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Syskonpositionens betydelse för den empatiska förmågan   
 

Annika Englund 
 
 

Individuella skillnader i empati, att kunna sätta sig in i någon annans 
situation och förstå vad en annan person känner, har studerats i 
tidigare forskning. En aspekt som visat skillnader angående 
personlighet men bristande belysts i samband med empati är 
syskonposition; om man är endabarnet, yngsta, mellan eller 
äldstabarnet. Syftet med denna studie var att undersöka huruvida 
syskonpositionen har betydelse för den empatiska förmågan.  
Deltagarna var nittiosex studenter och tjänstemän som läste en historia 
och därefter fyllde i en empatiskala om vilka känslor de kände för 
personen i historien. Resultatet visade att endabarn hade signifikant 
högre värden på empati än äldsta barn. De var dock inte tydligt uttalat 
vem man skulle känna empati för vilket kan ha påverkat resultatet. 
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Inledning 

 
Människors olika personligheter och temperament har stor påverkan på beteendet. Det 
diskuteras flitigt om det är arvet eller uppväxtmiljön som påverkar oss mest. Förmågan till 
empati är en viktig del i vår personlighet och även där finns det individuella skillnader. Ett 
flertal studier visar att kvinnor uppvisar en högre empatisk förmåga än vad män gör (Thomas, 
Fletcher & Lange, 1997; Tucker, Updegraff, McHale & Crouter, 1999; & Vicente, Moriera, 
Moran, Comfort & Finley, 1983). Vad som däremot inte studerats så mycket är vilken 
påverkan individens position i syskonskaran kan ha på beteendet generellt och särskilt 
angående empati. De finns dock flera undersökningar som visar att syskonplaceringen har stor 
betydelse för vilka personlighetsdrag en individ utvecklar. Gorbett och Kruczek (2008) 
menade att både antalet syskon och vilken syskonpositionen man har påverkar personligheten. 
Ett flertal undersökningar visar också att platsen i syskonskaran har ett stort inflytande på vårt 
val av partner och yrkesval (Martensen- Larsen, 2004; Sulloway, 1996). Den föreliggande 
studien avsåg att belysa frågan huruvida syskonposition kan ha betydelse för den empatiska 
förmågan. 
 
 
Empati och sympati 
 
Empati beskrivs av Myers (2008) som förmågan att kunna sätt sig in i någon annans situation 
och med inlevelse kunna känna vad en annan person känner. På liknande sätt definieras 
empati i Egidius (1997, s. 126) psykologilexikon; att vi har förmågan att visa inlevelse eller 
medkänsla och sympati för någon annan. Johansson (2004) menar däremot att begreppen 
empati och sympati påminner om varandra men att man ofta förväxlar dem. Författaren väljer 
att förklara skillnaden mellan empati och sympati så att empati handlar om att jag känner hur 
du känner och jag känner medlidande. Sympati är snarare att jag känner din smärta och jag 
tycker synd om dig. Både empati och sympati är två viktiga beståndsdelar i utvecklingen av 
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det sociala beteendet menar Hoffman (1982). Öhman (1996) väljer att förklara sympati på ett 
liknande sätt som Johansson. Han menar att sympati är att vi kan förstå hur den andre känner 
sig utan att för den delen känna likadant. Till skillnad från Johansson (2004) och Myers 
(2008) väljer Öhman (1996) däremot att förklara och avgränsa empati baserat på fem olika 
uttryckssätt: Generositet; att en person delar något med en annan exempelvis glädje. 
Hjälpsamhet; att en person ställer upp för andra i ord eller handling. Omtänksamhet; att ge 
värme, ömhet och tröst till någon som är ledsen. Samarbetsförmåga; hur en individ framför 
sina åsikter och förmågan att kunna lyssna på andra. Gottgörelse, förmågan att ta ansvar för 
sina handlingar, till exempel att kunna säga förlåt. Känslor som sympati, medkänsla och 
ömhet är starkt kopplade till begreppet empati menar Eklund, Andersson- Stråberg och 
Hansen (2009). Santesso och Segalowitz (2008) anser precis som Myers (2008) att begreppet 
empati förklaras utifrån interaktionen med en annan människa. Att ha förmågan att förstå den 
andres känslor och kunna sätta sig in i personens situation. Santesso och Segalowitz hävdar 
dessutom att det handlar om att samtidigt kunna ge en lämplig respons tillbaka till personen. 
Människor som har en god empatisk förmåga och således ett bra socialt beteende och är 
omtyckta av andra, medan människors låga empatiska förmåga är associerad med 
personlighetsdrag så som självcentrering, egocentricitet och impulsivitet. Dessa senare 
hamnar ofta i sociala konflikter. Det finns även människor som helt saknar empati, vilka 
kallas psykopater. De saknar förmågan att förstå samspelet med andra människor, de bryr sig 
inte om andras känslor, kan inte känna skuld och de saknar förmågan att känna medlidande 
och medkänsla för andra (Santesso & Segalowitz, 2008).  
      En frågeställning som diskuteras är om ett empatiskt beteende i grund och botten är 
baserat på en självisk inställning. Tesser (1995) menar att vara empatisk skulle kunna vara ett 
egoistiskt beteende snarare än altruistiskt. Med altruistiskt menas att göra något av 
oegennytta, att osjälviskt hjälpa någon. Tesser (1995) påstår att ett argument som kan förklara 
varför man är empatisk baserat på ’egennytta’, är att under uppväxtåren får barn ofta beröm 
och uppskattning för ett beteende som är hjälpande och omhändertagande. Detta gör att de 
känner sig duktiga vilket gör att de fortsätter att vara empatiska och hjälpsamma, just för att 
det får en att må bra. Batson (1994) har däremot en bredare och mer komplex förklaring till 
vad ett empatiskt beteende är och hävdar att det finns minst tre orsaker till varför vi är 
empatiska. Egoism, att jag själv mår bra när jag gör något bra mot någon annan; kollektivism 
när jag vill förbättra för en stor grupp där jag själv ingår i; altruism som innebär att jag hjälper 
andra för att jag är empatisk och förväntar sig inget tillbaka. Håkansson (2006) hänvisar till 
Batsons uppfattning, att empati är källan till altruism och Batsons studier har under åren har 
visat att människors altruistiska drivkrafter grundar sig på de empatiska känslor vi känner för 
andra. Han menar att empati som emotion gör att vi vill hjälpa andra. Vi har också lättare att 
vara empatiska och känna med och för andra om vi varit i samma situation eller upplevt en 
liknande situation. Detta argument av Batson får stöd av en studie gjord av Barnett (Eklund et 
al., 2009) som antydde att kvinnor som blivit våldtagna visade mer empati för kvinnor som 
varit i samma situation, än kvinnor som inte varit med om samma erfarenhet. Samma studie 
visar också att en person som är ledsen över någonting som hon själv upplevt och gått 
igenom, har lättare att känna för en annan i samma situation. Hon tänker då tillbaka på 
situationen och känner igen känslorna vilket gör att hon upplever allt igen och på så sätt tror 
sig känna som den andre personen (Eklund et al., 2009). Faktorer som påverkar graden av vår 
empatiska förmåga enligt Öhman (1996) beror på biologiska skillnader, könsskillnader och 
även individuella skillnader som personlighet och temperament.        
      Eftersom den föreliggande studien avser belysa syskonpositionens betydelse för empati, är 
det viktigt att först ta en översikt av individuella skillnaderna i relation till empati. Till 
skillnad från Öhmans förklaring av empati kommer den föreliggande studien att hänsyfta på 
empati utifrån Myers (2008) synsätt, vilket innebär en mer känslobetonad inställning. 
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Människors temperament har enligt Öhman (1996) visat sig vara en avgörande faktor för 
socialt beteende. Han menar även att välbefinnandet är av stor betydelse. Hur jag mår avgör 
hur empatisk och förstående jag är. Studier visar att det är lättare att vara empatisk mot andra 
om man själv mår bra (Öhman, 1996). Rothbart (2007) däremot menar att det är 
temperamentet som är den väsentliga faktorn för hur hög empatisk förmåga man kan utveckla. 
Människor med en hög empatisk förmåga är ofta förknippade med personlighetsdrag som 
hjälpsam, omtänksam och emotionell (Bierhoff et al., Eisenberg et al., Krueger et al.) hämtat 
från Myers (2008). Myers menar att förutom personlighet så kan till exempelvis religion bidra 
till ett mer altruistiskt beteende. Enligt Putnam (2000) kan människor som har en religiös tro, 
som engagerar sig i kyrkan och även arbetar med volontärt arbete är i vissa fall mer empatiska 
än icke troende (hämtat från Myers, 2008). Kön har också befunnits vara relaterat till den 
empatiska förmågan. Öhman (1996) till exempel har funnit att kvinnor har en kontinuerlig 
tillgång till empati medan män endast ger den empatiska responsen när det behövs den är 
alltså situationsberoende. Han hävdar dock att den väsentliga faktorn som avgör 
empatiutvecklingen, är de sociala erfarenheterna och omsorgsklimatet som barn får under 
uppväxtåren. Öhman menar att hur barnet stimuleras att utveckla den empatiska förmågan är 
avgörande. Det är alltid inom ramen för relationer som empati utvecklas, exempelvis hos 
föräldrar, syskon, vänner och förskollärare (Öhman, 1996). Det finns dock flera teoretiska 
synsätt på hur empati utvecklas. Dunn och Plomin (1992) framhöll att det är föräldrarnas olika 
förhållningssätt och beteende mot barnen som är en bidragande orsak till skillnader i 
personlighet det är dock inte en ensam förklaring. Andra forskare som till exempel Hoffman 
(2000) hävdar tvärtom, att det är biologiska förklaringar som ligger bakom den empatiska 
förmågan; Att den är medfödd och att man omedvetet övergår till att vara mer empatisk i 
situationer som kräver det. 
 
 
Syskonposition och beteende   
 
Syskonposition har på senare år fått ökad fokus i beteendevetenskap. Huruvida en person är 
endabarnet, äldsta-, mellan-, eller yngstabarnet relateras till personlighet men även till val av 
yrke och partner (Martensen-Larsen, 2004). Äldstabarn har ofta föräldrars stora förväntningar 
och ambitioner på sig. Men det innebär också att de ofta har en speciell särställning i och med 
att de är första barnet. När ett syskon föds så uppstår en känsla av övergivenhet hos 
äldstabarnet som övergår till att de ofta blir den duktiga som tar ansvar (Schönbeck, 2008). 
Sulloway (1996) menar att äldstabarnet ofta vill bevara och behålla traditioner och är mer 
dominanta än yngre syskon. Förstfödda har egenskaper som organiserade, strukturerade och 
ansvarstagande och gör alltid det som förväntas av dem och är plikttrogna (Hjelle & Ziegler, 
1992). Äldstabarn intar många gånger ledarroller och innehar ofta chefspositioner. Detta 
eftersom de har fått mindre uppmärksamhet och tillgivenhet av föräldrarna i förhållande till 
sina småsyskon vilket gör att de vill visa sig duktiga. Äldstabarnet har tidigt lärt sig att för att 
bli älskad måste de ta ansvar och vara hjälpsam (Schönbeck, 2008). Förstfödda känner en 
större fientlighet mot sina småsyskon för att de upplever det som att de blivit undanskuffade. 
Det är relativt sällan som förstfödda föredrar att leka med sina syskon hellre än sina kompisar. 
Förstfödda har en maktteknik mot sina syskon som går ut på status, mutor och angrepp, 
medan yngre barn har en viss tendens att sura, tjura, gråta och be föräldrarna om hjälp (Dunn, 
1986). Det här beteendet visar sig även senare på till exempel arbetsplatser där äldstabarn tar 
smällen själva medan medarbetare som är småsyskon tenderar att springa och söka tröst och 
stöd hos någon annan. Förstfödda flickor är också mer resonerande än vad yngre flickor är. 
Förstfödda är ofta mer verbalt aggressiva medan senare födda flickor och pojkar är mer 
fysiskt aggressiva. Som äldst axlar man rollen som ordningsvakt, hjälpreda och ledare menar 
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Dunn som också menar att makt och dominans är starkt relaterade till vilken syskonposition 
man har (Dunn, 1986). Mellanbarn har oftast inte samma förväntningar på sig som den 
förstfödde men de är heller inte minstingen som får all uppmärksamhet utan kan hamna lite i 
kläm. Trots det hävdar de flesta mellanbarn att det är en behaglig position att vara på 
(Schönbeck, 2008).  
     Mellanbarnen är ofta utåtriktade men kräver ständig bekräftelse och de jagar hela tiden 
sina äldre syskon och vill vara som dem (Martensen-Larsen, 2004). Mellanbarn är flexibla, 
just därför att de har lärt sig att lyssna både uppåt och neråt och att ge och ta. Bland kamrater 
och på arbetsplatsen är mellanbarn ofta sociala och populära. De är mycket kreativa som 
människor och har ofta något yrke där man smälter in och inte sticker ut (Schönbeck, 2008). 
Dessa barn är vana vid konkurrens och eftersom de hela tiden strävar efter att vara bättre än 
sina äldre syskon blir de målmedvetna och tävlingsinriktade, de har dock en tendens att sätta 
orealistiska mål och detta leder oftast till misslyckande (Hjelle & Ziegler, 1992). Egenskaper 
som karakteriserar mellanbarn är att de är liberala och fungerar mycket bra som medlare 
menar Sulloway (1996).  
     Som yngsta barnet i familjen får en individ för det mesta en ganska fri och tolerant 
uppfostran. Yngstabarnet får vara som hon/han är vilket resulterar i en bra självkänsla menar 
Sulloway (1996). Yngstabarn har ofta svårt att ta ansvar och blir för det mesta bortskämda. De 
fortsätter hela livet med att vara minst vilket medför att de förväntar sig att andra ska ta hand 
om dem. Men samtidigt kan de känna att de aldrig riktigt tas på allvar. Som minst i skaran får 
barnet minst tillit från föräldrarna vilket leder till att de strävar efter att till exempel vara bäst i 
klassen (Hjelle & Ziegler, 1992). Yngstabarnen är dem som förnyar, dem som lever av lust, 
tar risker och som person är yngstabarnet den av syskonen som är mest äventyrlig och är mest 
vågad i sitt beteende (Sulloway, 1996). Yngstabarn lever efter att ständigt söka det som är 
nytt, spännande och farligt (Schönbeck, 2008).  
      Endabarnet får all föräldrars kärlek och tid, vilket gör att det känner sig sett och 
respekterat. De har ofta väldigt gott självförtroende och går ofta långt här i livet. Som barn 
kan de uppfattas som lite brådmogna och tyr sig ofta till vuxna som små (Martensen- Larsen, 
2004). Endabarn utan syskon har ofta stora ambitioner och mål vilket gör att de passar bra 
som chefer (Schönbeck, 2008). Författaren menar att det beror på att endabarnen har höga 
krav på sig själva, men även på sina medarbetare. Dock är behovet av att vara omtyckt och 
behövd större och de värdesätter nöjda medarbetare vilket gör att de är bra på att lyssna på 
sina anställda. Att anställa ett endabarn är ett säkert kort. Endabarn karaktäriseras ofta av 
egenskaper som ordningsam, ambitiös, plikttrogen, ansvarsfull och välorganiserad. De ger sig 
inte förrän de har uppnått sina mål. Alla endabarn blir inte framgångsrika men om det rör sig 
om någon väldigt framgångsrik person så är det ofta ett endabarn (Schönbeck, 2008).  
      Dessa skillnader i beteende och egenskaper beroende på syskonposition avspeglar sig 
naturligt i olika val av yrke enligt Martensen- Larsen (2004). Han har funnit att mellanchefer 
ofta är mellanbarn eftersom de gillar att ta ansvar och leda men samtidigt vill ha överordnade. 
Detta förklarar författaren med att under barndomen så styrde mellanbarnen sina småsyskon 
men ’lutade sig tillbaka’ mot föräldrarna. Inom vården jobbar mest äldstabarn, lärare tenderar 
att vara uppvuxna i stora syskonkullar och nästan alla astronauter är endabarn (Martensen-
Larsen, 2004). Martensen-Larsen (2004) har även studerat huruvida syskonplacering har 
betydelse när man väljer partner, här får han stöd av Sulloway (1996) som kommit fram till 
samma slutsats. Det visade sig att var i syskonskaran man är född frammanar olika dominanta 
personlighetsdrag vilket i sin tur påverkar en persons val av partner och senare även 
partnerrelationen. Träffar man en partner med samma behov uppstår det lättare problem. Så 
placeringen i syskonskaran kan vara en bidragande orsak till ett lyckat äktenskap menar både 
Martensen-Larsen och Sulloway. Schönbeck (2008) menar att två storasyskon troligtvis får 
svårt med konkurrensen och detta leder till konflikter om vem som ska bestämma. Två 
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yngstabarn får problem med att stötta varandra i motgångar eftersom båda två under 
uppväxttiden haft vanan att bli omhändertagna. Endabarn söker sig till endabarn vilket för det 
mesta leder till maktkamp. Endabarn fungerar allra bäst med mellanbarn eftersom 
mellanbarnen har vanan att dela med sig och stå tillbaka. Den idealiska partnerkombinationen 
är storebror-lillasyster och storasyster-lillebror (Martensen-Larsen, 2004; Schönbeck, 2008). 
Schönbeck (2008) menar att detta beror på att under uppväxtåren fostrats vi in i en roll som 
man kan väldigt bra, vilket gör att vi fortsätter att leta efter liknande situationer senare i livet. 
I ett äktenskap där mannen är storebror och kvinnan lillasyster så är han den som tar ansvar 
och hon som blir omhändertagen, precis som när de var små. 
      Dixon, Reyes, Leppert och Pappas (2008) hävdar att var vi är födda i syskonskaran har 
stor påverkan även på personligheten enligt trefaktor modellen. Också här får författarna stöd 
av Myers (2008) som håller med. Författarna menar att yngre syskon är mer extraverta, mer 
utåtriktade och mer öppna med sina känslor och att äldsta syskon är mer introverta de håller 
hellre saker inom sig och är inte lika livliga och bekymmersfria. En förklaring till varför 
yngre syskon är mer extraverta enligt Dixon et al. (2008) är att de hela tiden måste kämpa för 
att höras och för att få uppmärksamheten av sina föräldrar och från de äldre syskonen. Dixon 
et al. (2008) menar att om vi intresserade av att förklara olika personlighetsdrag så ska man 
alltid se till vilken syskonposition individen har, det har visat sig vara en väsentlig faktor som 
har stor betydelse när ska kartlägga personlighetsdrag. Enligt en studie av författarna så 
visade det sig vara vanligare att småsyskon drabbas av psykiska störningar. De menar på att i 
och med deras position som yngst, så blir de mest omhändertagna och bortskämda vilket leder 
till egenskaper som själviskhet och även utvecklande av psykiska sjukdomar.  
 
 
Empati i relation till syskonposition  
 
Eftersom syskonposition visat sig ha sådan systematisk relation till beteende och personlighet 
torde den även ha betydelse för förmågan till empati. En studie gjord av Stotland och Dunn 
(1963) visade inte några skillnader i empatisk förmåga bland äldstabarn, mellanbarn, 
yngstabarn och endabarn. Däremot visade resultatet att senare födda oftare visade empati för 
människor om de kunde känna igen sig i den andre personens berättelse och om de hade 
upplevt samma erfarenhet. Studien visade också att om en person har en hög självkänsla 
tenderar de att vara mer empatiska mot andra och visar oftare medkänsla för andra än de 
personer som hade dålig självkänsla. Sulloway (1996) påstår att syskonplaceringen påverkar 
en persons sociala beteende mer än vad kön och nationalitet gör. Här får han stöd av Vicente 
et al., 1983). Författarna menar att kvinnliga äldstabarn är mer empatiska än senare i 
syskonskaran födda kvinnor. Däremot var senare födda män mer empatiska är förstfödda 
män. Samma studie visade att kvinnor var mer empatiska än män. Dunn och Plomin (1992) 
har istället kommit fram till det motsatta nämligen att förstfödda är mindre empatiska. 
Anledningen enligt författarna är, att äldstabarn ständigt tävlar med andra eftersom de strävar 
efter att vara duktiga och omtyckta av alla. Dunn och Plomin (1992) får även stöd av 
Sulloway (1996) som även han menade att äldsta syskon är mindre empatiska. Storasyskon lär 
ofta sina småsyskon empati genom disciplin, instruktioner och uppfostran. I de allra flesta fall 
så har det visat sig att personer som har en storasyster utvecklar för det mesta ett mer 
empatiskt beteende än de som hade en storebror. Förklaring kan vara att storasystrar 
uppfostrar sina småsyskon på ett vänligare sätt, medan storebröder oftare använder sig mer av 
våld för att få sin vilja igenom (Tucker et al., 1999). Syskon av samma kön är mindre benägna 
att trösta varandra eftersom det finns en starkare konkurrens bland syskonpar av samma kön 
menar Dunn (1986). Tucker et al. (1999) fann i sin studie, att om en lillasyster hade en 
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storebror som var väldigt empatisk och sympatisk så utvecklade hon en högre empatisk 
förmåga än om hon hade en omsorgsfull storasyster.  
Tucker et al. (1999) menar att det är relationen till sina storasyskon som grundar den 
empatiska förmågan hos barnet och tillsammans med relationen till sina föräldrar bidrar det 
till den empatiska utvecklingen. Dessa författare menar att äldre syskon har ett stort inflytande 
på sina småsyskon vad gäller att känna empati och att utveckla ett omsorgsfullt beteende. De 
menar vidare att även om gener spelar roll så är det dynamiken och påverkan av varandra som 
är av störst betydelse (Tucker et al., 1999). I syskonrelationer lär barn sig andras känslor och 
sina egna genom att de retas och bråkar och har en ständig rivalitet mellan varandra.  
     En ytterligare studie gjord av Tucker et al. (1999) visade även att kvinnor är mer empatiska 
än vad män är, vilket även studien gjord av Vicente et al. (1983) framhöll. Tucker et al. 
(1999) menar att förklaringen till att kvinnor är mer empatiska än vad män är att de har 
socialiserats in i den rollen, att vara vårdande och stöttande. Även Thomas et al. (1997) 
hävdar att kvinnor blivit fostrade att känna mer för människor och bry sig om andra. Däremot 
så menar Batson, Lishner, Cook, och Sawyer (2005) att det handlar om kvinnors naturliga 
medfödda förmåga att ta hand om och skydda sitt barn som gör att kvinnor känner mer för 
andra.  
     Är syskon mer olika än lika? Även om syskon växer upp i samma familj blir de olika, som 
syskon lever man skilda liv, det beror på att man som barn behandlas olika av både föräldrar 
och syskon (Dunn & Plomin, 1992). Vad gäller likheter och skillnader i psykologiska 
egenskaper och beteendedrag så är skillnaderna stora när det handlar om syskon. Till exempel 
så mättes IQ skillnader bland syskonpar och resultatet visade att syskon skiljer sig lika mycket 
från varandra som de liknar varandra (Dunn & Plomin, 1992). I sjukdomar som dyslexi och 
psykiska utvecklingsstörningar så skiljer de sig mer åt än vad de är lika. I en studie gjord av 
Voorpostel, Van Der Lippe, Dykstra och Flap (2007) fann författarna att syskon som är mer 
lika varandra än olika leder till ett mer stöttande och empatiskt beteende av varandra. Studien 
visade att småsyskon oftare hjälpte sina äldre syskon än vad storasyskon stöttade sina 
småsyskon. Författarna menade att faktorer som påverkade det empatiska beteendet gentemot 
syskon var om båda till exempel hade barn eller inte. De hävdade att två syskon som båda har 
barn är mer empatiska och förstående mot varandra än om bara ett av syskonen är förälder. 
 
 
Studiens syfte, frågeställning och hypoteser 
 
Att studera syskonpositionens betydelse för empati valdes framförallt för att den är bristfälligt 
belyst i litteraturen. Dock har de befintliga studierna visat på att var i syskonskaran man är 
född har betydelse för empati men ofta med motstridiga resultat. Valet baserades även på 
författarens personliga erfarenhet som endabarnet i familjen.  Syftet med denna uppsats var att 
undersöka om syskonpositionen har betydelse för den empatiska förmågan. Frågeställningen 
var huruvida yngsta, mellan, äldsta och endabarn skiljer sig gentemot varandra angående 
empati. Hypotesen var att äldsta barn, som ofta får en omhändertagande roll i syskonskaran, 
har en högre empatisk förmåga än yngstabarn. Endabarn förväntades skilja sig från äldsta 
genom att vara mindre empatiska på grund av brist på social träning inom familj. Vidare 
beaktades ålder- och könsaspekter eftersom framförallt kön visat sig interagera med 
syskonposition i litteraturen.  
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Metod 
 
Deltagare 
 
Deltagarna för undersökning var tjänstemän och högskolestudenter. Den största delen av 
deltagarna var tjänstemän på en stor myndighet i Stockholm. Deltagarna valdes ut baserat på 
ett bekvämlighetsurval. Av de sammanlagt 96 deltagarna var 30 studenter och 66 tjänstemän, 
vilka 50 var män och 46 kvinnor. Deltagarna var mellan 21 och 68 år gamla (M = 41.4, SD 
=14.1). I ålderskategorin 30 och under fanns 37.5 % av deltagarna, i åldern 31-50, 30.2 % och 
50 och över 32.3 %. Av deltagarna var 26 äldstabarn, 23 mellanbarn, 34 yngstabarn och 12 
endabarn. Detta resulterade i ett generellt bortfall på 10,3 procent dock förekom inget internt 
bortfall. Ingen ersättning utgick till deltagarna. 
 
 
Material  
 
I den föreliggande enkätstudien fick deltagarna läsa en av författaren producerad historia som 
ansågs vara sammansatt av lagom starka inslag för att väcka empati.   

 
Det är måndag morgon och på ett företag skulle strax 
informationsmöte med avdelningens alla anställda börja. Chefen har 
bett sin sekreterare, Anna, att under helgen skriva ut en del viktiga 
papper som ska användas som underlag. Men precis innan mötet ska 
börja så berättar Anna att hon har varit sjuk i helgen och dessutom så 
åkte hennes mamma in på sjukhus så hon hann inte ordna papperna. 
Chefen blir väldigt upprörd och arg över att hon inte har fixat detta. 
Han vet nämligen att hon var på jobbet samtidigt som honom, det var 
3 timmar innan mötet skulle börja. Han menade att hon borde ha 
hunnit göra sina uppdrag innan mötet började. Anna får en utskällning 
och går iväg med en klump i halsen.            

 
Därefter fick deltagarna fylla i vilka känslor de hade erfarit. Mätinstrumentet som användes 
var en empatiskala av Batson, Håkansson- Eklund, Chermok, Hoyt, och Ortiz, (2007). 
Empatiskalan är validerad av Batson et al. (2007) och har använts i tidigare forskning. Svensk 
översättning av skalan samt instruktioner var genomförd av Dr. J. Eklund och Docent M. 
Johnson. Deltagarna skattade på en skala 1 (inte alls) - 7 (extremt) i vilken grad de kände 
olika känslor för personen i historien. Det var sammanlagt 16 känslor, där 6 stycken 
exemplifierade empati. Exempel på känslor är: berörd, deltagande, sympati, medlidande, 
medkänsla och värme. De sex känslorna tillsammans bildade indexet empati och visade hög 
reliabilitet (Crohnbach´s alpha .85). Utöver empatiskalan fick deltagarna fylla i ålder, kön och 
var i syskonskaran de var födda.  
 
 
Procedur 
 
Enkätinsamlingen genomfördes vid två tillfällen. Studenterna som deltog läste psykologi A på 
en högskola i Mellansverige, de blev tillfrågade att efter föreläsningens slut fylla in en enkät. 
Alla studenter valde att delta. Enkäten delades också ut på en arbetsplats i Stockholm, där 
undersökningsledare delade ut enkäten till var och en av tjänstemännen och därefter hade de 
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en vecka på sig att fylla i och lämna till undersökningsledaren, som kom vid ett senare tillfälle 
och samlade in enkäterna. Alla deltagarna informerades om att undersökningen handlade om 
syskonposition och beteende. Studiens syfte var att undersöka människors olika 
förhållningssätt i vissa situationer men det exakta syftet uppgavs i efterhand för att det inte 
skulle påverka deltagarnas svar. Enkäten innehöll kort information om att det var frivilligt att 
delta och att de kunde avbryta sitt deltagande närhelst de så önskade och att materialet i 
undersökningen kommer att behandlas anonymt och endast av undersökningsledaren. 
Deltagarna informerades också om att det gavs möjlighet att ta del av resultatet om de 
önskade.  
 
 

Resultat 
 
Först togs beskrivande statistik fram för de olika känslor som deltagarna skattade gentemot 
personen vars situation beskrevs i historien. Sedan genomfördes en envägsvariansanalys för 
att testa huvudhypotesen om syskonplaceringens relation till empati. Även en trevägs 
variansanalys genomfördes separat för att se om kön, ålder eller deras interaktion med 
syskonposition hade effekt på empatiskattningar. Tabell 1 visar medelvärden och 
standardavvikelser för känslorna i empatiskalan. Av de sex känslor som mätte empati fick 
känslorna berörd, medlidande och medkänsla de högsta medelvärden medan det lägsta 
medelvärdet hade upplevd värme.   
 
Tabell 1 
Medelvärden (standardavvikelse) på känslorna i indexet empati (N= 96)   
Empati items 
 
Berörd   3.52  (1,45) 
Sympati   3.15  (1,55) 
Medlidande     3.45  (2,45) 
Värme   2.06   (1,47) 
Medkänsla       3.24  (1,53) 
Deltagande   2.73   (1,47) 
 
 
En envägs variansanalys (ANOVA) visade att det fanns en signifikant effekt av 
syskonposition på empati F (3, 92) = 3.43; p <.05. En post-hoc analys (Tukey) visade att 
endast två av syskonkategorierna skiljde sig signifikant (Fig.1). Skillnaden fanns mellan 
grupperna äldstabarn och endabarn (p <.05) på så sätt att endabarnen hade en signifikant 
starkare empatisk förmåga än äldstabarnen. Även mellanbarn och yngstabarn var något 
starkare i skattad empati än äldstabarn men de skilde sig inte signifikant från de andra 
grupperna.  
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Figur 1. Medelvärden för känslorna i indexet empati bland syskongrupperna. Medelvärdet för 
äldstabarn var 2,49, mellanbarn 3,23, yngstabarn 3 och endabarn 3,8.  
 
En 2 x 3 x 4 variansanalys (ANOVA) mellan ålder (under 30 år, 31-50 och över 50) kön- 
syskonposition och empati visade ingen huvudeffekt av kön och ingen huvudeffekt av ålder 
på empati F (3, 74) = 0.65; p <.05. Däremot fanns en signifikant huvudeffekt av 
syskonposition angående empati F (4, 74) = 2.49; p <.05 (i enlighet med envägsanalysen). Det 
fanns en tendens till en interaktion mellan kön och ålder angående empati F (2, 94) = 1.51; p 
< .10 som antydde att äldre kvinnor skattade sig högre på empati än äldre män medan de 
yngres empati inte skiljde sig på grund av kön. Varken kön eller ålder uppvisade en 
signifikant interaktion med syskonposition.   

 
 

Diskussion 
 
Den föreliggande studien avsåg att undersöka om syskonpositionen har betydelse för hur 
empatisk man är. Det visade sig finnas ett signifikant samband mellan syskonposition och 
empatisk förmåga. Dock var inte skillnaden i enlighet med hypotesen att äldstabarn är mer 
empatiska än yngsta barn och endabarn. Resultatet visade tvärtom att endabarn kände mest 
empati, både hos kvinnor och hos män. Bland dem som hade syskon var det mellanbarnen 
som visade sig vara mest empatiska medan äldstabarnen hade lägst värden på känslan empati 
både bland kvinnor och bland män. Dock var inte denna skillnad signifikant. När betydelsen 
av kön och ålder beaktades visade resultatet en tendens till interaktion som antydde att äldre 
kvinnor hade en högre empatisk förmåga än äldre män. Ett liknande resultat, att kvinnor är 
mer empatiska än män, har befunnits i ett flertal tidigare studier (Batson et al., 2005; Thomas 
et al., 1997; Tucker et al., 1999; Vicente et al., 1983). Vad det beror på att kvinnor har en 
tendens att visa mer empati har förklarats utifrån skilda perspektiv angående betydelsen av arv 
kontra miljö. De forskare som förespråkar en biologisk bas för personlighet menar att en 
högre förmåga hos kvinnor att känna och visa empati är medfött (Batson et al., 2005). Andra 
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teorier hävdar att empatisk förmåga är socialt skapat genom att kvinnor uppfostras till att visa 
empati (Tucker et al.1999). Dock berodde könsskillnaden i den föreliggande studien på ålder 
det vill säga att äldre kvinnor skattade något högre på empati än äldre män. Tillsammans med 
tendensen att äldre, (över 50 år) hade något högre värden på empati än de yngre deltagarna 
antyder denna skillnad att åldersaspekter skulle studeras vidare.  
  Att äldstabarn antogs vara mest empatiska i den föreliggande studien baserades mest på 
forskning av Tucker et al. (1999) som visat att äldre syskon har ett stort inflytande på sina 
småsyskon vad gäller att känna empati och att utveckla ett omsorgsfullt beteende. Den 
föreliggande studien gav emellertid inte stöd åt hypotesen. Dock har resultaten varit 
motsägande i litteraturen och den föreliggande studiens resultat är mer i linje med studier av 
Dunn och Plomin (1992) och Sulloway (1996) som menar att senare födda barn är mer 
empatiska än förstfödda. Resultatet återspeglas även i en studie gjord av Voorpostel et al. 
(2007) där studien visade på att de yngre syskonen var mer hjälpande och empatiska än vad 
de äldre syskonen var mot andra människor. Ett flertal studier visar, i likhet med den 
föreliggande studien att mellanbarn och yngstabarn har en högre empatiska förmåga än äldsta 
barnen till skillnad från en studie av Vicente et al. (1983) som visade på motsatt resultat. I den 
föreliggande studien var dock skillnaden mellan äldsta och mellanbarn inte signifikant. De 
flesta resultaten från syskonforskningar har påvisat just att yngre syskon visar mer empati 
samtidigt som de allra flesta författarna till dessa studier är eniga om betydelsen av äldsta 
barnets roll i uppfostran och som förebild för sina småsyskon. Tucker et al. (1999) menade att 
äldstabarnen har en stor påverkan i uppfostran av sina småsyskon och att relationen till de 
äldre syskonen har ett stort inflytande på den empatiska utvecklingen. Schönbeck (2008) och 
Dunn (1986) väljer att förklara detta med att äldstabarnen är mindre aggressiva i sin 
framtoning och i sin ledarroll än vad de yngre syskonen är. Deras studier visar att yngre 
syskon är mera fysiskt aggressiva mot varandra. Vidare menar Schönbeck att äldstabarn också 
är mer ansvarstagande, de tar naturligt ett större ansvar och hjälper till mera hemma. Enligt 
Schönbeck (2008) så är mellanbarn väldigt bra på att lyssna och att ge, vilket kan vara en 
förklaring och orsak till att de känner mest empati bland individer som har syskon. Ytterligare 
egenskaper som att de är bra medlare och liberala kan vara orsaker till att mellanbarn har ett 
mera empatiskt beteende än de dominanta och organiserade äldsta syskon (Schönbeck, 2008).  
       Resultatet i denna studie visade på att endabarnen var de som var mest empatiska och 
skilde sig signifikant från dem som var äldst i en syskongrupp. Enligt Schönbeck (2008) och 
Vicente et al. (1983) så är äldstabarn och endabarn väldigt lika i sitt beteendemönster. Men 
denna studie visade på att de i alla fall skiljer sig i empatisk förmåga. Endabarnets behov att 
vara omtyckt och behövd kan ha en betydande roll i det empatiska beteendet detta enligt 
Schönbeck (2008). Däremot har forskning eller resultat som skulle kunna förstärka detta 
resultat inte kunnat påträffas. Det finns väldigt lite, nästan ingen forskning alls om endabarn 
och empatisk förmåga. Syskonforskningen begränsar sig för det mesta till att beskriva 
beteenden bland äldsta mellan- och yngstabarn. Däremot finns många likheter mellan dessa 
studier och de flesta forskningsresultaten understryker att syskon är den avgörande faktorn för 
att överhuvudet utveckla ett omsorgsfullt beteende. Det var därför som det i den föreliggande 
studien antogs att endabarn skulle visa lägre empati än barn i syskongrupper framförallt de 
äldsta. Vikten av att ha syskon har ansetts vara väsentlig för att bli en empatisk människa 
(Gorbett & Kruczek, 2008; Voorpostel et al., 2007). Men i dagens samhälle där de flesta barn 
vistas på daghem och uppfostras prosocialt i grupper behöver man kanske inte ha syskon för 
att utveckla en hög empatisk förmåga, vilket den föreliggande studiens resultat antyder. Det 
bör också uppmärksammas att andelen endabarn bland dem som deltog i studien var relativt 
liten och få extremvärden kan ha inverkat på resultatet. 
     Scenariot i enkäten var utformad på ett sätt som kan ha gjort det lättare för tjänstemännen, 
framför allt kvinnorna, att relatera till personen i historien. Eftersom situationen som beskrevs 
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är ett mer troligt scenario på en arbetsplats än i studentvärlden så kan detta ha påverkat hur 
deltagarna svarade. Tjänstemännen kan ha skattat högre medelvärde på empati än vad 
studenterna gjorde, eftersom studenter troligtvis är mer vana vid att bli kritiserade öppet än 
vad tjänstemän är. Det är också möjligt att historien inte väckt någon empati alls, eller svag 
empati hos deltagarna, då historien är egenförfattad av undersökningsledaren. Det var heller 
inte tydligt utpekat vem av personerna i historien som man skulle känna känslor för, vilket 
kan ha orsakat att en del identifierade sig med chefen och kände mer empati för honom än för 
kvinnan. I och med att könstillhörigheten i de två grupperna, studenter och tjänstemän, saknas 
kan man tänka sig att resultatet är en tillfällighet och inte ett mönster.   
     Den föreliggande studiens resultat antyder vikten av att fokusera på faktorer som 
syskonposition för att förstå skillnader i interpersonella beteenden som empati (Schönbeck, 
2008; Voorpostel et al. 2007). Tendensen att yngre syskon är mer empatiska än äldsta som 
framkom i den föreliggande studien kan ha flera förklaringar. En förklaring till detta framhöll 
Dixon et al. (2008) som menar på att yngre syskon är mer extraverta och öppna vilket kan 
vara en orsak till att de är mer empatiska till skillnad från äldsta syskon som har en tendens 
till att vara mer introverta och att inte vara lika öppna med att visa sina känslor. Det finns 
däremot ingen forskning som har visat belägg för att syskon från samma familj har samma 
empatiska förmåga, snarare tvärtom, syskon är mer olika än lika (Dunn & Plomin, 1992). 
Detta kan förklaras med att platsen i syskonskaran vi har formar oss till olika individer med 
olika personligheter. Ytterligare en förklaring till varför vissa människor är mer empatiska än 
andra är betydelsen av föräldrars uppfostran och hur samhället formar oss. Det sker på olika 
sätt beroende på vilken syskonposition man har enligt Dunn och Plomin (1992). Däremot 
väljer Voorpostel et al. (2007) att förklara anledningen till varför människor skiljer sig i 
empatisk förmåga är just att man har syskon och hur bra relationen är till syskonen. I likhet 
med Schönbeck (2008) så menar även Gorbett och Kruczek (2008) att syskonposition och 
antalet syskon är de avgörande faktorerna som påverkar personligheten mest. Baserat på deras 
studier och forskning så är syskonposition och relationen till sina syskon svaret på varför vi 
människor skiljer oss när det handlar om den empatiska förmågan.   
 
 
Tillförlitlighet och begränsningar 
 
I den föreliggande studien var stickprovet relativt litet vilket kan vara en begränsning för 
studiens tillförlitlighet, särskilt kunde interaktioner med kön ålder och syskonposition 
framträda starkare med ett större urval. Med tanke på att det var få endabarn som var med i 
studien bör slutsatser av resultat angående endabarns starka empati dras med försiktighet. 
Annars var det en jämn fördelning bland syskongrupperna och även bland kön och ålder. En 
ytterligare begränsning i den föreliggande studien kan vara socialt önskvärda svar när 
deltagarna svarade på enkäten. Sådant kan ha stärkts av att studenterna vid tillfället för 
enkätundersökningen satt tätt intill varandra i klassrummet. Det kan ha funnits en starkare 
känsla av empati hos tjänstemännen än hos studenterna. Eftersom scenariot i enkäten riktar 
sig mer till tjänstemän och att det är en kvinna som historien handlar om gör att framför allt 
de kvinnliga tjänstemännen kan ha påverkats av detta. Vilket kan ha resulterats i att de skattat 
starkare känslor för personen i historien. Det hade varit till en fördel att se studenternas 
respektive tjänstemännens medelvärden och gjort en jämförelse. En styrka i studien var ett 
högt alphavärde av empatimätningen som även är välvaliderad av Batson et al. (2007) och har 
använts i tidigare forskning. Dock hade validiteten i den föreliggande studien kunnat gynnas 
om fler än en historia hade skattats av deltagarna.  
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Slutsats och framtida forskning     
  
Den föreliggande studiens resultat att endabarn är mer empatiska än äldstabarn gav både stöd 
och gick emot resultaten i litteraturen och antyder därför värdet av att vidare studera 
syskonplaceringens betydelse för prosocialt beteende och empatisk förmåga. Eftersom 
motstridiga resultat förekommit i forskning på detta område bör framtida forskning gå vidare 
med att undersöka flera interagerande faktorer. En sådan kan vara huruvida empatisk förmåga 
är beroende på om man är uppvuxen med till exempel bara systrar eller bara bröder. Tucker et 
al. (1999) till exempel fann i sin studie, att om en lillasyster hade en storebror som var väldigt 
empatisk och sympatisk så utvecklade hon en högre empatisk förmåga, än om hon hade en 
omsorgsfull storasyster. Det skulle också vara till en fördel om en mer omfattande studie 
gjordes för att eventuellt kunna påvisa huvudeffekter och interaktionseffekter vad gäller ålder 
och kön.    
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Appendix 
 
Ålder:     ________    Kön:           Man               Kvinna 
 
Är du?          Äldstabarn            Mellanbarn           Yngstabarn         Endabarn 
 
Nedan kan du läsa en kort berättelse och din uppgift är att försöka att leva dig in i berättelsen 
och sedan ringa in den siffra som beskriver dina känslor för personen i berättelsen. Var noga 
med att fylla i rätt ring till rätt känsla.  
 
Det är måndag morgon och på ett företag ska man strax ha informationsmöte med 
avdelningens alla anställda. Chefen har bett sin sekreterare, Anna, att under helgen skriva ut 
en del viktiga papper som ska användas som underlag. Men precis innan mötet ska börja så 
berättar Anna att hon har varit sjuk i helgen och dessutom så åkte hennes mamma in på 
sjukhus så hon hann inte ordna papperna. Chefen blir väldigt upprörd och arg över att hon 
inte har fixat detta. Han vet nämligen att hon var på jobbet samtidigt som honom, det var 3 
timmar innan mötet skulle börja. Han menade på att hon borde ha hunnit gjort sina uppdrag 
innan mötet började. Anna får en utskällning och går iväg med en klump i halsen.            
 
 
Inte alls                                                   Extremt 
Sorg  1 2 3 4 5                        6                  7 
 
Berörd  1 2 3 4 5 6                  7 
 
Ängslig  1 2 3 4 5 6                  7 
 
Besvärad 1 2 3 4 5 6                  7 
 
Sympati  1 2 3 4 5 6                  7 
 
Irriterad  1 2 3 4 5 6                  7 
 
Medlidande 1 2 3 4 5 6                  7 
 
Värme  1 2 3 4 5 6                  7 
 
Ömhet  1 2 3 4 5 6                  7 
 
Upprörd  1 2 3 4 5 6                  7 
 
Medkänsla 1 2 3 4 5 6                  7 
 
Förskräckt 1 2 3 4 5 6                  7 
Omsorg  1 2 3 4 5 6                  7 

Bedrövad 1 2 3 4 5 6                  7 

Bekymrad 1 2 3 4 5 6                  7 

Deltagande 1 2 3 4 5 6              7 
 


