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Den föränderliga empatins förklaring 
Att känna empati för andra eller annat 

 
Emma Checa och Jasmin Nazar  

   
Empati förknippas i regel med medkänsla för andra. Forskning har visat 
att omvårdnad av andra utvecklar förståelsen för andras situation 
och ger högre empati. Studiens syfte var att undersöka om det finns 
samband mellan empati i relation till någon eller något utanför sig själv. 
Empatin mättes med Davis Interpersonal Reactivity Index i relation till 
om man har husdjur, vårdar andra, har levande växter, växte upp med 
syskon, följer en vegetarisk/vegankost, har barn, lever ensam och har 
blivit utsatt för mobbning. 180 deltagare var av 107 kvinnor, 60 män 
samt 13 icke benämnda kön rekryterades genom en kombination av 
strategiskt och tillgänglighetsurval. Resultaten visade att de som 
vårdade andra hade lägre empati än de som inte vårdade andra, de utan 
barn hade högre empati än föräldrar, yngre hade högre empati än äldre 
och kvinnor hade högre empati än män. Ett varierat urval och ett 
reliabelt mätinstrument var några av studiens styrkor. 

 
Keywords: empathy, IRI, sex, age, children   

  
 

 Inledning  
   
  

I vardagliga termer förknippas oftast begreppet empati med medkänsla, medlidande eller 
igenkännande med andra. Tiggaren som sitter längst väggen och sträcker ut en nedkyld hand i 
hopp om att mötas av en empatisk förbipasserande. Fågeln som brutit vingen och hoppas på 
att varelsen som närmar sig visar empati. Föräldern som tappat kassen med varor medan 
barnet gråter i vagnen och hoppas på en hjälpande hand av den närmste individen. Empati 
skapar medmänsklighet genom en förståelse och medkänsla till någon annan. Empati lyfts 
fram i olika ämnesområden som filosofi och psykologi. Ett flertal tidigare studier har forskat 
inom området med olika aspekter. Studier inom empati bidrar till områden där man vill 
utveckla empatin hos såväl enskilda individer som grupper.  
  
    
Definitioner av empati    
   
En litteraturöversikt visade att det tidigare har varit mest centralt att fokusera på två aspekter 
av empatin; den kognitiva samt den emotionella empatin. Bland dessa har det utförts ett brett 
urval av forskning.  

Batson (2009) hävdade att empatin besvarar två frågor som går hand i hand. Den första 
handlar om hur en individ kan sätta sig in i en annan individs perspektiv. Den andra handlar 
om människors sätt att känslomässigt besvara en annan person när en individ känner eller 
tänker olikt en själv. På så sätt kunde individer känna empati för sina 
medmänniskor. Batson beskrev även att det finns åtta olika sätt att använda sig av ordet 
empati. Bland dessa ansåg han att empatisk noggrannhet är en viktig komponent som tillhör 
den empatiska förmågan hos individen. Empatisk noggrannhet beskrev Batson som en 
komponent som gör att individen kan förstå olika känslor en annan individ känner. Detta är 
något som övas fram genom ledtrådar som den andra individen ger. Efter en längre period är 
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det lättare för en individ att tolka den andre, eftersom de känner varandra bättre och inte är i 
behov av ledtrådarna längre. Ickes (1993) beskrev empatin som en förmåga att kunna känna 
vad en annan individ känner och kunna sätta sig in i den andres perspektiv, 
överensstämmande med Batsons definition.  

Både Smith (1759) och Spencer (1870) hade riktat fokus mot empatin som en intellektuell 
eller känslomässig reaktion. De förmedlade bilden av att empatin är en kognitiv reaktion som 
baseras på en intellektuell och en kognitiv förmåga. Å ena sidan ett sätt att kunna förstå den 
andres perspektiv, å andra sidan en emotionell reaktion som baseras på ett känslomässigt 
tillstånd.  

Likt det sistnämnda hävdade Davis (1983) enligt sin definition att empati är reaktionerna 
från en individ till de observerade erfarenheterna av en annan. Forskning har försökt lyfta det 
faktum att empatin inte är ensidig, utan beror på ett flertal komponenter. Detta eftersom 
empatin är mycket bredare och mer komplex än man tidigare trott. Därmed konstruerade 
Davis en multipel empatiskala med fyra dimensioner som omfattade empati. Den första 
dimensionen är perspektivtagande och mäter graden av empati genom hur väl individer 
tenderar att se utifrån andra människors perspektiv. Den andra dimensionen är empatisk 
omsorg som mäter graden av empati för tendensen att känna med andra människor. Den tredje 
dimensionen är personlig oro och mäter graden av empati av tendensen att oroa sig för sin 
egen del. Den fjärde dimensionen är fantasi som mäter empatin genom tendensen att leva sig 
in i fiktiva individers situationer. Detta ska framhäva individens empatigrad i olika aspekter 
av empati, samt den generella empatin. Tidigare teorier som har studerat empatin i relation till 
dessa variabler skiljer sig från varandra gällande resultat. I de följande avsnitten presenteras 
några av dem.  
 
 
Empati och kön    
    
Baez et al. (2017) analyserade hur män och kvinnor skattade sig själva i empati. Resultatet 
visade att kvinnorna tenderade att skatta sig högre än männen. Samt att dessa kvinnliga 
deltagare hade högre empati i jämförelse med männen i studien. Däremot fanns det inte någon 
signifikant skillnad mellan de kvinnliga och manliga deltagarna när de fick skatta empatinivån 
för att känna andras smärta.  

Till skillnad från de studier som fokuserade på empatiskillnaden mellan män och kvinnor 
har Bun Lam, McHal och Solmeyer (2012) valt att undersöka om detta framkommer redan i 
barnåren. Därför undersöktes barn i åldrarna sju till 14 med jämförelser mellan pojkar och 
flickor. Sedan följdes deras empatikurva från barnaåldern fram till övergången mot tonåren. 
Skillnaden i utvecklingen resulterade i en ökad skillnad i empati över tid för flickor och 
pojkar. Flickorna tenderade att ha en högre utveckling i empati än pojkarna under barnaåren. 
Vid övergångsfasen avtog det däremot för flickorna medan pojkarna visade en blygsam 
ökning. Överlag antydde resultaten på att flickor har högre empati än pojkar.  

Ett program hade framställts för att öka empatin hos barn. Undersökningen jämförde 
skillnaderna mellan könen i två grupper. I den ena gruppen hade barnen genomgått 
programmet och i den andra gruppen hade barnen inte genomgått programmet. I båda 
grupperna fick barnen läsa om en skadad hund och därefter bedömdes deras empati utifrån en 
skattning av deras oro för hunden. I den grupp som avslutat programmet framkom det ingen 
könsskillnad gällande empatin. Däremot i gruppen som inte hade genomgått programmet 
visade flickorna högre empati för hunden än pojkarna. Därmed reducerades könsskillnaden 
gällande empati genom tillämpning av detta program (Angantyr, Hansen, Håkansson Eklund 
& Malm, 2016). Detta stödjer hypotesen om att kvinnor tenderar att vara mer empatiska än 
män. Däremot gäller detta vissa aspekter framför andra. Bland annat att kvinnor känner skuld 
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för att utsätta någon annan för ett sämre mående. Kvinnor tenderar även att vara bättre på att 
sätta sig in i den andres situation, genom att känna med någon annan som om den personen 
vore en själv. Medan männen tenderar att vara bättre på att se saker ur den andres perspektiv. 
Att känna med någon annan utan att föreställa sig att det skulle kunna vara en själv. Detta kan 
associeras till Grohn, Huck och Valasek (2014) föreställa sig själv och föreställa sig andra 
genom att männen tenderar till att föreställa sig andra och kvinnorna tenderar till att föreställa 
sig själv. 
 
 
Empati och ålder    
 
Binghai, Zhenbing, Wenwen, Weijian och Xinjus (2017) studie visad att ju äldre deltagarna 
var desto högre affektiv empati hade de. Resultatet visade även att yngre deltagare hade högre 
kognitiv empati. Detta kopplade forskarna till att de äldre deltagarnas empati påverkades av 
minnesystemet. Forskning har visat att empatin ändras med åldern. Detta är dock ett 
påstående som forskarna fortfarande utreder. Kunskap om hur denna variabel påverkar 
empatin saknas fortfarande.  

I Andalib et al.s (2015) studie har empatin visat sig ha ett samband med socialkompetens 
och aktivitetsnivå. Deltagarna delades upp i åldersklasserna ungdomar, unga vuxna och äldre 
vuxna. Studien resulterade i att de åldersgrupper som hade bäst kapacitet och möjlighet till ett 
socialt och aktivt liv även tenderade att ha högre empati. Åldersgruppen med högst empati 
visade sig vara de unga vuxna. Detta resultat kunde således associeras med unga vuxnas 
sociala och aktiva liv. Testet undersökte även emotionell och kognitiv empati. Resultatet 
visade bland annat att äldre vuxna hade mindre kognitiv empati vilket kunde förknippas med 
deras försämrade kognitiva förmåga som styrker Binghais et al. (2017) resultat.  

Att yngre hade högre kognitiv empati styrktes även av Bailey, Henry och 
von Hippels (2008) studie. Där visade resultatet att de äldre deltagarna genomförde färre 
sociala aktiviteter än de yngre deltagarna. Studien kopplade kognitiv empati med deltagarnas 
sociala aktiviteter, som både Andalib et al. (2015) och Binghai et al. (2017) uppmärksammade 
i sina resultat.  

Nakanishi och Tataras (2000) studie om social aktivitet hos äldre visade att de genomförde 
färre aktiviteter än de yngre individerna. Detta kopplades till att äldre var mer fysiskt 
begränsade men även att hälsan försämrades med åldern. Det kan vara en förklaring till varför 
äldre individer tenderar att ha lägre kognitiv empati i jämförelse med dem yngre. Med åldern 
ändras människors fysiska kapacitet och med det även empatin.  
 
 
Empati och vård av andra   
 
Undersökningarna som har utförts inom vården i relation till empati har ofta studerat 
skillnaderna mellan de olika yrkeskategorierna inom vården. Krik och Yu (2008) jämförde de 
olika yrkeskategoriernas empati inom vården. Bland många av studiens resultat lyftes ett som 
antydde på att läkarkategorins medelvärde för empati var högst i motsats till 
sjuksköterskornas medelvärde som var lägst. Detta är ett exempel på forskningar som håller 
sig inom yrkeskategorierna.  

Studier har utförts kring empati i relation till föräldraskap. Det har varit centralt att 
undersöka föräldrarnas empati i relation till barnet samt barnets empati till föräldern. Borelli, 
Smiley och Stern (2015) forskade om detta genom intervjuer med föräldrar för att 
studera bandet mellan nyförlösta mödrar och nyfödda barn. Med föräldraskap tillkommer 
naturliga instinkter som gör att en förälder kan läsa av och förstå sig på barnet på ett annat sätt 



	 5	

än en utomstående. Det möjliggör för föräldern att kunna ta ett barns perspektivtagande. Detta 
medför även förståelse och medkänsla för barn i allmänhet.  

Fox, Young och Zahn-Waxler (1999) studerade skillnaderna mellan spädbarns empati 
gentemot modern samt gentemot en främling. Resultatet visade att barnen reagerade starkare 
på moderns känslomässiga uppträdande än de gjorde för främlingens. Denna studie visade hur 
spädbarn redan från tidig ålder hade kapaciteten att bry sig om andra individer. Det är inte 
endast föräldrar som visar empati gentemot barnen, utan det visade sig vara ömsesidigt.   

 
 

Empati och att leva med andra   
 
Den familjära miljön i relation till empatin kopplas oftast till föräldraskap. Denna association 
resulterar i att andra familjerelationers effekt på empati hamnar i skuggan. Även om rollen 
som ett syskon inte är frivilligt påverkas syskon av varandra på olika sätt, inte minst inom 
empatin.  

Lam et al. (2012) lyfte detta och hävdade att syskonrelation är av stor betydelse. 
Jämförelser utfördes för syskonvärme (medkänsla/glädja sitt syskon) och syskonkonflikt 
(oförstådd/ilska gentemot syskon). Dessa resultat visade att syskon kände högre värme än 
konflikt gentemot varandra. Resultatet indikerade även att syskonrelation bär stor vikt för 
empatins flera avseenden bland annat perspektivtaganden och medkänsla.  

Sang (2017) undersökte nivån av perspektivtagande hos barn som hade syskon där 
resultatet visade att flickor som hade syskon hade lägre perspektivtagande än flickorna som 
inte hade några syskon. För pojkarna var det tvärtom, pojkarna som hade syskon hade högre 
perspektivtagande än pojkarna som inte hade syskon.     
 

 
Empati och mobbning  
   
Espelage och Walters (2018) beskrev mobbning som ett beteende som är motsatsen till 
empati. Istället för att sätta sig in i andras individers perspektiv så utsätts individen för 
emotionell skada. Att individer utsätter andra individer för mobbning kan vara en faktor som 
kan påverka dennes framtid. Bukowski, Cillesen, Haselager och van Noordens (2015) studie 
visade att mobbning hade en stark koppling med individens empati. Individer som utsatte 
andra för mobbning hade lägre poäng i empati än andra individer.  

I en liknande studie genomförd av Bender et al. (2016) diskuterade de hur mobbning 
påverkade den kognitiva empatin över tid under barnens skolgång. Resultatet visade att 
barnen som var involverade i mobbningen hade lägre grad kognitiv empati. Även barnen som 
hade blivit utsatta för mobbning hade lägre grad av kognitiv empati, men detta resultat var 
icke signifikant.  

 
 

Empati och vegetarisk/vegankost   
   
Arikawa och Preylos (2008) studie visade att individer som icke var vegetarianer men hade 
husdjur uppnådde en högre poäng i de fyra delskalorna som utgör Davis (1983) empatiskala. 
Deltagarna som varken följde en vegetarisk kost eller hade husdjur hade lägre empati. 
Resultatet visade även att vegetarianer hade en högre empati inte bara gentemot husdjur men 
även för människor, till skillnad ifrån individer som konsumerade kött.    

Individer som konsumerar kött brukar oftast sakna kunskap om djurets känslomässiga 
kapacitet. Detta gör att det blir lättare för individer att konsumera kött. De motiverar sig själva 
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med att djuren inte känner något och därför går det bra att äta kött. En annan aspekt som gör 
det enklare för dessa individer att förtära kött med ett gott samvete är att de flesta som 
konsumerar köttet köper det i butik direkt från fabriken. Därmed lättar det samvetet att blunda 
för vad det är som man egentligen förtär (Rothgerber, 2014). 
 
 
Empati i relation till husdjur och växter    
 
Husdjur har länge antytt sig vara ett sätt som föräldrarna trott kan utveckla barnens empatiska 
förmåga för både djur och annat levande. Bland annat har det enligt Kahn (2004) visat sig att 
det har funnits husdjur i de flesta barnhem. Anledningen är att föräldrarna ansåg att husdjur 
hade en inverkan på barnens empatiska utveckling. Detta ska enligt föräldrarna medföra att 
barnen får upp ögonen för att äta mindre kött, känna medkänsla för djuren samt se likheter 
mellan människan och djuret.  

Forskning har visat att barn i många fall känner en stor tillit till sina husdjur. I vissa fall 
mer tillit för husdjuren än övriga familjemedlemmar. Förutom tryggheten och tilliten till sina 
husdjur får barnen lära sig att ta ansvar. Eftersom husdjur oftast är beroende av mänsklig 
omvårdnad blir omvårdnaden ännu en lärdom för barnen. Detta förstärker ytterligare den 
empatiska utvecklingen hos barn (Mican & Rothgerber, 2014). Serpells (2004) visade 
resultatet att barn som växte upp med husdjur hade högre empati senare i livet, tillskillnad 
från de barn som inte hade växt upp med husdjur. Detta förstärker detta förstärker Mican och 
Rothgerbers studie.  

Bortsett från studier kring empati i relation till husdjur valde Angantyr, Eklund och Hansen 
(2011) ett annat perspektiv på ämnet. Utbudet av tidigare forskning kring människors empati 
gentemot djur och andra människor är begränsat. Därför valde de att utföra ett experiment på 
vuxna kvinnor och män. Deltagarna delades in i tre grupper som fick läsa om scenarier. I 
dessa förekom misshandel av antingen djur eller människor, som ledde till behov av 
läkarvård. Därefter genomförde deltagarna en självskattning av sin empati gentemot offret i 
scenariot. Experimentet resulterade i att människor kände minst lika mycket empati för djur 
som för människor.  

Även växter är något man finner i många hem. Dessa är likt barn och husdjur också i 
behov av mänsklig vård men i en betydligt mindre utsträckning. Inga tidigare studier 
besvarade om vård av växter ökade empatin hos människor. Därför inkluderas variabeln 
växter i relation till empati i denna uppsats studie.   

I den här uppsatsen undersöktes samband mellan empati i relation till någon eller något 
utanför sig själv, till exempel andra människor, djur och växter. Studien bortsåg från ramarna 
inom vilket de ovan nämnda variablerna tidigare har undersökts. Istället ville denna studie 
jämföra dessa utvalda grupper gentemot den allmänna populationen.  

De ovan nämnda studierna och definitionerna av empatin är endast ett smakprov av många 
fler befintliga. Studien i den här uppsatsen är ännu ett tillskott till samlingen inom ämnet. För 
några må det vara en självklar förmåga att känna med andra. Men i själva verket har 
människor olika grader av empati. Därför har den här studien noggrant valt ut variabler som 
förknippats med vård, utsatthet och hänsyn. Dessa valdes ut genom en översikt av tidigare 
studier. Avsikten var att finna variabler som associerats med att bry sig om något utanför sig 
själv. Intentionen med det var att undersöka om dessa individer utvecklade högre empati än 
övriga människor. Förutom dessa variabler undersöktes även kön och ålder i relation till 
empati.     
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Syfte, frågeställningar och hypoteser     
    
Studiens syfte var att se om det finns samband mellan empati i relation till någon eller något 
utanför sig själv. Variablerna som valdes ut till denna undersökning var de som bäst skulle 
studera om omvårdnad till andra och annat kunde kopplas till högre empati. Att leva med 
andra, att vårda andra och om de någon gång har blivit utsatta är exempel på sådana variabler. 
Detta studerades för att försöka hitta faktorer som eventuellt kan användas för att höja empati 
hos en individ. Detta skulle praktiskt genomföras exempelvis genom att lägga till en växt hos 
en individ som har lägre empati. Studien i den här uppsatsen kan bidra till forskning genom 
att tillämpa resultatet hos olika individer. Mer precist undersöktes följande frågeställningar 
angående att bry sig om någon eller något utanför sig själv:     
 

1. Har kvinnor högre empati än män? Hypotesen är att kvinnor har högre empati än män 
eftersom litteratursökningen ovan visar att kvinnor tenderar att ha högre empati 
än män.   

2. Har äldre individer högre empati än yngre individer? Hypotesen är att äldre individer 
har högre empati än yngre individer eftersom äldre har mer livserfarenhet och utökad 
förståelse för andra, samt att ju äldre man är desto högre mognadsutveckling har man. 
Genom litteratursökningen ovan visar tidigare studier att empati ökar med åldern.    

3. Har individer som vårdar andra högre empati än de som inte gör det? Hypotesen är att 
individer som har barn eller vårdar andra i sitt yrke har högre empati eftersom de tar 
hand om en annan människa.     

4. Har individer som lever med andra människor högre empati än de som inte lever med 
andra? Hypotesen är att individer som växt upp med syskon eller lever med andra, har 
högre empati eftersom de har andra människor att ta hänsyn till.     

5. Har individer som någon gång blivit utsatta för mobbning mer empati än de som inte 
blivit utsatta? Hypotesen är att individer som någon gång har blivit utsatta för 
mobbning har högre empati, eftersom de blivit utsatta och därför får en större 
förståelse för andra människor.  

6. Har individer som följer en vegetarisk/vegankost mer empati än de som inte följer en 
sådan kost? Hypotesen är att individer som följer en vegetarian/vegankost har högre 
empati, eftersom de har en större inblick i var köttet kommer ifrån och kan sätta sig in 
i djurets perspektiv.   

7. Har individer som vårdar husdjur eller växter högre empati än individer som inte gör 
det? Hypotesen är att individer som vårdar växter eller djur har högre empati eftersom 
de har valt att vårda en levande varelse.     

 
 

Metod   
    
 
Deltagare  
    
Respondenterna rekryterades genom en kombination av strategiskt och tillgänglighets urval. 
Detta urval användes för att i bästa mån få in ett så varierat urval som möjligt i avseende på 
ålder, kön, sysselsättning, familjesituation mm. Hundranittiofyra enkäter delades totalt ut 
varav 180 besvarades. Fjorton individer valde av okänd anledning att inte delta i 
undersökningen.  

Respondenterna som deltog i studien var mellan 18–80 år med en standardavvikelse på 
13.50 och ett medelvärde 34.45. Stickprovet inkluderade bland annat studenter, medicinska 
sekreterare, lärare, sjuksköterskor, säkerhetschefer, städerskor m.m. Fördelningen avsåg inte 
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specifika yrken eller roller, utan alla som befann sig på platsen fick möjlighet att delta i 
studien. Enkäterna fördelades enligt följande på arbetes-/studieplatser i Mellansverige (34 = 
personal inom socialförvaltningen, 37 = personal på Migrationsverket, 67 = studenter på två 
högskolor, 24 = studenter i rättscentrum, 18 = personal på ett sjukhus). Det var 107 kvinnor, 
60 män samt 13 deltagare som icke identifiera sig med dessa alternativ som deltog i studien. 
    
 
Material  
  
Denna forskning baseras på en kvantitativ metod och datainsamlingen utfördes med hjälp av 
Davis (1983) empatiskala, som mäter graden empati med fyra dimensioner hos 
respondenterna. Undersökningen använde sig av Cliffordson (2001) den svenska 
översättningen av Davis skala. Varje dimension motsvarade sju påståenden, sammanlagt utgör 
Davis enkät 28 påståenden. Dessa besvaras genom att markera den siffran på den femgradiga 
skalan som bäst stämmer överens med påståendet enligt respondenten själv. Siffrorna på 
självskattningen motsvarade; ett (Stämmer inte alls), två (Stämmer ganska dåligt), tre 
(Tveksamt/vet ej), fyra (Stämmer ganska väl) och fem (Stämmer mycket väl).  

Vid uträkning av Cronbach´s alpha för den totala empatipoängen visade det .732. 
Uträkningen utfördes även för de fyra dimensionerna inom empati där 
Perspektivtagande visade .619, Empatisk omsorg visade .746, Fantasi visade  .818 och 
personlig oro visade .789.   

Förutom enkätfrågorna inkluderades ett tillägg av ett missivbrev som förstablad för 
enkäten. Missivbrevet var uppbyggt enligt Vetenskapsrådet (2017). Informationskravet togs 
hänsyn till när missivbrevet byggdes, där informationen om användning av resultatet 
förklarades. I studiens syfte omformulerades begreppet empati till sätt att reagera i olika 
situationer. Intentionen med detta var att respondenterna inte skulle påverkas av social 
önskvärdhet. Alltså att frågorna besvaras med intentionen att antingen försöka framstå som 
mer empatiska. Eller att respondenterna försöker att ge svar som de tror att forskarna vill ha. 
Enligt samtyckeskravet gav respondenterna sitt samtycke till att delta i forskningen när de tog 
del av missivbrevet. De informerades även tydligt om att de närsomhelst kunde avbryta sitt 
deltagande och att det var frivilligt att delta. Även nyttjandekravet uppfylldes via missivbrevet 
där respondenterna informerades om att studien endast kommer att användas i 
forskningssyfte. Anonymitet kunde utlovas då inga av respondenterna kunde kopplas till 
enkäterna, de enda personuppgifter som respondenterna kunde välja att besvara var kön och 
ålder. Det togs även hänsyn till Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer om individskyddskravet där 
respondenterna skyddades för olika typer av skador men även kränkning. Kontaktuppgifter till 
försöksledarna fanns även med i missivbrevet, detta för att respondenterna skulle kunna välja 
att ta kontakt med dem. Deltagarna erbjöds ingen kompensation för sitt deltagande.   

Som tillägg till Davis skala tillsattes nio frågor som skulle relateras till empatipoängen. 
Dessa frågor fick respondenterna besvara med ja/nej som svarsalternativ. Frågorna 
utformades utifrån hypoteserna för att i sin tur besvara frågeställningarna. Variablerna som 
efterfrågades var följande. Om respondenten; har husdjur, vårdar andra människor i sitt yrke, 
har levande växter hemma, har växt upp med syskon, följer en vegetarisk/vegan kost, har 
barn, lever ensam och någon gång blivit utsatt för mobbning. 
 
 
Procedur   
 
Inför datainsamlingen kontaktades respondenterna i olika arbetsplatser/högskolor i 
Mellansverige. Enkäterna fanns tillgängliga i personalrum där deltagarna fick välja att delta i 
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studien under rasterna. Det delades även ut enkäter till studenter under föreläsningar, detta 
med ett godkännande från en ansvarig föreläsare. Respondenterna fick en enkät i 
pappersformat som tog mellan 15–20 minuter att besvara.   
    

 
  Resultat   

 
 

Överblick av analyser 
 
Två- och envägs ANOVOR utfördes med husdjur, vård, syskon, växter, barn, lever ensam, 
vegetarisk-/vegankost, blivit utsatt av mobbning samt kön och ålder som oberoende variabler 
och empati och de fyra delskalorna i empati som beroende variabler. Alfa satts till .05. 
Deltagarna som icke benämnde kön exkluderades i samtliga analyser där variabeln kön var 
med. Detta gjordes för att se tydliga könsskillnader mellan män och kvinnor i relation till 
de andra variablerna. När analyser genomfördes på variabeln ålder delades respondenterna i 
ålderskategorier 25 och yngre, 26–38 och 38 och äldre.   
 
 
Empati och kön 
  
En envägs ANOVA med kön (kvinna/man) som oberoende variabel och empati som beroende 
variabel utfördes. Analysen bekräftade hypotesen eftersom kvinnor hade signifikant högre 
empati (M = 3.48, SD = 0.44) än män (M = 3.19, SD = 0.45), F(1, 166) = 16.40, p < .001, η!= 
.09. Likaså, visade envägs ANOVOR att kvinnor hade högre perspektivtagande (M = 
3.80, SD = 0.60) än män (M = 3.55, SD = 0.54), F(1, 166) = 7.11, p < .005, η!= .04 samt 
högre empatisk omsorg (M = 4.17, SD = 0.52) än män (M = 3.73, SD = 0.59), F(1, 166) = 
24.56, p < .001, η!= .13.  
   
 
Empati och ålder  
  
En envägs ANOVA visade en signifikant huvudeffekt av ålder (yngre/medel/äldre) med 
empati som beroende variabel, F(2, 171) = 7.37, p < .001, η!= .08. Post-hoc jämförelser med 
Tukey visade tvärtemot hypotesen att yngre hade högre empati (M = 3.53, SD = 0.44) än äldre 
(M = 3.21, SD = 0.47). Deltagarna i medel åldersgruppen (M = 3.39, SD = 0.44) skiljde sig 
inte signifikant från yngre eller äldre. Däremot visade ANOVOR med ålder 
(yngre/medel/äldre) som oberoende variabel och delskalorna perspektivtagande och empatisk 
omsorg inga signifikanta skillnader.    
     
 
Empati och vård av andra 
  
En tvåvägs ANOVA med barn (har barn n = 90/har inte barn n = 89) och vårdar inom arbetet 
(vårdar andra inom arbetet n = 91/vårdar inte andra inom arbetet n = 87) som oberoende 
variabler och empati som beroende variabel utfördes. Analysen visade tvärtemot hypotesen att 
respondenterna som inte arbetade inom vården hade högre empati (M = 3.47, SD = 0.48) än 
de som arbetade inom vården (M = 3.30, SD = 0.38), F(1, 178) = 5.64, p < .005, η!= .03. Det 
fanns också en signifikant skillnad där respondenterna som inte hade barn hade högre empati 
(M = 3.49, SD = 0.44) än de som hade barn (M = 3.28 SD = 0.42), F(1, 178) = 8.96, p < 
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.001, η!= .05. Det fanns inte någon interaktionseffekt. Liknande analyser med delskalorna 
perspektivtagande och empatisk omsorg visade inga signifikanta effekter. 

 
 

Empati och att leva med andra  
   
Tre tvåvägs ANOVOR med lever ensam (lever ensam n = 44/lever inte ensam n = 134) och 
har växt upp med syskon (har växt upp med syskon n = 166/har inte växt upp med syskon n = 
13) som oberoende variabler utfördes. Resultatet visade inga signifikanta effekter på empati, 
perspektivtagande eller empatisk omsorg.    

 
 

Empati och mobbning  
 
Tre envägs ANOVOR med mobbning (blivit någon gång utsatt för mobbning n = 85/inte 
blivit någon gång utsatt för mobbning n = 94) som oberoende variabel utfördes. Analyserna 
visade inga signifikanta effekter på empati, perspektivtagande eller empatisk omsorg.   
 
 
Empati och vegetarisk-/vegankost   
   
Tre envägs ANOVOR med följer vegetariskt/vegankost (följer vegetarisk-/vegankost n = 
17/följer inte vegetarisk-/vegankost n = 162) som oberoende variabel utfördes. Analyserna 
visade inga signifikanta effekter på empati, perspektivtagande eller empatisk omsorg.  
 
 
Empati i relation till husdjur och växter 
  
En tvåvägs ANOVA med växter (har levande växter n = 142/har inte levande växter n = 37) 
och har husdjur (har husdjur n = 69/har inte husdjur n = 109) som oberoende variabel och 
empati som beroende variabel utfördes. Resultatet visade inga signifikanta resultat.    

En tvåvägs ANOVA med växter (har levande växter/har inte levande växter) och har 
husdjur (har husdjur/har inte husdjur) som oberoende variabel och delskalan 
perspektivtagande som beroende variabel utfördes. Resultatet visade inga signifikanta 
resultat.     

En tvåvägs ANOVA med har levande växter hemma (har levande växter/har inte levande 
växter) och har husdjur (har husdjur/har inte husdjur) som oberoende variabler och delskalan 
empatisk omsorg som beroende variabel utfördes. Analysen visade att respondenterna som 
hade levande växter hemma (M = 4.07, SD = 0.52) hade högre empatisk omsorg än de som 
inte hade levande växter hemma (M = 3.82, SD = 0.68), F(1, 178) = 6.71, p < .005, η! = .04. 
Det fanns inte någon signifikant skillnad mellan respondenterna som inte hade husdjur och 
hade husdjur i relation till empatisk omsorg och inte heller någon interaktionseffekt. 

 
 

 Diskussion   
 

   
I den här uppsatsens studie visar resultatet att individer som vårdar andra, har lägre empati än 
de som inte vårdar andra. När variabeln kön analyserades visade resultatet att kvinnorna har 
högre empati än männen. När variabeln ålder analyserades fann man signifikanta skillnader 
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mellan de äldre och yngre deltagarna. De äldre deltagarna har lägre empati än de 
yngre deltagarna.   
 
  
Empati och kön   
    
När könsskillnaderna analyserades i relation till empati visade resultatet en 
signifikant skillnad mellan kvinnor och män. Kvinnorna tenderar att ha högre empati än 
männen. Bortsett från den generella empatin finns det signifikanta resultat i analyserna av två 
delskalor. Kvinnorna har högre perspektivtagande och empatisk omsorg än männen. Annat 
som omfattade deltagarna som icke benämnde kön uteslöts i analyserna där empati, 
delskalorna och kön analyserades. Detta gjordes för att förtydliga resultaten 
av skillnaden mellan män och kvinnor i studien. Resultatet visar tydligt som hypotesen att de 
kvinnliga deltagarna har en högre grad av empati än männen. Detta resultat styrks av Baez et 
al. (2017) där resultatet i studien visar att kvinnor har högre empati än män. Resultaten kunde 
även kopplas till andra studier där empatins utveckling har studerats. I en studie genomförd av 
Lam et al. (2012) visar resultatet att flickor tenderar att ha högre empati än pojkar. Flickornas 
empati utvecklas biologiskt i större grad i jämförelse med pojkarnas empatiutveckling.  

I Angantyrs et al. (2016) studie visar resultatet att ett program minskar skillnaden i 
empatinivån hos flickor och pojkar som går programmet. Gruppen som inte deltar i 
programmet skiljer sig åt i empati mellan pojkar och flickor. Programmet skulle kunna 
användas rent praktiskt i olika skolor för att reducera könsskillnader i empati.  

Även denna aspekt av studiens undersökning går att vidareutveckla i framtida studier. Det 
intressanta är att få reda på vad det beror på att flickor/kvinnor tenderar att utveckla en större 
empati än pojkar/män. Ligger det en biologisk faktor till grund för detta eller finns det andra 
samvarierande variabler som påverkar dessa upprepade resultat?    
 
 
Empati och ålder    
   
Skillnaden på empati i relation till ålder visar en signifikant skillnad som går emot hypotesen. 
De yngre deltagarna har högre empati än de äldre deltagarna. Resultatet är 
överraskande eftersom tidigare forskning inom empati har visat att empatin ökar med åldern.  

Forskning har bland annat visat att äldre individer har högre poäng i affektiv empati, 
däremot ligger de lägre i kognitiv empati. Resultatet förklaras med minnessystemets 
förändring i samband med åldrande (Binghai et al., 2017). Dessa resultat kan associeras med 
hypotesen att de som inte lever ensamma har högre empati än de som gör det. Många 
upplever att ju äldre de blir desto färre nära relationer har de. Vuxna umgås oftast inte med 
vänner på samma sätt som när de var yngre. Sammanhang där de socialiserar sig, umgås och 
utför aktiviteter minskar för många avsevärt med åldern. Därför visar studien att yngre 
individer tenderar att ha högre empati eftersom de har ett mer socialt liv. Detta förknippar 
empati med sociala sammanhang (Andalib et al., 2015).  

Hypotesen för denna studie var att de äldre individerna har högre empati än de yngre 
eftersom de har mer livserfarenheter. Livserfarenheter kan bidra till en förbättrad förförståelse 
samt perspektivtagande för andra individer. Bortsett från den generella empatin finns det inga 
signifikanta resultat i analyserna där perspektivtagande och empatisk omsorg testades.  
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Empati och vård av andra   
 
Analysen för skillnader i vård av andra och empati visar tvärtemot hypotesen, att individer 
som jobbar inom vården har lägre empatipoäng än individer som inte jobbar inom vården. 
Detsamma gäller variabeln vård av barn där de som inte har barn har högre empati än de som 
har barn. Dessa resultat väcker nya teorier och hypoteser kring variabeln vård av andra. 
Tidigare forskning har inte redovisat empatin mellan individer som arbetar inom vård och de 
som inte gör det. Därför var det intressant att veta varför individer som vårdar andra har lägre 
empati än de som inte gör det.  

Resultat har visat att sjuksköterskor har lägre empati i jämförelse med läkare i ett sjukhus 
(Kirk & Yu, 2008). En reflektion kring resultatet i denna uppsats studie är att individer som 
har arbetat inom vården blir avtrubbade efter en period inom sitt yrke. De kan ha haft högre 
empati i början av karriären men efter en period inom yrket sänktes empatin, kanske 
omedvetet. En annan faktor kan ha varit att empatigraden berott på mängden av närkontakt 
med patienterna. Enligt Kirk och Yu (2008) har läkarna högre empati än sjuksköterskorna. 
Läkare tillbringar mindre tid med sina patienter rent generellt, medan sjuksköterskor har den 
närmre patientkontakten. Det är sjuksköterskorna som uppdaterar patienterna kring deras 
utredning och förbereder dem inför olika undersökningar. Vissa av undersökningarna utförs 
även av sjuksköterskorna. Därmed blir de möjligtvis mer avtrubbade än läkarna.   

Resultatet av analysen som avsåg variabeln barn i denna uppsats var oväntad. Tidigare 
studier som Borelli et al. (2015) indikerade att föräldraskap leder till ökad empati. Trotts det 
visar uppsatsens analys tvärtemot hypotesen att de individer som inte har barn har högre 
empati än de som har barn. Detta kan associeras till reflektionen som avser vården. 
Deltagarna som är föräldrar har möjligtvis haft högre empati innan de fick barn. Efter att ha 
fått barn kan empatin ha sjunkit på grund av att de blivit avtrubbade. Men i detta fall beror det 
på närkontakt med barn istället för patienter.    

 
 

Empati och att leva med andra   
 
Hypotesen är att de som har syskon eller som i ett vuxet liv inte bor ensamma ska ha högre 
empati än de andra. Denna hypotes grundas på teorin om att individer som behöver ta hänsyn 
för andra i sin vardag tenderar att ha högre empati. Detta för att de har fått bry sig om någon 
annan än sig själva. Studien av Lam et al. (2012) som undersöker syskonrelationer visar att de 
flesta syskonen rapporterar en varm bild av sina relationer till varandra. Med detta menar de 
att trots konflikter och andra oenigheter upplever de i slutändan en varm och pålitlig relation 
till varandra.  

När människor delar samma hem måste de ta hänsyn till varandra för att uppnå en 
fungerande vardag. Detta leder i sin tur till en ökad förståelse för den andra individen. I 
studien för den här uppsatsen visar resultaten att det inte finns någon signifikant skillnad 
mellan de som lever ensamma eller inte lever ensamma och de som växt upp med syskon eller 
inte växt upp med syskon. Detta betyder dock inte att hypotesen inte stämmer, utan att den 
bör vidareutvecklas.    

 
 

Empati och mobbning    
 
Hypotesen i uppsatsen var att individer som har blivit utsatta för mobbning har högre empati 
än de som inte har blivit utsatta. Inga signifikanta resultat visades i den här uppsatsens 
studie, därför kan hypotesen varken styrkas eller motbevisas. Tidigare studier har visat att de 
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som utsatt andra personer för mobbning har lägre empati än de som inte gjort det. Detta kan 
tillämpas i praktiken för barn som har ett mobbning beteende för att reducera beteendet 
genom att öka deras empati (Bukowski et al., 2015).  

Kunskap kring mobbning är något som är viktigt i många olika sammanhang speciellt 
under barnens uppväxt. Med lärdom av det som framkommit i utförda studier kan 
vårdnadshavare förebygga det negativa beteendet hos barn. Med detta kan mobbning 
beteendet minska på skolorna och på så sätt kan barnen utveckla en högre empati i tidigare 
ålder.    

 
 

Empati och vegetarisk-/vegankost    
  
Idag är vegetariska valmöjligheter mer lättillgängliga, därför kan det vara lättare att följa en 
vegetarisk kost. Veganism och vegetarianism är även något som har moderniserat. I 
restauranger världen över finns det alternativ till denna kost på menyerna. Kunskapen om 
köttproduktionen har ökat då många dokumentärproducenter har valt att visa sanningen 
bakom hur produktionen i köttindustrin ser ut, samt vägen till köttdisken. Detta gör att fler 
individer idag antingen väljer närproducerat ekologiskt kött eller i vissa fall att inte 
konsumera kött överhuvudtaget. 

Inga signifikanta resultat visar sig i analyserna för vegetariankost i relation till empati dock 
finns det andra intressanta resultat i studien för denna uppsats. Rothgerbers (2014) forskning 
visar att individer som konsumerar kött inte har dåligt samvete över det. Detta beror på 
bristande kunskap om vart köttet kommer ifrån. Likaså för processen djuret måste genomgå 
för att människor ska kunna konsumera det. En reflektion kring Rothgerbers studie är hur 
empatinivån ser ut hos individer som jagar eller arbetar som bönder. Bönder och jägare har 
kunskap om vilka processer djuret genomgår för att hamna i köttdisken. Detta vore en 
intressant studie att genomföra; att jämföra individer som inte arbetar som bönder eller jagar 
och individer som gör detta.  

Arikawa och Preylos (2008) studie resulterade i att individer som var vegetarianer hade 
högre empati för människor och djur än individer som icke var vegetarianer. Det intressanta 
med detta är att det styrker Rothgerbers (2014) teori om bristande kunskap inom köttindustrin. 
Även om Angantyr, Eklund och Hansen (2011) hävdar att människor upplever minst samma 
empati för djur som för människor, väljer fortfarande många en icke vegetarisk kost.  

Det finns dock andra variabler som kan ligga som orsak för detta. Främst att människor 
skiljer på djur och husdjur. Världen över konsumeras kött, men i vissa länder är några djur 
mindre socialt accepterade om inte olagliga att äta än andra. I Angantyr, Eklund och Hansens 
(2011) studie kände människor samma empati för ett barn som för en hundvalp. Det vore 
intressant att problematisera detta resultat. Detta kan utföras genom att tillexempel undersöka 
resultaten i samma experiment fast ersätta hundvalpen till exempelvis kycklingar som är ett 
djur som människor vanligtvis konsumerar i Sverige. Genom att ersätta hundvalpen till 
kycklingar kan experimentet jämföra hur barns empati ser ut gentemot djur som konsumeras i 
Sverige och husdjur. 

 
    

Empati i relation till husdjur och växter  
 
Ett husdjur är något som människor frivilligt tagit in i sina hem och valt att ha som sällskap 
om man bortser från barn som växer upp i ett hem med husdjur. Att ha ett husdjur i hemmet 
innebär ett stort ansvar som kräver mycket tid och kärlek, och i många familjer räknas djuret 
som ytterligare en familjemedlem. I dagens samhälle finns det många uppfödare som är 
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väldigt måna om vart djuret hamnar och gör sitt bästa för att djuren ska hamn i kärleksfulla 
hem. Även om uppfödarna försöker ordna detta så finns det individer som vanvårdar deras 
djuren. I tidigare studier har resultat visat att barn kan skapa en starkare tillit till sina husdjur 
än för de övriga familjemedlemmarna (Mican & Rothgerber, 2014). En litteratursökning visar 
även att barn som fick växa upp med husdjur har högre empati senare i sitt vuxna liv (Serpell, 
2004).  Kahns (2004) studie förklarar hur föräldrar har valt att skaffa ett husdjur med 
ändamålet att höja empatin under barnens utveckling. Genom att barnen sympatiserade med 
djuret får de kunskaper om likheterna som finns mellan ett djur och en människa.  

Resultatet i den här uppsatsen visar en icke signifikant skillnad mellan empati och om man 
har husdjur i hemmet. Samvarierande variabler kan påverka resultatet då dessa inte uteslöts, 
exempelvis vad för husdjur deltagarna hade. När levande växter och empatisk omsorg 
analyserades var resultatet signifikant. Detta kan dock inte styrka hypotesen i den här 
uppsatsens studie om att vårdnad av levande växter kan öka empatin. Eftersom empatisk 
omsorg endast är en av delskalorna som inkluderas i den generella empatin. 

Forskning i ämnet empati och vård av växter behöver utvecklas vidare. Detta för att ett 
eventuellt samband ska upptäckas. Som tidigare ovannämnda studier har visat att husdjur kan 
öka empati hos individer, bör effekten av att ha levande växter studeras i relation till empati. 
Fördelen med att finna ett samband skulle vara ett tillskott för metoder som ökar empatin.   

   
 
Styrkor och svagheter    
  
Det finns både svagheter och styrkor i studien i den här uppsatsen. Några av styrkorna med 
studien var bland annat urvalet av stickprovet. Respondenterna som ingår i studien tillhör 
olika ålderskategorier samt olika yrkesgrupper. Detta är positivt eftersom variationen inom 
båda är breda. Syftet att mäta empati i relation till de olika variablerna uppnåddes. Det är svårt 
att avgöra om kriteriet för reliabilitet samt validitet uppfylls, eftersom empatin mättes med 
självskattning. Om mätningen skulle upprepas skulle resultatet påverkas av deltagarna i de 
nya mätningen. Därför är det svårt att fastställa om en upprepning av studien skulle visa 
samma resultat, detta ses som en svaghet i studien. Andra svagheter i studien är att deltagarna 
endast är från Mellansverige. Hade deltagarna utökats från andra delar av Sverige hade 
urvalet varit bredare. 
 
 
Framtida forskning    
  
En förbättring för framtida studier kan vara att omformulera frågan om mobbning. Istället för 
att undersöka om deltagarna har blivit utsatta för mobbning så kan forskarna undersöka om 
deltagarna har utsatt någon annan för mobbning/kränkning. Denna omformulering hade 
kunnat påverka resultatet, och möjligtvis funnit någon korrelation till empatin. På så sätt hade 
studien bidragit till mer i forskning om mobbning i relation till att bry sig om någon annan 
utanför sig själv. När variabeln husdjur undersöktes hade en förbättring varit att tillfråga 
deltagarna om de har vuxit upp med husdjur. På så sätt kunde deltagarnas empatipoäng 
jämföras med de som växt upp med husdjur och de som i nutid har husdjur. Men även med 
grupperna som inte hade husdjur varken under uppväxten och nutid. Vanvård av husdjuren 
hade kunnat påverka resultatet om man gjorde en sådan studie. En annan förbättring till 
framtida studier hade varit att observera fenomenet empati i exempelvis en arbetsplats som 
komplement till Davis skala. På så sätt hade enkäten kunnat förstärkas av beteenden hos 
deltagarna.  
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Vid litteratursökning av tidigare studier kring empati framkommer resultat kopplade till 
husdjur och empati. Däremot är det mycket svårare att finna studier kring empati i relation till 
om man har levande växter hemma eller inte. Denna studie visade ett signifikant resultat 
mellan oberoende variabeln levande växter (om man har levande växter/ om man inte har 
levade växter) och delskalan empatisk omsorg som beroende variabeln. Därmed är detta en 
intressant frågeställning för framtida studier. Detta skulle kunna utvecklas genom 
experimentella metoder där hälften av deltagarna skulle få vårda en växt medan resterande av 
deltagarna inte får vårda en växt. Sedan jämföra empatin hos deltagarna innan studien och 
efter studien. Detta hade varit en utveckling kring om levande växter i hemmet har ett 
samband med ökad empati.  

En annan förbättring i denna studie hade varit att se över deltagarnas civilstånd. På så sätt 
hade studien kunnat hitta en relation mellan civilstånd, om de lever ensam samt empati. 
Genom att kontrollera civilståndet hos deltagarna i relation till empati hade tidigare studier 
kunnat förstärka resultatet men även korrelationen mellan variablerna. Eftersom civilstånd 
numera inte endast besvarar om man är gift eller singel utan ger en tydligare bild av personens 
levnadstillstånd i relation till någon annan, exempelvis, sambo, särbo, skild, gift, singel, mm. 
Deltagarna i studien kan ha levt ensamma men de kanske hade en särborelation och på så sätt 
hade denna studies hypotes ändrats.  

När variabel vård av andra undersöktes i den här studien visade resultatet att deltagarna 
som vårdar andra inom sitt arbete har lägre empati. Samma resultat visades när föräldraskap 
analyserades. Deltagarna som är föräldrar har lägre empati än de som inte är föräldrar. Detta 
kan vara intressanta ämnen för forskare att fördjupa sig i och utveckla vidare, genom att 
endast studera individer som vårdar andra inom sitt arbete och föräldrar i relation till empati.   

  
 
Slutsatser    
  
Studien visade signifikanta skillnader i empati utifrån variablerna barn, vård av andra, kön 
och ålder. Skillnaden gällande variabeln kön stämmer överens med hypotesen, kvinnor 
tenderar att ha högre empati än män. Däremot gick flera andra resultat emot 
hypoteserna. Yngre individer tenderar att ha högre empati än äldre individer. De individer 
som inte har barn tenderar att ha högre empati än de som har barn. Individer som inte vårdar 
andra i sitt yrke tenderar att ha högre empati än de som vårdar andra. Dessa resultat skulle 
behöva vidareutvecklas för att öka generaliserbarheten för populationen eftersom stickprovet i 
den här uppsatsen är begränsad. Trots detta kan några resultat bidra till forskningsområdet 
kring ämnet empati. Det har även öppnat många vägar för framtida forskning som tillexempel 
de teorier som nämnts.   
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