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Föräldrastilars betydelse för svenska gymnasieungdomars  

empatiska förmåga 
 

Lotta Edlund och Susanne Williams 

 

 

Föräldrar kan ha olika typer av uppfostringsstil gentemot sina barn: 

auktoritär, auktoritativ och släpphänt. Den auktoritativa föräldrastilen 

har enligt tidigare forskning visat sig påverka sannolikheten för hög 

empati hos barnen. Syftet med denna studie var att undersöka 

betydelsen av olika föräldrastilar för individens empatiska förmåga. 

En enkätstudie utfördes med en kombination av ett mätinstrument för 

föräldrastilar, Parental Styles Dimensions Questionnaire (PSDQ) samt 

en för empati, A Questionnaire Measure of Emotional Empathy 

(QMEE). Deltagarna var 191 gymnasiestudenter från tre olika skolor i 

Mellansverige. Resultatet visade att föräldrastil har betydelse för 

empati, men endast den auktoritativa föräldrastilen visade sig ha ett 

signifikant samband med empati, särskilt hos män. Detta tolkades som 

att ju mer auktoritativa föräldrarna är desto mer sannolikt är det att 

barn har en hög nivå av empati.  

 

Key words: Empathy, parenting-style, authoritarian, authoritative, 

permissive  

 

 

Inledning 
 

Ett barns förhållande till sina föräldrar under uppväxttiden har betydelse för bland annat 

vilken social och emotionell förmåga som utvecklas hos individen. En viktig del i barns och 

föräldrars koppling till varandra är vilken anknytning som grundlagt relationen. Bowlby, som 

grundlade teorin om barns anknytning till föräldrarna (Ainsworth & Bowlby, 1991), beskrev 

att anknytning har sin grund i evolutionen och att det har att göra med överlevnadsinstinkt, att 

knyta nära band med i första hand modern. Ainsworth forskade tillsammans med Bowlby 

inom området och observerade mammor och barn och beskrev sedan olika typer av 

anknytningsstilar (Ainsworth & Bowlby, 1991).  Forskning visar att föräldrar som sätter 

regler där barnet är delaktigt och visar på konsekvenser av sina handlingar och samtidigt 

tillåter det att vara självständigt, bidrar till utvecklandet av positiva sidor hos barnet. Föräldrar 

som är styrande utan att förklara meningen med reglerna och dessutom är mindre tillåtande 

gentemot barnet ökar sannolikheten för relationer med mer negativa följder. Den empatiska 

förmågan utvecklas genom socialisering där föräldrarna har en betydande roll och där de 

genom att vara goda förebilder kan skapa förutsättningar för en positiv utveckling hos barnet.  

Exempel på följder av låg empati när det gäller barn är negativ delaktighet i 

mobbingsituationer där forskning visar att anknytning till mamman och empatisk förmåga har 

betydelse (Nickerson, Mele, & Princiotta, 2008). Att lära barn att empatisera med mobbade 

kamraters känslor och att involvera föräldrarna i detta är ett steg i processen att förebygga och 

förhindra mobbing.  

Det har även visat sig att den empatiska nivån har hedonistiska effekter (Knafo, Zahn- 

Waxler, Hulle, Robinson, & Hyun Rhee, 2008). De som har en låg empatinivå är deprimerade 
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i större utsträckning än dem som har en hög empatisk nivå och mer empatiska personer är mer 

nöjda med sina livssituationer än de mindre empatiska. Mer empatiska individer är också mer 

angelägna om att skapa goda relationer till andra runt omkring sig än de med den lägre nivån 

av empati.  

 

 

Tre olika föräldrastilar 

 
Diana Baumrind (1967) har beskrivit olika typer av föräldrastilar och dessa är: Släpphänt 

(permissive), auktoritativ (authoritative) samt auktoritär (authoritarian). Maccoby och Martin 

(1983) gör ytterligare en indelning vilken är den oengagerade (uninvolved) föräldrastilen som 

dock inte är en del i denna studie.  

Släpphänt. Den släpphänte föräldern har inte behov av att kontrollera barnet och är 

tillåtande och accepterande i sitt sätt. Barnet tillåts styra över sina egna aktiviteter och 

handlingar och har inte några stora krav från sina föräldrar. Relationen präglas av kärlek och 

acceptans men med ingen eller liten föräldrakontroll. Föräldern beskrivs som en resurs som 

barnet kan vända sig till vid behov men utan eget egentligt ansvar att styra eller guida barnet i 

lämplig riktning i livet. Den släpphänte föräldern kan beskrivas vara hög i tillgänglighet men 

låg i krav. Denna stil kan också resultera i mer negativa fall som att föräldrarna med 

oengagerad stil tolererar eller negligerar barns antisociala beteende, att de inte åtgärdar det 

eller inte låtsas om det (Snyder & Patterson, 1987). Antisocialt beteende kan komma i uttryck 

genom stölder men också genom mobbning och misshandel av andra människor. 
Auktoritativ. Den auktoritativa föräldern uppmuntrar ett givande och tagande i relationen 

till barnet och föräldern är lyhörd och engagerad i sitt barn. Det finns tydliga regler men 

barnet hämmas inte och barnets självständighet, egna önskningar och intressen 

uppmärksammas och förstärks av en auktoritativ förälder. I fråga om krav och tillgänglighet 

så visar den auktoritative föräldern hög grad av båda delarna. 

Auktoritär. Den auktoritäre föräldern vill forma, kontrollera och styra barnet och sätter upp 

regler för hur barnet ska uppträda. Barnet förväntas lyda sin förälder och självständighet 

uppmuntras inte om det går mot förälderns vilja. Givande och tagande i relationen mellan 

barn och förälder är inte i fokus utan barnet förväntas i första hand göra som det blir tillsagt 

och om barnet inte lyder så bestraffas det på ett eller annat sätt. Den auktoritäre föräldern 

ställer höga krav men brister i tillgänglighet. 

 

 

Begreppet empati - en generell beskrivning 

 
Att vara empatisk innebär att kunna ta en annans perspektiv och vara inkännande med en 

annan persons känslor. Till exempel kan känslor och tankar som infinner sig hos en person 

när den ser någon i nöd leda till en vilja att hjälpa den personen. Håkansson och Montgomery 

(2002) förklarar just empati som en interpersonell aktivitet där man visar omtanke för en 

annan person. Empatins olika beståndsdelar är emotion, handling, förståelse för den andres 

situation och att man har liknande erfarenheter (Håkansson & Montgomery, 2003). En viktig 

del i att kunna känna empati för en annan individ är att kunna sätta sig in i och utvärdera den 

andres situation. Detta gör vi när vi står nära någon känslomässigt och vi lägger in positiva 

värderingar till någons välmående och negativa till någons olyckliga omständigheter. Genom 

att vi värderar andras situationer kan vi ge en aktiv respons på det vi uppfattar gällande vad 

som händer den andre och på så sätt bidra med vår hjälp för den andres välfärd (Batson, 

Eklund, Chermok, Hoyt & Ortiz, 2007).  
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Enligt Raundalen (1997) finns några viktiga faktorer och processer som bidrar till den 

empatiska utvecklingen. Personers olika temperament är med och påverkar hur empatiska vi 

är. Temperamentet påverkar hur vi blir bemötta som barn, häftigt temperament som till 

exempel att ge ett kraftfullt uttryck för sin ilska eller frustration, kan bli bemött på ett negativt 

sätt och på så sätt hämma den empatiska utvecklingen, men kan också användas som en 

styrka. Likaså kan kön påverka vilket sätt vi bemöts beroende på att vi är pojkar eller flickor. 

Raundalen menar att det är själva socialisationsprocessen som styr hur vår empatiska förmåga 

utvecklas mer än den neurologiska och hormonella. Barnets sociala erfarenheter är av stor 

vikt för den empatiska förmågan. Ett barn erfar hur det själv blir mottaget och behandlat i 

familjen och upplever hur föräldrarna beter sig mot varandra och andra människor i 

omgivningen. Raundalen menar att empati utvecklar ett barns sociala erfarenheter 

(Raundalen, 1997). 

Förmågan att vara empatisk kan förklaras utifrån psykologins många olika perspektiv. 

Empati kan förstås som en emotionell förmåga, en kognitiv förmåga eller både och beroende 

på vem som står bakom förklaringen. I framställningen av empati tas fyra karaktäristika upp; 

socialt rolltagande där man har förmågan att sätta sig in i den andres psykologiska perspektiv, 

att ha förmåga att uppleva andras situation känslomässigt, att affektiva och kognitiva 

mekanismer interagerar med varandra och att känslomässiga reaktioner utlöser hjälpande 

beteende samt att det sociala rolltagandet leder till prosocialt beteende (Holm, 2002). Empati 

har alltså flera olika beståndsdelar som alla inverkar på vår förmåga att vara empatiska. 

    Enligt en studie av Cliffordson (2001) bekräftas påståendet att empati är både en kognitiv 

och emotionell förmåga. En undersökning genomfördes där validiteten av Davis (1983) 

empatiskala Interpersonal Reactivity Index (IRI) undersöktes. Ungdomar i första årskursen i 

gymnasiet deltog i undersökningen tillsammans med sina föräldrar. Förutom undersökningen 

av empatibegreppets struktur visade det sig att det fanns betydande samstämmighet när det 

gällde föräldrarnas skattning och ungdomarnas självskattning av den empatiska nivån. 

Empatins styrka kan variera beroende på om man ser den andre som ett subjekt, som en 

tänkande och kännande varelse eller ett objekt, någon som inte tillskrivs tankar och känslor. 

Det har också betydelse om situationen upplevs som positiv eller negativ. En positiv situation 

framkallar inte lika mycket empati hos åskådaren som om den är negativ. Hur svår den 

specifika situationen är påverkar också den empatiska nivån (Håkansson, 2006). Ett exempel 

kan vara att den empatiska nivån hos den som lyssnar är högre om den som berättar drabbats 

av ett cancerbesked än om denne blivit uppsagd från sitt arbete. Om åskådaren eller lyssnaren 

dessutom har liknande erfarenheter bidrar detta också till ökad empati. Att ha upplevt 

likvärdiga situationer, dock nödvändigtvis inte samma, ökar den empatiska förmågan. 

Erfarenheten kan generaliseras till en mer allmän nivå eller så kan man ha upplevt en mer 

exakt likartad situation och detta modifierar också styrkan av empati. Genom att man upplevt 

samma eller liknande situation kan man känna in och förstå sig på den andres situation bättre 

än om man inte har den erfarenheten. Det har också visat sig i enlighet med tidigare 

forskningsfynd att empati är en förmåga som utvecklas med åren och genom erfarenhet, äldre 

personer har visat sig ha högre empatisk förmåga än yngre (Eklund, Andersson-Stråberg & 

Hansen, 2009). En annan faktor som också kan påverka empatin är om den empatiske är 

kvinna eller man. Tidigare forskning kring huruvida det finns könsskillnader gällande empati 

visar resultat som är tvetydiga. Tendenser finns dock som visar att kvinnor får högre resultat 

på självskattningsskalor och att kvinnor oftare upplevs som mer empatiska (Eisenberg & 

Lennon, 1983). I en artikel av Håkansson och Montgomery (2003) diskuteras att kvinnor 

oftare väljs ut som de som är empatiska i exempelvis berättelser och att kvinnor också ser 

empati som mer åtråvärt än män. Det skulle också kunna vara lättare att känna sig mer 

empatisk för en kvinna än en man. Orsaken till att kvinnor uppfattas på detta sätt kan relateras 

till föräldrarnas socialisering av sina barn som tidigare nämnts. Enligt Bussey & Bandura 
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(1999) så observerar barnet sina föräldrar och har då mamman en traditionellt kvinnlig roll så 

inverkar det på barnets uppfattning om hur en kvinna borde uppträda och vara. Det finns 

också andra sätt att förklara könsskillnader i empati till exempel ur neuropsykologiskt 

perspektiv. I en studie har Rueckert och Naybar (2008) funnit att kvinnor har en större 

aktivitet i höger hjärnhalva än män när de fått fylla i QMEE-skalan (Mehrabian & Epstein, 

1972) efter att ha sett ett antal fotografier på ansikten som visar olika sinnesstämningar.    

 

 

Kopplingar mellan föräldrars uppfostringsstil och ungdomars utveckling och 

empatiska förmåga 
  

I en studie av Garcia, Aluja och del Barrio (2006) diskuteras olika faktorers inverkan på 

ungdomars socialiseringsprocess. Det man velat undersöka är personlighetsmässiga 

förutsättningar, empati, föräldrastilar och sociala värderingar. Enkätstudien som genomfördes 

med spanska ungdomar visar att personlighetsmässiga förutsättningar har störst betydelse för 

socialiseringsprocessen men att föräldrastilar också är en viktig faktor i denna process. Flickor 

visade högre värden gällande bland annat empati och oro än pojkar medan pojkar hade högre 

värden på inåtvändhet och emotionell stabilitet (Garcia et al., 2006). Denna studie bekräftar 

således den forskning som lyfter fram kvinnor som mer empatiska än män även om skillnaden 

inte kan anses betydande. 

    Wolfradt, Hempel och Miles (2003) fann i en studie där tyska elever i åldrar mellan 14 och 

17 deltog att föräldrastilar (såsom de upplevdes av ungdomarna) bidrog i olika grad till oro, 

depersonalisering och copingförmåga hos ungdomen. Gällande depersonalisering och oro så 

var det den auktoritära stilen som visade högst värden och den släpphänta som visade lägst 

värden. Den auktoritativa och den släpphänta stilen visade högst värden när det gällde att 

använda sig av aktiva coping strategier. 

Auktoritativ föräldrastil har även visat sig bidra till barn och ungdomars psykosociala 

utveckling. I en studie av Lamborn, Mounts, Steinberg och Dornbusch (1991) undersöktes 

amerikanska ungdomar mellan 14 och 18 år och deras uppfattning om sina föräldrars 

uppfostringsstil och där indelningen skedde i fyra stilar. Studien visar att auktoritativa 

föräldrar bidrar till höga värden när det gäller psykosocial kompetens och ungdomarna ses 

som mer självsäkra och kompetenta och involveras i mindre utsträckning i problemfyllda 

situationer. Auktoritära föräldrar bidrar i högre grad till ett försämrat självförtroende både vad 

gäller den egna sociala kompetensen och sina personliga förmågor i olika avseenden men de 

kan ändå prestera bra i skolan och blir mer sällan involverade i problembeteenden.  Den 

släpphänte föräldern kan bidra till ett gott självförtroende men däremot kunde här ses en 

högre frekvens av missbruk och negligering av skolarbetet. Auktoritär uppfostringsstil har 

också visat sig öka sannolikheten för att barn som är frustrerade reagerar med ilska och 

aggression vilket påverkar de sociala relationerna (Vasta, Miller, & Ellis, 2004). Även 

Smetana (1995) genomförde en studie där ungdomar i åldrarna 12-18 år fick skatta sina 

föräldrar och deras föräldrastil och där även föräldrarna deltog i undersökningen. Föräldrarna 

svarade på frågor gällande till exempel konflikter, regler och vänskap i relation till barnen. 

Resultaten antydde att ungdomarna ser sina föräldrar som mer släpphänta och auktoritära än 

vad föräldrarna själv tycker medan föräldrarna ser sig som mer auktoritativa än vad 

ungdomarna tycker. En slutsats i Smetanas studie är att i familjer med auktoritära föräldrar är 

konflikter vanligare, och att både moraliska och vardagliga regler anses som lika viktiga. 

Auktoritativa föräldrar har regler som man är mån om att förklara och få förståelse för och 

anser att moraliska regler är viktigare än mer vardagliga regler. Släpphänta har en mer 

generellt tillåtande stil när det gäller regler i allmänhet men när det gäller hälsa och säkerhet 

skiljer sig inte den släpphänte föräldern sig från auktoritär och auktoritativ stil. När det gäller 
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konflikter visar en annan studie av Miller, DiOrio & Dudley (2002) på ett annat resultat när 

det gäller vilken föräldrastil som mest troligt bidrar till att konflikter uppstår mellan ungdomar 

och föräldrar. Undersökningen som genomfördes bland afro-amerikanska ungdomar i 

åldersspannet 11 – 13 år där ungdomar fick bedöma en hypotetisk konflikt situation visade det 

sig att den föräldrastil som hade störst sannolikhet att bidra till konflikt var den släpphänta 

stilen. Den auktoritära och den auktoritativa stilen visade ungefär lika stor men mindre 

sannolikhet för konflikt än den släpphänta. Krevans och Gibbs (1996) visar också på att en 

auktoritativ uppfostringsstil bidrar till att barnet blir mer empatiskt och som i sin tur bidrar till 

utvecklande av prosociala egenskaper. En del i prosocialt beteende kan bestå i att vara 

omtänksam till exempel att ge någon en hjälpande hand. I en genomgång av olika studier 

avseende utvecklande av omtänksamhet beskriven av Chase-Lansadale, Wakschlag och 

Brooks-Gunn (1995) betonades bland annat nära relationer inom familjen, socialt stöd och 

gott självförtroende som prediktorer för utvecklandet av just omtänksamhet. En longitudinell 

studie genomfördes med barn i åldrar från 7 till 12 år där resultatet visade att föräldrars 

positiva uttryckssätt och värme har ett positivt samband med barnets empati och sociala 

kompetens (Zhou et al., 2002). 

     Forskning visar att Baumrinds indelning i olika föräldrastilar även går att applicera på 

skolstilar och har visat sig bidra till olika resultat hos eleverna ( Pellerin, 2005). Auktoritativa 

skolor visar bäst resultat med högre värden på akademiska krav. Det finns en lyhördhet och 

ett samspel som gör att den vuxnes auktoritet ses som legitim och kraven blir accepterade av 

eleven. Auktoritära skolor bidrar till något lägre akademiska resultat mest beroende på att den 

vuxne inte är lyhörd utan kan ses som hård och godtycklig i sina krav på eleven. Släpphänta 

skolor har lägre krav på eleven där den vuxne visserligen är lyhörd och tillgänglig men där de 

lägre kraven bidrar till sämre resultat. Sammanfattningsvis visar forskningen betydelsen av 

föräldrarnas förhållningssätt och uppfostringsstil för en positiv utveckling av den empatiska 

förmågan. Denna kunskap kan i förlängningen bidra till mer gynnsamma sociala förhållanden 

i vårt samhälle. Då tidigare forskning kring föräldrastilars inverkan på individens empatiska 

förmåga inte påträffats gällande svenska förhållanden ses detta som en kunskapslucka att 

fylla. 

 
 

Syfte och hypoteser 
 

Syftet med studien var att studera relationen mellan föräldrastil och empati hos ungdomar. 

Den generella hypotesen var att föräldrastil predicerar ungdomars empatiska förmåga. 

Hypotes ett var att den auktoritära föräldrastilen ökar sannolikheten för en lägre empatisk nivå 

hos individen och hypotes två var att den auktoritativa föräldrastilen ökar sannolikheten för en 

högre empatisk nivå. Hypotes tre var att den släpphänta stilen inte påverkar nivån av empati 

hos gymnasieungdomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

Metod 

 

Deltagare 

 
Deltagare i huvudstudien var gymnasielever från årskurs tre, fyllda 18 år och var utvalda 

genom ett bekvämlighetsurval. Deltagarna kom från tre olika gymnasieskolor i två medelstora 

städer i Mellansverige. Eleverna gick på olika varianter av ekonomiska, 

samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga, barn och fritids, handels, estetiska, hantverks samt 

mediaprogram. Totalt deltog 227 respondenter varav 191 bidrog med fullständigt ifyllda 

enkäter och utgjorde det sampel som var det slutgiltiga. Det interna bortfallet blev 36 

ofullständigt ifyllda enkäter och det förekom inget externt bortfall. Könsfördelningen var 83 

män och 108 kvinnor varav 67.7 % hade föräldrar som var gifta eller sammanboende med 

varandra. Av föräldrarna till eleverna var 82.5 % av mödrarna födda i Sverige och för fäderna 

var siffran 84.1 %. Gällande utbildning fanns en större skillnad mellan föräldrarna där 47.6 % 

av mödrarna hade akademisk utbildning och fäderna 38.2 %.  Ingen ersättning utgick till 

deltagarna i huvudstudien. 

 

 

Material 

 
I studien användes Mehrabian och Epsteins (1972) empatiskala A Questionnaire Measure of 

Emotional Empathy (QMEE) bestående av 33 frågor, vilka översattes till svenska av 

författarna till denna uppsats, samt föräldrastilsskalan Parenting Styles and Dimensions 

Questionnaire (PSDQ) vilken förkortades i enlighet med George (2004) samt översattes till 

svenska. Cronbach’s alfa testades för QMEE (α =.80) och likaså testades PSDQ som delas in i 

tre olika stilar: auktoritär (α =.74), auktoritativ (α =.90) samt släpphänt (α =.48). De tre olika 

stilarna testades med fem frågor för den släpphänta föräldrastilen, 11 frågor för den 

auktoritära och 15 frågor för den auktoritativa. Exempel på frågor för den släpphänta var 

”Mina föräldrar hotar med straff oftare än de gör verklighet av dem”, för den auktoritära 

”Mina föräldrar exploderar i ilska mot mig när de är arga” och för den auktoritativa ”Mina 

föräldrar tar till sig mina känslor och behov”. Exempel på frågor ur QMEE var ”Jag tycker det 

är dumt att gråta av lycka” (omvänd kodning) och ”Ibland kan ord i en kärlekssång få mig 

djupt rörd”. Svarsformatet för items i båda mätinstrumenten var en LIKERT-skala. QMEE 

hade svarsalternativ från 1 (instämmer inte alls) till 7 (instämmer helt). PSDQ hade en skala 

från 1 (aldrig) till 5 (alltid). Ett antal demografiska frågor inkluderades i enkäten angående 

respondentens kön och föräldrarnas civilstånd, utbildning, etnicitet och yrke. 

 

 

Procedur 

 
Rektorerna vid de aktuella gymnasieskolorna kontaktades via telefon och mail för att 

godkänna genomförandet av enkätinsamlingen. Kontakt togs också med skolornas 

kuratorer/skolsköterskor då dessa vid behov skulle kunna kontaktas om tankar och 

funderingar uppstod efter att enkäten fyllts i. Undersökningen ägde rum i elevernas klassrum 

och tog ca 15 minuter att genomföra. Vid aktuellt tillfälle informerades både elever och lärare 

kort om studien samt om de forskningsetiska principerna (Humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet, 1999). Missivbrev delades ut tillsammans med enkäterna. Eleverna 

informerade om att deltagandet var frivilligt och att de hade möjlighet att avbryta när som 
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helst. Vidare informerades om att enkäterna hanteras anonymt och konfidentiellt och att 

möjlighet fanns att senare ta del av studien om så önskades.  

 

 

Pilotstudie 

 
En pilotstudie genomfördes i syfte att få en uppfattning av enkätens användbarhet riktat mot 

målgruppen, såsom språk, frågornas innehåll och förståelse av frågor och svarsalternativ.  

Även tidsåtgång för ifyllande av enkäten testades. Pilotstudiens deltagare var två yngre 

kvinnor båda i artonårsåldern. Pilotstudien resulterade i att det befintliga upplägget av enkäten 

behölls eftersom deltagarna uppfattade enkäten som lättförståelig och tidsåtgången 

beräknades till ca 15 minuter vilket var förväntat.  
 

 

Resultat 
 

 

Först togs fram deskriptiva data för föräldrastilar samt empati. Sedan utfördes 

korrelationsanalyser mellan alla variabler och genom variansanalyser testades om kön hade 

betydelse för relationen mellan empati och föräldrastil. Slutligen genomfördes en multiple 

regression analys om föräldrastilars rangordning som prediktorer av empati. Deskriptiva data 

presenteras i Tabell 1.   

 

 

Tabell 1 

Medelvärden och standardavvikelser för huvudvariablerna. 

___________________________________________________________________________ 

 

  M  (SD)  N 

___________________________________________________________________________ 

Kvinnors empati 5.09  0.46               108 

Mäns empati  4.37  0.60  83 

Total empati  4.77  0.64  191 

Släpphänt  4.07  0.57  191 

Auktoritär  4.35  0.52  191 

Auktoritativ  3.31  0.81  191 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Korrelationer 

 
Tabell 2 visar Pearson korrelationerna mellan variablerna. Det framgår att auktoritär stil, 

auktoritativ stil och kön korrelerade signifikant med empati. De andra variablerna uppvisade 

ingen signifikant korrelation med beroende variabeln. Den variabel som korrelerade starkast 

med empati var kön, följt av auktoritativ föräldrastil och svagast korrelerade den auktoritära 

föräldrastilen. Av de demografiska variablerna korrelerade pappas utbildning och mammas 

utbildning med föräldrastil. Även auktoritär och auktoritativ stil korrelerade signifikant med 

varandra. 
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Tabell 2 

Korrelationer mellan studiens variabler (N = 191). 

 

Index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1. Kön  -          
 2. Civst.  -.02  -         
 3. Ma utb.  -.02 -.05  -        
 4. Pa utb.   .06  .20**  .54**  -       
 5. Ma etn.   .01 -.06  .09  .05  -      
 6. Pa etn.  -.02  .03  .01 -.06  .56**  -     
 7. Släpph.   .04 -.03  .07 -.07 -.18*        -.20**  -    
 8. Aukt.är.   .08 -.10 -.14 -.14 -.13 -.14** .38**  -   
 9. Aukt.iv.  .19** -.13 -.28** -.25** -.05 -.04 .08   .27**   -  
10. Empati  .56** -.04 -.14 -.10 -.10 -.08 .13  .21**   .41** - 

 

Not.  Kön; kvinna = 1, man = 2 

Not. Ma utb = mammas utbildning, Pa utb = pappas utbildning, Ma etn = mammas etnicitet, Pa etn = pappas 

etnicitet 

* p < .05; ** p < .01  

 

 

Effekt av kön och föräldrastilar på empati 

 
En 2x2x2x2 variansanalys genomfördes där kön och de tre föräldrastilarna (delade till hög/låg 

genom mediansplit) var oberoende variabler och empati beroende variabel. Det visade sig att 

det fanns en huvudeffekt av kön F (1,191) = 60.78; p< 0.01) och auktoritativ föräldrastil F 

(1,191) = 25.83; p< 0.01) avseende nivån av empati. Huvudeffekten av kön uppvisade att 

kvinnor antog högre värden på empati än män och huvudeffekten av föräldrastil visade att de 

med högre värden på auktoritativ föräldrastil gav högre värden på empati. En signifikant 

interaktionseffekt fanns mellan kön och auktoritativ föräldrastil F (1,191) = 8.43; p< 0.01) 

vilken visade att endast mäns empati skilde sig på grund av kön (Fig. 1). Män med 

auktoritativa föräldrar hade högre empati än de med ej auktoritativa föräldrar. Kvinnor visade 

hög empati oavsett graden av auktoritativitet.  Det fanns också en tendens till huvudeffekt av 

auktoritär föräldrastil F (1,191) = 0.20; p >0.05) på empati. Föräldrastilen släpphänt visade 

varken någon huvudeffekt eller interaktionseffekt i analysen. Då variablerna föräldrarnas 

civilstånd, etnicitet och utbildning inte visade några signifikanta korrelationer med empati 

togs de ej med i analysen. 
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Figur 1. Skillnad i empatisk nivå beroende på kön och auktoritativ föräldrastil. Skalans 

variationsvidd 0 – 7. N = 191. 

 

 

Föräldrastil som prediktor av empati 

 
En multipel regressionsanalys (metod Enter) genomfördes med kön och de tre olika 

föräldrastilarna som prediktorer och empati som beroende variabel. Analysen visade att av 

föräldrastilarna predicerade den auktoritativa stilen empati starkast (β = .29, t = 4.87, p < 

0.000). Varken den auktoritära stilen (β = .06, t = 1.05, p > 0.30) eller den släpphänta stilen (β 

= .06,  t = 1.05, p  < 0.30) var signifikanta prediktorer av empati. Den variabel som dock 

predicerade empati starkast var kön (β = .50, t = 8.70, p < 0.001). Modellen totalt förklarade 

42 % (R² = 0.42) av variansen i empati.   
 

 

 

Diskussion 

 
Syftet med studien var att studera relationen mellan föräldrastil och empati hos ungdomar. 

Syftet sågs som viktigt då det dels saknas studier på detta i Sverige samt att det kan vara en 

förtjänst för samhället att se vilka faktorer som kan ha samband med barns och ungdomars 

empatiska förmåga. Studiens generella hypotes att föräldrastil predicerar empati bekräftades 

delvis av resultaten; särskilt den auktoritativa föräldrastilen hade samband med högre 

empatisk nivå hos ungdomar.  

Korrelationer samt regressionsanalys visade att auktoritativ stil var relaterad till högre 

empati vilket gav stöd åt hypotes två. Korrelationer visade dock att även auktoritär stil 

korrelerade med empati, vilket gick emot hypotes 1. Dock visade regression och 

variansanalys att auktoritär stil var orelaterad till empati. Med tanke på det samband som dock 

visats gällande empati och auktoritär föräldrastil skulle även detta eventuellt kunna utredas i 
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en omarbetad och utökad utformning av studien. Även om negativa beteenden länkade med 

den auktoritära föräldrastilen har diskuterats (Baumrind, 1967; Krevans & Gibbs, 1996) så har 

inget direkt samband mellan empati och denna föräldrastil hittats. 

Resultatet i föreliggande studie att auktoritativ uppfostringsstil har samband med högre 

empati hos barn är i enlighet med flertalet tidigare studier bland annat av Krevans och Gibbs 

(1996) och där man funnit att positiv uppfostran i motsats till mer kontrollerande uppfostran 

stimulerar barns empatiska förmåga. Eftersom den auktoritativa föräldrastilen bidrar till att 

barnet får vara respekterat och delaktigt utvecklar detta troligtvis en känsla av personligt 

värde hos individen. En person som känner sig värdefull respekterar förmodligen också i 

större utsträckning andra personer. En annan bidragande faktor i en auktoritativ föräldrastil, 

kan vara att föräldrarna förklarar konsekvenser av sitt eget och barnets beteende och handling. 

Om barnet får lära sig vad denne orsakar en annan person med sin handling så kan barnet lära 

sig interagera mer positivt med andra människor. Exempelvis ett mindre barn som vill få sin 

vilja fram kan slå till ett annat barn, om då föräldrarna påvisar vad detta orsakar det andra 

barnet i form av att det får ont, visar rädsla och blir ledsen så ges barnet möjlighet att förstå 

detta och ta med det i beräkningen till nästa gång. Kanske kan barnet också sätta det i relation 

till hur det själv skulle känna sig om det blev utsatt för samma sak och rent känslomässigt 

känna att det vore fel att utsätta någon annan för detta.  

En intressant interaktion fanns i den föreliggande studien som visade att det endast tycks 

vara mäns empati som varierar på grund av den auktoritativa föräldrastilens nivå. Detta skulle 

kunna bero på att män under sin uppväxt är mer beroende av att få fasta ramar att hålla sig 

inom och att få regler uppsatta för sig samt konsekvenser förklarade för att bli mer empatiska. 

Kön visade sig också ha huvudeffekt på empati (oavsett föräldrastil) vilket överenstämmer 

med med Eisenberg och Lennons (1983) forskning. I enlighet med vad som gjorts gällande i 

tidigare forskning så har socialisationsprocessen en viktig del i varför kvinnor anses som mer 

empatiska. Ett exempel är att om modern är den som är hemma och tar hand om barnen 

medan mannen arbetar så observerar barnen modern som den mer omhändertagande parten i 

familjen. Alltså, i och med att kvinnor via socialisationsprocessen lär sig att vara den mer 

omhändertagande parten så kan detta resultera i att kvinnor är mer empatiska.  

Den tredje hypotesen att den släpphänta föräldrastilen inte skulle påverka 

gymnasieungdomens empatiska nivå fick stöd i den föreliggande studien. Detta kan bero på 

att denna stil är svår att dra några slutsatser om eftersom den både kan ge positiva effekter och 

negativa sådana, vilket tidigare tagits upp av bland andra Baumrind (1967) och Snyder och 

Patterson (1987).  

De ovanstående resultaten antyder att auktoritativitet och även kanske vissa auktoritära 

inslag behövs för att utveckla barns prosociala drag. Föräldrastil innehållande viktiga 

egenskaper som vägledning, fasta ramar och regler samt uppmuntran och stöd tycks främja 

den empatiska utvecklingen. En auktoritativ föräldrastil verkar kunna genomsyra en individs 

och ibland en hel familjs sociala förmågor. Som Raundalen (1997) menar kan positiva 

förhållningssätt, som till exempel hos den auktoritativa föräldern, föras över till barnet genom 

barnets observation av föräldrars beteende och uttryck. Däremot verkar det som att den 

auktoritära föräldrastilen sammantaget med den släpphänta inte inverkar i så stor utsträckning 

på empati som tidigare befarats.  

 

 

Validitetsproblematik 

 
Eftersom empati är ett begrepp med ett flertal inbegripna komponenter så kan empatiskalan 

som användes möjligen ses som begränsad då den i huvudsak mäter den emotionella delen av 

empati. En mer övertäckande mätning av empati kunde vara att ta med fler frågor utifrån en 
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kognitiv vinkel. Det har dock visat sig vara mer tillförlitligt att respondenter skattar den 

emotionella empatin mer korrekt än den kognitiva (Caruso & Mayer, 1998). Alltså, människor 

har lättare för att bedöma sin empatiska förmåga genom sina känslor, det vill säga 

emotionellt, än genom sitt tankesätt, det kognitiva. Denna skala användes just för att få 

respondenterna att göra en mer korrekt bedömning av sin empatiska nivå.  

  Föräldrastilsenkäten innehöll ett begränsat antal frågor gällande den släpphänta stilen vilket 

påverkade alphavärdet. Ytterligare svårigheter kring bedömningen av den släpphänta 

föräldrastilen är att PSDQ inte delar in stilen i den tillkomna varianten ”oengagerad” vilken 

resulterar i mer negativa följder och den andra i mer positiva. Önskvärt kunde varit att PSDQ 

skulle ha lika antal frågor gällande alla föräldrastilar för att kunna undersökas i lika stor 

utsträckning alla tre. Eftersom studien har en retrospektiv karaktär så kan det anses ha en 

inverkan på validiteten eftersom det möjligen kan vara svårt att dra sig till minnes händelser 

och uppfattningar om sina föräldrar som är relaterade till barndomen. Ungdomarna 

instruerades dock att bedöma sina föräldrar ur ett helhetsperspektiv gällande uppväxttiden 

vilket inkluderar uppfattningar om aktuella händelser och situationer. Till studiens fördel är 

att det finns ett stort sampel att tillgå samt att flera av skalorna har ett högt alphavärde. 

 

 

Forskningsfyndens nytta för samhället 
 

Ovanstående forskningsfynd kan anses vara relevanta för en positiv utveckling av samhället. 

De kan bidra till insikter för utvecklandet av föräldrautbildning. Föräldrautbildningsprogram 

har möjlighet att kunna påverka barns mentala hälsa och förbättra familjerelationer och kan 

därmed bidra till skapandet av ett bättre samhälle. Triple P (Positive Parenting Program) 

utvecklades vid University of Queensland i Australien av Matthew R. Sanders (2008) och är 

ett åtgärdsprogram som är tänkt att nå föräldrar som har olika behov av att stärka sitt 

föräldraskap. Programmet verkar i flera dimensioner för att handskas med skilda problem, allt 

från att nå stora delar av befolkningen via mediabaserade informationskampanjer till 

individuella sessioner med behandling av familjer där problem som depression, aggressivitet, 

stress och övergrepp förekommer. I Sverige finns också olika varianter av program syftande 

till att förbättra föräldra-barn relationer och familjers sociala handlingsförmåga, exempelvis 

COPE (Community Parent Education Program), SET (Social Emotionell Träning), CHARLIE 

(Chemical Abuse Resolution Lies In Education) och KOMET (Kommunikationsmetod). Om 

man lyckas bidra till att ungdomarna höjer sin empatiska nivå finns möjlighet att problemet 

med mobbning och antisociala beteenden som exempelvis förstörelse, våld och stölder skulle 

kunna minska.  

 

 

Framtida forskning 

 
Eftersom respondenterna i denna studie skattade sina föräldrar utan åtskillnad mellan 

mamman och pappan bör framtida studier göra en indelning där det upplevda 

förhållningssättet från mamman och pappan skattas var för sig och där även föräldrarnas syn 

på sin uppfostringsstil samt barnets empati innefattas. Det skulle också vara intressant att den 

föreliggande studien replikerades och genomfördes med ett bredare urval gällande etniciteten 

bland ungdomarna, samt i områden där det finns större variation gällande socioekonomisk 

status. Detta kunde kanske inverka på resultatet och ge en möjlighet att analysera vilken 

betydelse dessa faktorer kan ha för den empatiska förmågan. Även de könsskillnader som 

fanns är värt att studera vidare. Framtida forskning bör använda sig av longitudinellt upplägg 
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för att kunna se hur den personliga mognadsprocessen påverkar den empatiska förmågan 

senare i livet. Möjligtvis kunde man studera huruvida empati hos barn i yngre åldrar, som 

troligtvis är mer bundna till sina föräldrar än denna studies unga vuxna är, uppvisar en större 

påverkan av vilken föräldrastil deras föräldrar har.  
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