellen NVC och visar på den socialpsykologiska kraft som den kanske har. Med tanke på 

respondenternas svar, de socialpsykologiska teorierna och de artiklar vi studerat så anser vi att 

NVC snarare är en socialpsykologisk modell än en psykologisk självhjälpsmodell. Vi frågar 

oss om det är de sociala interaktionerna under och efter utbildningen eller den personliga 

utvecklingen inom individen som har bidragit till förändring, eller bidrar båda faktorerna till 

denna förändring? Man kan även fundera på hur självhjälpskulturen där individen behöver 

utbilda sig för att bli självförverkligad bidrar till förändring. Vi undrar även hur långsiktig 

förändringen blir med tanke på det strukturella hinder som individen möter i samhället. Vi 

hoppas att denna studie har skapat en nyfikenhet hos dig som läsare om huruvida en 

utbildning i kommunikation kan bidra till förändring i sociala interaktioner på både mikro-, 

meso- och makronivå. Vårt samhälle proklamerar ett helt annat ideal än terapikulturens 

innebörd och man kan fundera över vad denna kollision får för konsekvenser för de sociala 

interaktionerna, vilket skulle kunna studeras i fortsatt forskning.   
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Bilaga - Intervjuguide 

Före utbildingen i NVC: 

 Berätta lite om dig själv – Vad du arbetar med, vart du bor och vilka dina 

fritidsintressen är. 

 Hur länge sedan var det du gick utbildningen? Hur lång var utbildningen? 

 Varför valde du att gå utbildningen? Var detta val arbetsrelaterat? 

 I vilket sammanhang kom du först i kontakt med utbildningen? 

 Om du skulle beskriva NVC för en person som aldrig hört talas om modellen, vad 

skulle du berätta då? 

 Vad tänkte du att utbildningen skulle kunna bidra med i ditt samspel med andra? 

 Hur skulle du beskriva ordet empati för någon som inte vet vad det är? 

 Är empati något vi föds med, kan lära oss eller sker det först i interaktion som ett 

rollövertagande? 

 Ville du leva efter och tillämpa NVC, eller var du enbart intresserad av att lära dig en 

kommunikationsmodell som du inte nödvändigtvis behöver använda dig av? 

Under utbildningen i NVC: 

 Vad gick utbildningen ut på? Vad hände under utbildningen? Vilka människor var 

där? 

 Vilket är ditt starkaste minne från utbildningen? Beskriv vad som hände och vad du 

kände vid det/dem tillfällena. 

 Randall Collins talar om att människor söker emotionell energi, vilket är en stark 

känslomässig energi som uppstår i gemenskap mellan människor. Upplevde du en 

känsloladdad energi under utbildningen?  Hur gör du för att uppleva den idag? Tror du 

att det är nödvändigt att uppleva emotionell energi? 

 Vad hände med dig under utbildningen som du bär med dig i dag? Hur tar det sig 

uttryck och hur använder du det idag? Finns det svårigheter med att använda dig av det 

idag? 

 Hur upplevde du att miljön var där du gick utbildningen? Innebar undervisningen 

enbart fakta om NVC eller användes även praktiska exempel med exempelvis rollspel? 

Ge exempel. 
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 Vilka känslor förknippar du med utbildningen? Ge exempel på situationer som bidrog 

till att du kom i kontakt med de känslorna. 

 Om vi har förstått det rätt så använder man egna exempel att jobba med under 

utbildningen.  Vill du berätta om något exempel? Ser du i dag något värde med att du 

fick använda dig av egna exempel? 

 Ser du något värde i det du lärde dig under utbildningen för att idag kunna tillämpa i 

privat- eller arbetslivet? 

Efter utbildningen i NVC: 

 Hur upplever du skillnaden i ditt möte med andra människor efter utbildningen? Ge 

exempel. 

 Beskriv en eller flera situationer på arbetet när du använder dig av NVC:s metod. 

Jämför situationen med en liknande situation innan utbildningen. Ge exempel. 

 Beskriv en eller flera situationer i privatlivet där du använder dig av NVC:s metod. 

Jämför situationen med en liknande situation innan utbildningen. Ge exempel 

 Vad vill du ge för intryck av dig själv inför andra människor? Har detta förändrats 

efter utbildningen? Hur gör du för att förmedla detta intryck? 

 Hur har du förändrat ditt sätt att agera i olika situationer efter utbildningen? Ge 

exempel. 

 Hur har du förändrat ditt beteende i olika situationer efter utbildningen? Ge exempel. 

 Hur har du förändrat ditt sätt att uttrycka dina känslor efter utbildningen? Ge exempel. 

Arlie Hochschild menar att människor framkallar eller dämpar och undertrycker 

känslor för att upprätthålla en yttre uppsyn inför andra människor. Hur tänker du om 

det i förhållande till NVC? 

 Hur har du förändrat ditt sätt att hantera känslor på arbetet efter utbildningen? 

 Finns det svårare tillfällen än andra att tillämpa NVC? Ge exempel. 

 Hur kommer det sig att dessa tillfällen är svårare? 

 Kan det vara skadligt att ge för mycket empati utan att få någonting tillbaka? 

 Har din syn på empati förändrats efter utbildningen? I så fall hur? 

 Hur upplever du att andra har reagerat på ditt sätt att använda NVC? 

 Moira Von Wright menar att det finns olika perspektiv på hur vi samspelar med andra 

människor, vi kan se på dem utifrån våra egna tolkningar (vårt eget ”jag”) eller utifrån 
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den information som uppstår i det aktuella mötet. Hur upplever du att samspelet har 

förändrats efter NVC? 

 Anser du att du verkligen har lärt dig att lyssna på andra och inte bara tar rollen som 

empatisk? 

 Vad tror du skillnaden hade varit om alla i din arbetsgrupp eller i din familj hade gått 

utbildningen samtidigt som dig? 

 Upplever du att något saknas för att du skall kunna använda dig av NVC i ditt liv?/ 

Upplever du att något saknas för att du i högre grad skall kunna använda dig av NVC i 

ditt liv? 

 Så hur gör du i konkret handling i ditt vardagsliv för att NVC inte bara skall vara ett 

fint minne? 
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