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En kvantitativ studie avseende kriminalvårdares empati. 
 

Johanna Arenander 

 

Empati har länge ansetts vara en god egenskap hos en medmänniska. 
Det definierats enligt Davis, som individers affektiva och fysiologiska 
reaktioner avseende någon annans fysiska och psykiska tillstånd. 
Tidigare forskning har visat att det finns skillnader avseende empati 
hos individer beroende på olika faktorer. Huvudsyftet med studien var 
att se om kön, ålder, arbetsplats, antal år inom yrket samt föräldraskap 
påverkade kriminalvårdares empati. Deltagarna var kriminalvårdare 
(N = 90) som arbetade på en anstalt och ett häkte. Mätinstrumenten 
som användes var the Interpersonal Reactivity Index och Social 
Desirability Scale. Resultaten som erhölls visade att variablerna inte 
hade någon signifikant påverkan på kriminalvårdares empati. Detta 
tyder på att kriminalvårdare behåller distansen till klienterna. Det bör 
förtydligas att kriminalvårdarna inte saknade empati.  
 
Keywords: Empathy, prison correctional officers, custody guards, 
empathy difference, social desirability.  

 
 

Inledning 
 

Empati har sedan länge ansetts vara en väldigt god egenskap hos en medmänniska. Det har 
ansetts vara en av de mest avancerade av våra känslor. Det är dock inte alla som utvecklat den 
empatiska förmågan. Vissa kan ha diagnostiserats med antisocial personlighetsstörning och 
detta karakteriserades av bland annat en kriminell livsstil, aggressivitet och avsaknad av 
empati enligt kriterierna i DSM-IV (Barlow & Durand, 2002). Många med antisocial 
personlighetsstörning har hamnat inom kriminalvårdens omsorg. Kriminalvårdare som 
dagligen mött dessa klienter, som dömts eller varit misstänkta för ett brott som ansetts som 
mer eller mindre allvarligt, har förväntats agera professionellt. Professionalism inom ett yrke 
har inneburit att inte ha styrts av de egna känslorna och behoven (Holm, 2001). Att ha agerat 
professionellt inom kriminalvården har inneburit att ha haft ett empatiskt bemötande och en 
förståelse för klienternas situation. Empati har ansetts som ett av de viktigaste 
anställningskraven hos kriminalvårdare (www.kriminalvarden.se). Det ansågs därför relevant 
att utröna vilka faktorer som påverkade empatin hos kriminalvårdare. I den här studien 
ämnades det därav att undersöka vad som påverkade empatin hos populationen svenska 
kriminalvårdare och om det fanns något samband mellan empati och utvalda variabler. Initialt 
var det motiverat med en genomgång av vad svensk kriminalvård innebar, definitioner av 
empatibegreppet samt tidigare forskning om empati. Detta fick lägga grunden till utformandet 
av undersökningens syfte och metod.  
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Svensk kriminalvård 
 
Efter en häktningsförhandling beslutar åklagaren om personer ska häktas eller släppas på fri 
fot, vilket grundar sig på om det finns skäl att häkta personen. Häktesskälen är (a) det finns 
risk för fortsatt brottlighet, (b) det finns risk att personen avviker, och (c) det finns risk att 
personen förstör eller påverkar utredningen. Är det så att personen är skäligen misstänkt för 
ett brott som kan ge ett fängelsestraff på mer än ett år är det ett tillräckligt skäl för att häkta en 
person (Gregow, 2007). Beslutas det att häkta personen beläggs klienten med restriktioner 
vilket innebär att klienten, förutom den frihetsberövande åtgärden, inte får se på tv, inte lyssna 
på radio, inte läsa nyhetstidningar, inte ta emot post eller ringa andra än sin advokat. Klienten 
får inte heller träffa andra personer förutom kriminalvårdare, sin försvarsadvokat och andra 
personer som arbetar inom rättväsendet samt sjukvården. Efter hand släpper åklagaren på 
restriktionerna men det sker i regel inte förens förhandling i tingsrätten ägt rum och klienten 
kommer då oftast till en gemensamhetsavdelning på häktet där den vistas med andra klienter 
(Gregow, 2007, Lag (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.). På häktet är 
initialt inte klienterna dömda utan befinner sig i rättegångsprocessen. Blir klienten dömd på 
häktet görs ett placeringsunderlag och sedan beslutar placeringsenheten på vilken anstalt 
klienten initialt ska placeras (Gregow, 2007, Lag (1976:371). På anstalter är alla avdelningar 
gemensamhetsavdelningar med undantag för avskildhetsavdelning och RO-avdelning jämlikt 
18§ KvaL (Gregow, 2007, Lag (1974:203) om kriminalvård i anstalt). Sveriges anstalter är 
säkerhetsklassificerade från A-E där A är slutna anstalter med högst säkerhet och E är de 
öppna anstalterna med lägst säkerhet (Gregow, 2007, Lag (1974:203) om kriminalvård i 
anstalt).  

Kriminalvårdares arbetsuppgifter. Kriminalvårdens arbete med klienter innebär att få 
klienterna att inte återfalla i brottslighet, vilket är kriminalvårdens viktigaste mål. Samtidigt 
ska det värnas om en human människosyn och arbetet ska präglas av respekt för den enskilde 
individens integritet och rättssäkerhet. En individuellt utformad plan för varje klient är en av 
grundförutsättningarna i arbete med klienterna. Behov och risker skall kartläggas och 
insatserna ska vara professionella och effekterna ska gå att mäta. Kriminalvårdare på häktet 
och på anstalten är kontaktmän åt ett antal klienter. Att vara kontaktman innebär att under 
klientens verkställighet ha samtal om initialplacering i anstalt när det gäller klienter på häktet 
och verkställighetsplanering (VSP) när det gäller klienter på häktet och anstalten. VSP arbetet 
på anstalt är en mer långvarig process eftersom klienter på anstalt i regel befinner sig under en 
längre tid på anstalt än vad häktade gör på häktet. VSP:n innehåller exempelvis uppgifter om 
vad klienten har för mål under sin verkställighet samt hur klienten har tänkt nå de målen. Ett 
mål kan vara att lyckas hålla sig drogfri eller att bryta sin kriminella livsstil efter frigivning. 
Detta är inte allt kontaktmannen stödjer klienten med. De möten och samtal som sker dagligen 
är minst lika viktiga. Detta för att få en god kontakt och se klienten för den person som den är 
men också kan bli och inte bara för det brott som klienten sitter frihetsberövad. 
Kriminalvårdens vision är att klienten ska bli ”bättre ut” det vill säga att han eller hon ska ha 
bättre förutsättningar vid frigivningen (www.kriminalvarden.se, 2008).  

Den här studien. Den anstalt och det häkte som den här studien genomfördes på var en 
anstalt med säkerhetsklassificering B och ett säkerhetshäkte med gemensamhetsavdelningar 
med endast manlig klientel. De brott som klienterna begått var av alla arter på 
gemensamhetshäktet och på anstalten fanns också alla brottsarter representerade men på olika 
avdelningar eftersom exempelvis sexualbrottsdömda inte kunde vara på en normalavdelning 
på grund av att deras egen säkerhet inte kunde garanteras (Gregow, 2007, Lag (1973:203) om 
kriminalvård i anstalt).  
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Empati 
 

Definitioner. Det finns många definitioner av begreppet empati. Varje definition har 
ansetts vara mångfaldig och komplex (Holm, 2001). Nedan presenteras ett antal olika 
definitioner samt vilken definition som valts till den här studien. Empati ansågs enligt Batson 
vara det samma som medlidande eller medkänsla (Batson, 1991). Enligt Holm (2001) 
definierades empati som förmågan att inta en annan människas psykologiska perspektiv, 
beröras av andras känslomässiga situation och ansågs vara en interaktion mellan affektiva och 
kognitiva mekanismer. Empati definierades i encyklopedin som en förståelse för vilka känslor 
någon visat eller känt och ett intellektuellt värderande av dessa känslor samt förmågan att leva 
sig in i andra personers situation (Corsini, 1994). Enligt Natur och Kulturs Psykologilexikon 
(Egidius, 2005) innebar empati en intellektuell förståelse av hur och varför andra personer 
reagerade som de gjort, ett emotionellt inkännande av andras sätt att uppleva sig själva och sin 
situation, att ha förmåga att inta någon annans perspektiv, och att motiveras att hjälpa andra. 
Den definition som valts av författaren i den här studien är forskaren Davis definition. Davis 
definierade empati som en individs affektiva och fysiologiska reaktion på en annan individs 
fysiska och psykiska tillstånd (Davis, 1980). Denna definition har valts mot bakgrund av 
Davis studier gällande empatikomponenter och det mätinstrument som tagits fram, vilka 
kommer att presenteras nedan samt längre fram i uppsatsen.  

Empatikomponenter. Davis ansåg att empati borde delas in i affektiva - och kognitiva 
komponenter. Det ansågs finnas fyra empatikomponenter bestående av (a) empatisk omsorg 
(empathic concern), (b) perspektivtagande (perspective taking), (c) personlig oro (personal 
distress) och (d) fantasi, (fantasy). De kognitiva komponenterna var perspektivtagande och 
fantasi medan de affektiva komponenterna var empatisk omsorg och personlig oro (Davis, 
1980; Davis, 1983). I en studie om ärftlighet gällande empati, studerades 400 tvillingpar. 
Resultatet från studien visade att den affektiva komponenten av empati, empatisk omsorg och 
personlig oro var ärftliga faktorer medans de kognitiva komponenterna av empati, 
perspektivtagande och fantasi, inte var ärftliga utan utvecklades i samband med den kognitiva 
och sociala utvecklingen (Davis, Luce & Kraus, 1994). Davis kom att betrakta empati som ett 
flerdimensionellt fenomen, vilket borde mätas utifrån flera dimensioner. Davis utvecklade ett 
multidimensionellt mätinstrument för att mäta individuella skillnader i empati, vilket 
benämndes the Interpersonal Reactivity Index (IRI) och mätte empati utifrån de fyra 
dimensionerna, perspektiv, fantasi, empatisk omsorg och personlig oro (Davis, 1983).  

Föreställningar, preferenser och motivation. Det har konstaterats att 
empatikomponenterna interagera med varandra i empatiprocessen och interaktionen 
påverkade motivationen till det empatiska beteendet (Davis & Oathout, 1987). Ett resultat 
från en studie visade att om en person föreställde sig befinna sig i en för den tidigare okänd 
nödsituation kunde detta ge personen förståelse för hur andra personer skulle komma att 
reagera känslomässigt i liknande situationer (Batson, Fultz & Schoenrade, 1997). I en studie 
avseende empati, föreställningar, preferenser och motivation visade resultatet att individer 
väljer situation beroende på tidigare erfarenheter avseende empati och dess konsekvenser i 
form av emotionsreaktioner. Beroende på om situationen liknar tidigare situationer personen 
erfarit och om konsekvensen av att empatisera i situationen varit positiv eller negativ, var 
individen i olika grad motiverad att delta. Om konsekvenserna enligt erfarenhet inte ledde till 
att den andra personens situation blev bättre undvek eller drog sig individen oftast undan 
situationen. En individ visade sig också kunna psykologiskt distansera sig och förmås ”stänga 
av sina känslor” även om individen deltog (Stotland & Smith, 1994). Liknande resultat visade 
att empatisk förmåga och förväntningar på situationen samt förväntad tillfredställelsen i 
situationen påverkade vilken situation en individ föredrog att delta i. Det innebar att om en 
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individ hade hög empatisk förmåga, låg personlig oro och ville ha hög tillfredställelse, 
föredrog individen situationer som individen ansåg förväntades ge hög empati, låg personlig 
oro och hög tillfredställelse (Davis, et al., 1999).  

 
 
Skillnader i empati 
 
Empati har visat sig utvecklas med åldern och ansågs i spädbarnsåldern endast vara affektiva 
reaktioner som i ungdomen utvecklades till en större förståelse för andras situation och i 
vuxen ålder ansågs det ske en successiv ökning av empati och det empatiska beteende i takt 
med ökad livserfarenhet hos individen (Eisenberg, Shell, Pasternack, Lennon, Beller & 
Mathy, 1987; Eisenberg, Miller, Shell, Mc Nalley & Shea, 1991; Holmgren, Eisenberg & 
Fabes, 1998; Lennon, Eisenberg & Caroll, 1983). Forskning om könsskillnader i empati 
visade att det fanns en tendens att kvinnor svarade mer empatiskt (Eisenberg & Lennon 1983; 
Hoffman & Levine, 1976). Hoffman har funnit att flickor och kvinnor var mer socialt 
kompetenta och mer empatiska i form av mer affektiv empati än pojkar och män (Hoffman, 
1977a). Det fanns dock inga könsskillnader i den kognitiva empatin mellan könen (Hoffman 
1977b). I en studie visade resultatet att kvinnor fick högre empativärden överlag avseende alla 
fyra dimensionerna av empati. Män och kvinnor ansågs skilja sig minst åt gällande 
perspektivtagande (Davis, 1983). I en studie avseende könsskillnader gällande empati där 
läkarstudenter deltog visade det sig att kvinnliga läkare var mer empatiska i mötet med 
patienter oavsett om det var kvinnliga eller manliga patienter som bemöttes (Evans, Stanley & 
Burrows, 1993).  

I en studie pekade resultatet på att personer som man gillar kände man mer empati för och 
personer man ogillade kände man mindre empati för (Batson et al., 2007). Hur väl personer 
kände varandra, det vill säga hur bra relation någon upplevde sig ha med någon annan, visade 
sig också kunna påverka empativärdet. Det har visat sig att ju bättre relation individer hade till 
varandra desto mer empati kände individerna för varandra (Vreek & van der Mark, 2003). 
Framförallt visade sig anhörigas empati för varandra vara stark (Koestner, Franz, & 
Weinberg, 1990). Det har erhållits forskningsresultat som visar på att intensiteten i den 
empatiska responsen i form av fysiologiska reaktioner tenderade att öka hos observatören om 
personen i nöd liknade en själv eftersom det då visat sig lättare att sätta sig in i den andre 
personens situation (Davis, 1996).  

I en studie utfördes ett par experiment under en simulerad brottmålsförhandling i en 
domstol. I experimentet utsågs deltagare att agera jury och antingen se brottet utifrån den 
åtalades perspektiv eller inta ett objektivt perspektiv som innebar att fokusera på bevisningen. 
Resultat visade att de deltagare som uppmanades att inta den åtalades perspektiv ansåg att den 
åtalade i större utsträckning var oskyldig än de deltagare som uppmanats att inta ett objektivt 
perspektiv. Deltagare med högre empati enligt IRI skattade den åtalade som mindre skyldig. 
Dessutom empatiserade män mer om den åtalade var en man och ansåg honom mer 
fördelaktigt än vad kvinnor gjorde, vilket ansågs bero på att män hade lättare att empatisera 
med män än vad kvinnor hade (Davis, Archer, Foushee & Aderman, 1979).  

Tron på en rättvis värld. Begreppet ”tron på en rättvis värld” ansågs innebära att individer 
hade ett behov av att tro att de lever i en värld där människor generellt sett fått vad de 
förtjänat. Det har visat sig kunna påverka personer att engagera sig och hjälpa dem som de 
trott var bra personer och inte hjälpa dem som ansågs som sämre personer. Empati och tron på 
en rättvis värld ansågs vara varandras motsatser. Individer som hade hög empatisk förmåga 
har visat sig engagera sig i individer som befunnit sig i negativa situationer. Det har också 
visat sig att när en individ inte kände den andra eller erhållit lite eller ingen information om 
den andra i en negativ situation, drogs snabba slutsatser om den andra individens personlighet 
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och karaktär. Slutsatserna var oftast att den andra individen måste ha varit en dålig människa 
eftersom annars hade den negativa situationen aldrig inträffat. Dessutom ansågs individen 
fokusera på olikheter mellan sig och den andra individens personlighet. Oftast ansågs det att 
individen var olik, vilket ledde till att individen antog att den negativa situationen inte skulle 
komma att inträffa dem själva. Vidare har det ansetts vara en skyddsmekanism hos individer 
(Lerner & Miller, 1977; Lerner & Simmons, 1966).  

 
 
Social önskvärdhet 
 
 Det har studerat hur social önskvärdhet påverkade resultatet avseende empati. Deltagare i en 
studie fick antingen svara anonymt eller offentligt på frågor om empati och hur de skulle 
agera i olika situationer. Det visade sig att om deltagare visste att de svarade anonymt 
tenderade de att svara mer egoistiskt. Om deltagare visste att de svarade offentligt tenderade 
de att svara mer empatiskt. Utfallet av resultat visade att kvinnor var mer empatiska oavsett 
om de svarade offentligt eller anonymt. Detta ansågs bero på socialisationsprocessen. Detta 
med anledning av att kvinnor förväntades vara mer empatiska än män. Det visade sig också 
att kvinnor större utsträckning ville framstå som mer empatiska än vad män ville (Batson et 
al., 1999). Det har tagit fram en enkät kallad Social Desirability Scale (SDS) som mätte hur 
socialt önskvärt personer svarade. Det innebar att ju högre resultatet på SDS desto mer oärligt 
ansågs deltagarna svarat på påståendena (Crowne & Marlowe, 1960). I en studie om 
ungdomars fördomar där SDS och IRI samt ett frågeformulär om rasism använts visade 
resultatet på att flickor fick högre värden avseende empati och social önskvärdhet än vad 
pojkar fick (Nilsson & Sánchez, 2005). 
 
 
Studiens syfte, och hypoteser 
 
Det har visat sig finnas åldersskillnader avseende empati, vilket innebar att ju äldre individer 
var desto mer empatiska ansågs de vara (Eisenberg et al., 1987; Eisenberg et al., 1991; 
Holmgren, et al., 1998; Lennon, et al., 1983). Det är därför intressant att se om äldre 
kriminalvårdare också är mer empatiska i den här studien. Forskning har visat att det finns 
könsskillnader i empati och att kvinnor tenderade att vara mer empatiska än män (Eisenberg 
& Lennon 1983; Hoffman & Levine, 1976). Det har visat sig att kvinnliga läkarstudenter var 
mer empatiska oavsett om det var manliga eller kvinnliga patienter de empatiserade med 
(Evans et al., 1993). Det är därför intressant att se om kvinnliga kriminalvårdare är mer 
empatiska än manliga kriminalvårdare. Det har visat sig att ju bättre individer kände varandra 
desto mer empatiska var de gentemot varandra (Koestner et al., 1990; Vreek & van der Mark, 
2003). Kriminalvårdare på anstalt träffar klienterna under längre tid och de anses därmed lära 
känna klienterna bättre. Detta med anledning av att de har ett mer långvarigt samarbete än 
kriminalvårdare på häktet. Det är därför intressant att se om kriminalvårdare på anstalt är mer 
empatiska än kriminalvårdare på häktet. Det har visat sig att individer gör val utifrån tidigare 
erfarenheter och att om konsekvenserna varit positiva fortsätter individen att välja liknande 
situationer (Stotland & Smith, 1994). En kriminalvårdare som arbetat många år har 
förmodligen erfarenhetsmässigt insett att det blir bättre för individer om de empatiserar med 
dem annars hade de slutat och valt ett annat yrke. Därför är det av intresse att studera om så är 
fallet hos kriminalvårdare. Empatin har visat sig öka med individers livserfarenhet (Lennon et 
al., 1983; Eisenberg et al., 1987; Eisenberg et al., 1991; Holmgren et al., 1998). Att bli 
förälder anses vara en livserfarenhet. Det finns dock inga kända studier som visar att när en 
individ blivit förälder ökades dess empati gentemot andra. Det anses därför angeläget och av 
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intresse att studera detta. Om så skulle vara fallet anses empatin öka hos kriminalvårdare som 
var förälder också gentemot klienter.  

Studier avseende vilken relation en person har till någon annan, det vill säga hur väl de 
kände någon annan, visade att ju bättre relation personen ansåg sig ha till den andra desto mer 
empatisk blev personen gentemot den andra (Vreeke & van der Mark, 2003). Därför är det 
relevant att studera om det finns ett samband mellan empati och hur väl kriminalvårdare anser 
sig lära känna de klienter de är kontaktperson åt. Det har visat sig att individer som har hög 
empatisk förmåga tenderade att engagera sig mer i individer som befann sig i en negativ 
situation (Lerner & Miller, 1977; Lerner & Simmons, 1966). Det är därför relevant att se om 
det finns ett positivt samband mellan empati och hur engagerade kriminalvårdare anser sig bli 
i de klienter de är kontaktperson åt. Det har visat sig att om en person har hög empati mätt 
utifrån IRI upplevs andra individer som mindre skyldiga till brottet (Davis, et al., 1979). Det 
är därför relevant att studera om empati har ett negativt samband med hur skyldiga 
kriminalvårdare anser att klienterna är till brottet och om empati har ett negativt samband med 
om kriminalvårdare ofta funderar på om klienterna är skyldiga till brottet. Ambitionen var att 
knyta samman tidigare empatistudiers resultat med den här studiens som berörde 
kriminalvårdares empati. Det har valts att fokusera på kontaktmannens relation till klienter, 
och engagemanget för klienter, i den här delen av studien. Detta med anledning av att det är 
dessa klienter som kriminalvårdare har mest samarbete med i sitt arbete. Vidare ansågs det 
lättare för respondenterna att relatera till i sitt yrke.   

Det har visat sig att om individer svarade anonymt tenderade de att svara mer empatiskt än 
om de svarade offentligt. Detta på grund av att de vill framställas som mer socialt önskvärda. 
Det har visat sig att oavsett om individer svarade offentligt eller anonymt så tenderade 
kvinnliga respondenter att svara mer socialt önskvärt än manliga gällande empati på grund av 
socialisationsprocessen (Batson, et al., 1999; Nilsson & Sánchez, 2005). Det ansågs därför 
relevant att undersökas om kvinnliga kriminalvårdare svarade mer socialt önskvärt i den här 
studien än vad manliga gjorde.   

Hypoteser. Mot bakgrund av studiens syfte har författaren tagit fram 10 stycken hypoteser. 
Dessa presenteras i följande ordning. (1) Empati ökar med åldern hos kriminalvårdare., (2)
 Kvinnliga kriminalvårdare är mer empatiska än manliga kriminalvårdare., (3) 
Kriminalvårdare på anstalt är mer empatiska än vårdare på häkte., (4) Empatin ökar ju fler år 
kriminalvårdaren arbetat inom kriminalvården., (5) Kriminalvårdare som är förälder har mer 
empati än kriminalvårdare som inte är förälder., (6) Empati och hur väl kriminalvårdare lär 
känna klienterna har ett positivt samband., (7) Empati och hur engagerade kriminalvårdare 
blir i klienterna har ett positivt samband., (8) Empati och hur skyldiga klienterna anses vara 
till brottet har ett negativt samband., (9) Empati och hur ofta kriminalvårdare funderar på om 
klienterna är skyldiga till brottet har ett negativt samband., (10) Kvinnliga kriminalvårdare 
svarar mer socialt önskvärt än manliga kriminalvårdare. 
 

 

Metod 

 

Deltagare 
 
Deltagarna i studien var 90 kriminalvårdare varav 40 var män och 50 var kvinnor i åldern 22-
63 år. Åldern för deltagarna visade sig vara snedfördelad. De flesta var 41 år eller yngre och 
medianen för ålder var 38 år (SD = 10.95). Antalet vårdare på anstalt var 54 och antalet 
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vårdare på häktet var 36. Könsfördelningen på häktet var 12 män och 24 kvinnor. 
Könsfördelningen på anstalt var 28 män och 26 kvinnor. Antal år i kriminalvården hade en 
vidd på min 0 år och max 38 år. Antalet år som kriminalvårdare arbetat inom kriminalvården 
var snedfördelad och de flesta hade arbetat 3 år eller mindre och medianen var 2 år (SD = 
5.46). Antal vårdare som var föräldrar var 60 varav 26 var män och 34 var kvinnor. Antal män 
som inte var förälder var 14 och antal kvinnor som inte var förälder var 16.  

Urval. Deltagarna valdes utifrån ett kriterie- och bekvämlighetsbaserat urval och kom från 
en anstalt med säkerhetsklassificering C och ett säkerhetshäkte i Mellansverige. På anstalten 
och häktet fanns två säkerhetsarbetslag bestående av ett flertal kriminalvårdare. Deras 
arbetsuppgifter var exempelvis att bevaka monitorer, öppna portar, kontrollera inpassering av 
anställda och besökare. Kriminalvårdarna i säkerhetsarbetslagen exkluderades från 
undersökningen då kriteriet för att delta var att som kriminalvårdare arbeta med klientnära 
arbetsuppgifter. Alla 90 enkäter som delades ut lämnades tillbaka. Inget internt eller externt 
bortfall finns att rapportera. Deltagarna informerades om att deltagandet var frivilligt och att 
de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Vidare garanterades att alla enkäter skulle 
behandlas konfidentiellt. Deltagarna informerades också om att det fanns möjlighet att senare 
ta del av det färdiga resultatet.  
 
 
Material  
 

Mätinstrumentet. Mätinstrumentet som användes var en enkät med totalt 69 
frågor/påståenden. Enkätens första del bestod av fem bakgrundsfrågor (kön, ålder, antal år 
inom kriminalvården, arbetsplats och föräldraskap). Enkätens andra del bestod av 271 
påståenden från Interpersonal Reactivity Index (IRI), som användes för att mäta empati. 
Enkätens tredje del bestod av 33 påståenden från Social Desirability Scale (SDS), som 
användes för att mäta social önskvärdhet. Den fjärde delen bestod av fyra av författaren 
utformade påståenden för att göra studien mer anpassad till omständigheterna. IRI och SDS 
fanns inte tillgänglig i svensk översättning utan översattes från engelsk- till svensk version av 
författaren. De fem bakgrundsfrågorna först i enkäten hade svarsalternativ som 
respondenterna fick svara på genom att sätta ett kryss. Alla svarsalternativ till de 64 
påståendena i frågeformuläret var graderade enligt en femgradig Likertskala graderad från 1 = 
stämmer inte alls till 5 = stämmer helt.   

Mätinstrumentet IRI. IRI bestod av 28 påståenden, som till exempel ”Jag tycker inte synd 
om andra personer när de har problem”. IRI mäts utifrån fyra skalor. De fyra skalorna var 
följande. (1) Perspektivtagande, som mätte förmågan att inta någon annans perspektiv och se 
situationen utifrån någon annans synsätt, (2) Fantasi, som mätte förmågan att identifiera sig 
med fiktiva personer, som exempelvis personer i filmer eller böcker, (3) Empatisk omsorg, 
som mätte förmågan till empatiskt deltagande, omsorg och ömhet för någon annan, och (4) 
Personlig oro, som mätte personlig känsla av oro, olust, rädsla eller obekvämlighet när 
personen observerar någon annan som befinner sig i en negativ situation. De två första mätte 
kognitiva reaktioner och de två sista mätte emotionella reaktioner hos någon som erfarit andra 
i negativa situationer eller nödsituationer. IRI anses varit ett empatimätinstrument som gett 
resultat som överensstämde med andra empatimätinstrument (Coman, Evans, & Stanley, 
1988) med hög reliabilitet och intern validitet (Evans et al., 1993). IRI bestod av 28 
påståenden, varav nio var omvända. Höga poäng på IRI visade på hög empati hos personen. 

���������������������������������������� �������������������
�
�En fråga avseende perspektivtagande (Innan jag ska kritisera någon försöker jag att föreställa mig hur jag skulle 

känna mig om jag var i den personens situation) har fallit bort på grund av tekniskt fel.�
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Mätinstrumentet SDS. Enkäten SDS bestod av 33 påståenden som till exempel ”Jag har 
aldrig avsiktligen sagt någonting som sårar någon” varav 16 var omvända påståenden. Ett 
högt resultat på SDS tydde på att individen svarade med hög social önskvärdhet. Detta 
innebar att respondenter tenderade att svara oärligt eftersom deras vilja att framställas som 
socialt önskvärda var stark.  

Fyra till studien anpassade påståenden. Sist i enkäten togs fyra påståenden med för att 
anpassa studiens syfte till omständigheterna i undersökningen. Påståendena var följande. (1) 
Hur väl kriminalvårdare tyckte att de lärde känna klienterna, (2) kriminalvårdares 
engagemang för klienterna, (3) hur skyldiga till brottet klienterna som sitter frihetsberövade 
anses vara, och (4) om kriminalvårdarna ofta tänker på om klienten är skyldig eller inte till 
brottet som de sitter frihetsberövade för.  

 
 
Procedur  
 
En kriminalvårdsinspektör kontaktades för att få godkännande att utföra undersökningen på 
anstalten och häktet. Då inga hinder ansågs föreligga och då de etiska riktlinjerna som 
sammanställts av vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, 1999) ansågs uppfyllda kunde 
undersökningen därmed genomföras på anstalten och häktet. Vid två helger i rad tillfrågades 
totalt 90 kriminalvårdare som arbetade på häktet och anstalten om de var villiga att delta i 
studien.  Kriminalvårdarna som arbetar på häktet och anstalten som valts arbetar varannan 
helg. Två helger i rad valdes eftersom det då var störst sannolikhet att alla kriminalvårdare på 
häktet och anstalten skulle ges möjlighet att delta. Enkäterna delades ut personligen eftersom 
svarsfrekvensen ansågs bli högre än om enkäterna skulle ha skickats ut via internposten. 
Studien presenterades som en undersökning om kriminalvårdares emotioner och reaktioner. 
Deltagarna informerades om att det var frivilligt att delta i studien och att det närsomhelst 
gick att bryta sitt deltagande. Konfidentialiteten garanterades så tillvida att 
undersökningsledaren var den enda som skulle se de besvarade enkäterna och att enkäterna 
inte skulle distribueras till någon annan. Det informerades om att det fanns möjlighet att 
senare ta del av det färdiga resultatet. I missivbrevet fanns uppgifter om att deltagarna kunde 
kontakta författaren via e-mail om man senare skulle vilja ta del av det färdiga resultatet. 
Undersökningsledaren valde att inte närvara då enkäterna skulle besvaras för att inte påverka 
respondenterna. De besvarade enkäterna samlades in av undersökningsledaren eller skickades 
via internpost i kuvert märkta med undersökningsledarens namn. Efter att samtliga de 
besvarade enkäterna samlats in numrerades dessa från 1-90 för vidare bearbetning och 
analysering.   
 
 

Resultat 

 
Nedan presenteras det erhållna resultatet av analyserna. Först beräknades medelvärden, 
standardavvikelser och Cronbach´s alfa av empati, empatiindexen och social önskvärdhet 
samt medelvärdena och standardavvikelserna för de fyra egendesignade frågorna (se Tabell 
1). Då de fyra frågorna inte hade några index var det inte möjligt att beräkna Cronbach´s alfa. 
Medelvärdena för empati, och empatiindexen perspektiv, fantasi och empatisk omsorg erhöll 
ett medelvärde kring tre (3) till fyra (4) medan indexet personlig oro erhöll ett något lägre 
medelvärde. Cronbach´s alfa erhöll ett värde som ansågs vara högt gällande empati, 
perspektiv, fantasi och personlig oro medan empatisk omsorg erhöll ett något lägre värde. 
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Relation erhöll ett något lägre medelvärde än engagemang som erhöll högst medelvärde och 
skyldighetsgrad. Skuldfrågan erhöll lägst värde av de fyra frågorna.  

Hypotesprövningar med t-test utfördes för oberoende mätningar av empati och kön 
(1=Man, 2=Kvinna), empati och arbetsplats (1=Anstalt, 2=Häkte) samt empati och 
föräldraskap (1=Förälder, 2=Icke Förälder). Ett t-test för oberoende mätningar visade att det 
inte fanns någon signifikant skillnad avseende empati mellan män (M = 3.06, SD = 0.33) och 
kvinnor (M = 3.20, SD = 0.34), t(87) = -1.89, p >.05. Ett t-test för oberoende mätningar visade 
att det inte erhölls någon signifikant skillnad avseende empati mellan kriminalvårdare på 
häktet (M = 3.20, SD = 0.32) och kriminalvårdare på anstalt (M = 3.10, SD = 0.35), t(87) = 
1.48, p>.05. Ett t-test för oberoende mätningar visade att det fanns en signifikant skillnad 
avseende empati mellan kriminalvårdare som var förälder (M = 3.08, SD = 0.33) och 
kriminalvårdare som inte var förälder (M = 3.25, SD = 0.33), t(87) = -2.31, p <.05. De som 
inte var förälder erhöll ett högre empativärde. 
 
Tabell 1. 
Medelvärden (M), standardavvikelser (SD) och Cronbach´s alfa (�)  
Variabler         M     SD    � 
Empati          3.13    0.34    .71   
Perspektiv        3.72    0.50    .60    
Fantasi         2.95    0.71    .74   
Empatisk omsorg      3.88    0.50    .53   
Personlig oro        2.08    0.55    .64   
Social önskvärdhet     3.12    0.38    .80  
Relation1        3.31    0.92    -  
Engagemang2       4.33    0.83    -  
Skyldighetsgrad3      4.00    0.60    -  
Skuldfrågan4       2.62    1.15    -  
Not. N=90 
1 Hur väl kriminalvårdare anser sig lära känna klienter de är kontaktperson åt. 
2 Hur engagerade kriminalvårdare anser sig vara avseende de klienter de är kontaktperson åt.  
3 Hur skyldiga kriminalvårdare anser att klienter är till brottet. 
4 Hur ofta kriminalvårdare funderar på klienters skuld till brottet. 

För att studera sambanden mellan variablerna användes Pearson´s korrelation. Resultatet 
av korrelationer mellan empati/empatiindexen och bakgrundsvariablerna samt korrelationerna 
mellan social önskvärdhet och bakgrundsvariablerna (se Tabell 2) visade att kön (1=Man, 
2=Kvinna) och empati inte hade ett signifikant samband. Resultatet visade att det fanns ett 
signifikant negativt samband mellan ålder och empati och att ju äldre kriminalvårdare var 
desto mindre empatiska visade de sig vara. Arbetsplats (1=Anstalt, 2=Häkte) visade sig inte 
ha ett signifikant samband med empati. Det spelade alltså ingen roll om kriminalvårdarna 
arbetade på häktet eller anstalten. Antalet år inom kriminalvården visade sig inte heller ha ett 
signifikant samband. Empati visade sig ha ett signifikant samband med föräldraskap 
(1=Förälder, 2=Icke förälder) och resultatet tyder på att de kriminalvårdare som var föräldrar 
var mindre empatiska. Social önskvärdhet hade ett signifikant samband med ålder. Ju äldre 
kriminalvårdare var desto mer socialt önskvärt svarade de.  
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Tabell 2  
Pearson´s korrelationskoefficient 
Variabler         1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 11 
1. Kön       - 
2. Ålder       -.02 - 
3. Arbetsplats     -.18 .20         - 
4. Antal år i kriminalvård  -.16 .33** .013 - 
5. Förälder       -.03 -.36**-.19 .001 - 
6. Perspektiv     -.03 .02  -.01 .13  -.00 - 
7. Fantasi       .18  -.31**-.21 -.03 .30**.13  - 
8. Empatisk omsorg   .33** -.11 -.07 -.03 .15  .31**.41** - 
9. Personlig oro     -.04 -.01 -.03 -.16 .04  -.33**.17  -.02 - 
10. Empati       .20  -.21* -.16 -.05 .24* .38**.81** .69**.40** - 
11.  Social önskvärdhet  -.13 .25* .04  .10  -.04 .30** -.24* .03  -.20 -.10 -  
Not. N = 90, * = p <.05, **= p <.01  
 

Resultatet av korrelationerna mellan empati/empatiindexen och de fyra egendesignade 
frågorna avseende hur väl kriminalvårdare lär känna klienterna, hur engagerade de blir i 
klienterna, hur skyldiga klienter ansågs vara samt hur ofta kriminalvårdare funderar kring hur 
skyldiga klienter ansågs vara (se Tabell 3) visade på vissa signifikanta samband. Resultatet 
visade att kriminalvårdares engagemang och fantasi hade ett signifikant samband men detta 
var negativt, vilket tydde på att ju mindre fantasi kriminalvårdare hade desto mer engagerade 
var de i klienten de var kontaktperson åt. Skuldfrågan och fantasi visade sig ha ett signifikant 
samband, vilket innebar att ju mer fantasi en kriminalvårdare hade desto oftare tänkte de på 
om klienter var skyldiga till brotten. Relation och engagemang visade sig ha ett positivt 
samband, vilket innebar att ju bättre en kriminalvårdare kände klienten desto mer engagerad 
blev de i klienten. Det visade sig också att relation och skuldbeläggande hade ett positivt 
samband, vilket innebar att ju bättre en kriminalvårdare kände klienten desto mer 
skuldbelades klienten. Det visade sig att relation och skuldfrågan hade ett negativt samband, 
det vill säga ju bättre kriminalvårdare kände klienten de var kontaktperson åt desto mer sällan 
funderade kriminalvårdaren på om klienten var skyldig. Det visade sig också att 
skyldighetsgrad och skuldfrågan hade ett negativt samband, vilket innebar att om 
kriminalvårdare ansåg klienter i större grad skyldiga desto mer sällan funderade de på 
klienters skuld.  
 
Tabell 3 
Pearson´s korrelations koefficient 
Variabler      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
1. Perspektiv     - 
2. Fantasi     .13 - 
3. Empatisk omsorg  .31** .41** - 
4. Personlig oro   -.37**.17 -.02 - 
5. Empati      .38** .81**.69** .40** - 
6. Social önskvärdhet .30** -.24* .03 -.20 -.1 0 - 
7. Relation1     -.01 -.13 .10 .02 -.03 .05 - 
8. Engagemang2   .05 -.23* .03 .02 -.09 -.08 .76** - 
9. Skyldighetsgrad3  .05 -.08 -.10 -.14 -.12 .08 .24* .24 - 
10. Skuldfrågan4   -.04 .25* .06 .10 .19 -.09 -.49**-.5** -.36** -�
Not. N = 90,  * = p < .05,  ** = p < .01 
1 Hur väl kriminalvårdare anser sig lära känna klienter de är kontaktperson åt. 
2 Hur engagerade kriminalvårdare anser sig vara avseende de klienter de är kontaktperson åt.  
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3 Hur skyldiga kriminalvårdare anser att klienter är till brottet. 
4 Hur ofta kriminalvårdare funderar på klienters skuld till brottet. 

 
Med korrelationsanalyserna som grund gjordes två regressionsanalyser för att ge en mer 

djupgående analysering än de som korrelationerna kunnat ge och för att slutligen ta reda på 
vilken variabel som predicerade empati bäst användes multipel regressionsanalys. Den första 
regressionsanalysen (med metoden enter) visade att föräldraskap och ålder totalt förklarade 
7.7 % av variansen i empati. Varken ålder (� = -.15, t = -1.34, p >.05) eller föräldraskap (� = 
0.19, t=1.70, p > .05) visade sig vara signifikanta prediktorer av empati. Den andra 
regressionsanalysen utgjordes av den subdimension av empati som haft starkast samband med 
övriga variabler nämligen fantasi (med metoden enter) och det visade att ålder och 
föräldraskap totalt förklarade 14 % av variansen i fantasi. Den starkaste prediktorn av fantasi 
var ålder (� = -0.23, t = -2.17, p <.05) och den något svagare prediktorn av fantasi var 
föräldraskap (� = 0.22, t = 2.10, p < .05). När social önskvärdhet lades till i modellen (med 
metoden Next) visade det nya resultatet att endast föräldraskap (� = 0.24, t = 2.30, p <.05) 
signifikant predicerade fantasi och att ålder (� = -0.19, t = -1.76, p =.082) inte längre 
signifikant predicerade individers värden av fantasi. 
 
 

Diskussion 

Kriminalvårdens viktigaste arbetsuppgift är att få klienter att inte återfalla i brottslighet. Att 
frihetsberöva dem som dömts till fängelse eller misstänks för ett brott är en av åtgärderna i 
den brottsbekämpande verksamheten. En annan åtgärd är att under klienters vistelse i anstalt 
eller häkte påverka dem på olika vis att inte återfalla i brottslighet. En viktig påverkansfaktor 
hos kriminalvårdare anses vara ett empatiskt bemötande gentemot klienter. För att undersöka 
kriminalvårdares empati och vilka faktorer som kan påverka empati hos kriminalvårdare som 
arbetar med klientnära kontakt utformades syftet till den här studien samt de 10 hypoteserna 
avseende empati hos kriminalvårdare. Resultaten som erhållits i studien föranleder en 
genomgång av samtliga tio hypoteser i tur och ordning. Det görs vidare en koppling till vilka 
teorier som anses kunna förklara resultatet samt antaganden och slutsatser av författaren 
avseende varför utfallet i resultatet blev som det blev. 
 
 
Hypotesgenomgång samt koppling till tidigare forskning 
 

Hypotes 1. Empati ökar med ålder. Tidigare studier avseende empati och ålder visade 
att empati ökar med åldern (Eisenberg et al., 1987, Eisenberg et al., 1991). Ålder associerades 
starkt negativt med empati i den här studien. Ålder associerades också starkt med social 
önskvärdhet men ålder förlorar sin starka förutsägbarhet på empati när social önskvärdhet 
lades till i analysen. Resultatet gav inte något stöd åt hypotesen. En slutsats av varför utfallet i 
den här studien avviker från tidigare studier är att äldre kriminalvårdare kan ha distanserat sig 
mer empatiskt i förhållande till sitt arbete med klienter. Detta enligt teorin om förväntningar 
på- och vilka situationer individer föredrar baserat på tidigare erfarenheter. Där individer som 
deltar i situationer som kräver empati har baserat på tidigare erfarenhet lärt sig stänga av sina 
empatikänslor eftersom det inte lönar sig att vara mer empatisk (Stotland, & Smith, 1994). 
Det kan också vara så att äldre kriminalvårdare använder sig mer av en problemlösande 
strategi istället för att känna enbart empati för klienten. De har blivit bättre på att finna 
alternativa lösningar på problemet eller lämna över ansvaret till närmaste chef eller 
sjukvården eller psykiatrin eftersom de av erfarenhet vet att de inte kan lösa klientens 



12 
�

problem. Varför äldre kriminalvårdare är mer angelägna om att framstå som mer empatiska än 
vad de yngre är kan bero på att de äldre vet vad som socialt anses acceptabelt i större 
utsträckning.  
Hypotes 2. Empati påverkas av kön. Tidigare studier har visat att kvinnor är mer empatiska än 
män (Davis et al., 1994; Eisenberg, & Lennon, 1983) samt att kvinnliga läkarstudenter var 
mer empatiska än manliga oavsett om det var kvinnliga eller manliga patienter de bemötte 
(Evans, Stanley & Burrows, 1993). Kön visade sig inte starkt relaterad till empati och 
resultatet som erhållits visade sig inte ge stöd åt hypotesen om att kvinnliga kriminalvårdare 
är mer empatiska än manliga. Det kan antas beror på föreställningar, förväntningar och 
preferenser i sitt yrkesval där kvinnor och män som valt att arbeta som kriminalvårdare har 
lika mycket empati i sin yrkesroll (Davis et al., 1999). En annan förklaring kan vara att män 
har lättare att sätta sig in i andra mäns situation och känna mer empati för en man i en svår 
situation (Davis et al., 2004). Könets påverkan på empati kan i detta fall ha reduceras 
eftersom det är manliga klienter dessa kriminalvårdare möter och därmed blev skillnaderna 
inte så stora avseende manliga och kvinnliga kriminalvårdares empati.  

Hypotes 3. Kriminalvårdare på anstalt är mer empatiska än kriminalvårdare på häktet.  
Tidigare studier har visat att en närmare relation främjar empati (Vreeke & van der Mark, 
2003). Vilken arbetsplats kriminalvårdare hade, det vill säga om de arbetade på häkte eller 
anstalt, associeras inte starkt nog med empati. Hypotesen fick inte stöd av resultatet i studien. 
En förklaring kan vara att eftersom individer har en så stark tro på att världen är rättvis och att 
individer förtjänar vad de får (Lerner & Simmons, 1966) gör att kriminalvårdare inte 
empatiserar med klienter som sitter på anstalt i större utsträckning än vad kriminalvårdare 
gjorde på häktet. Intagna på anstalt är dömda för brottet medans häktade inte är dömda, vilket 
inte visade sig påverka kriminalvårdares empati. Detta mot bakgrund av att resultatet inte 
hade en negativ association. Klienter som sitter häktade mår oftare sämre på grund av att de 
inte är dömda ännu och de oroar sig förmodligen för utfallet i kommande dom. Detta kanske 
kräver mer empati av kriminalvårdarna, vilket kan vara en faktor som påverkat utfallet. En 
annan orsak till varför kriminalvårdare på anstalt inte är mer empatiska kan vara att 
kriminalvårdare enligt sina tidigare erfarenheter konstaterat att det inte lönar sig att vara mer 
empatiska då klienters situation inte blivit bättre utan det är klienter själva som ansvarar för 
sin situation och motivation att göra den bättre. Dessa slutsatser har dragits utifrån en studie 
om erfarenheter avseende empati och dess konsekvenser baserat på erfarenheter från tidigare 
situationer (Davis, et al., 1999).  

Hypotes 4. Empatin ökar ju fler år kriminalvårdaren arbetat inom kriminalvården. 
Individer väljer situation baserat på tidigare erfarenheter och dess konsekvenser, vilket 
innebär att individer väljer situationer som tidigare gett positiva konsekvenser (Stotland & 
Smith, 1994). Kriminalvårdare som valt att fortsätta arbeta år efter år har valt att göra detta 
eftersom erfarenheterna i yrket varit positiva och de anses öka deras förståelse för klienternas 
situation, vilket borde öka empatin hos kriminalvårdare. Antalet år inom kriminalvården 
relaterar inte med empati. Hypotesen fick inte stöd av resultatet. Det kan tolkas som att 
kriminalvårdare varken blir mer eller mindre empatiska ju längre de har arbetat inom verket. 
Det är glädjande att konstatera att empatin inte sjunker med antalet år som kriminalvårdare 
arbetat inom kriminalvården. En förklaring kan vara att kriminalvårdare som arbetat längre 
har psykologiskt distanserat sig eftersom klienters situation inte blir bättre om kriminalvårdare 
empatiserar mer (Davis et al., 1999) . De berörs alltså inte mer eller mindre än vad mindre 
erfarna kriminalvårdare gör trots att de som arbetat längre anses ha en större förståelse för 
klienters situation och att ett empatiskt bemötande är välbehövligt för de flesta klienterna som 
anses befinna sig i mer eller mindre av en livskris. Det kan också vara så att ju fler år 
kriminalvårdare arbetat desto större kunskap har de om var klienten kan vända sig eller vilka 
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åtgärder som kan vidtas. Istället för att ryckas med i klienters berättelser om sina livsöden och 
ställas rådlös inför situationen. 

Hypotes 5. Föräldraskap antas påverka empati positivt. Antagandet om att 
föräldraskap borde främja empati hos kriminalvårdare grundar sig på att som förälder främjas 
empatikänslor för barnet (Koestner, & Weinberg, 1990) och att bli förälder anses öka 
livserfarenheten vilket ökar empatin (Eisenberg et al., 1987; Eisenberg et al., 1991; Holmgren 
et al., 1998; Lennon et al., 1983). Vidare antogs därför empatin öka även gentemot andra men 
föräldraskap visade sig inte öka kriminalvårdares empati för klienterna. Tvärtom så minskade 
empatin hos dem som var föräldrar. Att inte vara förälder associerade starkt med empati men 
det kunde inte starkt anses förutsäga empati hos kriminalvårdare när social önskvärdhet lades 
till i analysen. Hypotesen fick inte något stöd. Det är intressant att konstatera att social 
önskvärdhet hade denna påverkan på dem som inte var förälder avseende associationen till 
empati. Det anses som att de som inte var föräldrar hade en stark vilja att framstå som mer 
empatiska än vad de egentligen var. Ökad livserfarenhet ökar vetskapen om hur individer 
förväntas vara i sociala sammanhang. Det lämnas dock oklart varför social önskvärdhet hade 
denne effekt på empatin hos dem som inte var föräldrar.   

Hypotes 6. Empati och hur väl kriminalvårdare lär känna klienterna har ett positivt 
samband. Enligt tidigare studier om empati och relationer visade resultatet att ju bättre 
relation en individ hade till en annan desto mer empati visade individen för den andra (Vreeke 
& van der Mark, 2003). Hur väl kriminalvårdare lär känna klienter de är kontaktperson åt är 
inte starkt associerat med empati. Hypotesen fick inte något stöd av resultatet. Resultatet 
innebär inte att de inte känner någon empati alls eftersom det finns en association till empati 
men denna är inte tillräckligt stark. Detta kanske visar på att kriminalvårdare klarar av att vara 
professionella i sitt yrke och behåller distansen gentemot klienterna. Att lära känna klienten 
väl innebär inte heller att det är negativt relaterat till empati vilket anses positivt. En orsak kan 
vara att kriminalvårdare valt att distansera till klienterna enligt tidigare studie om 
erfarenhetsbaserade situationsval där individer som valt att delta trots att konsekvenserna inte 
varit positiva kan psykologiskt distansera sig (Stotland & Smith, 1994). Att lära känna någon 
väl är individuellt tolkat och i yrket kan det innebära att det är på en ytlig nivå. Det vill säga 
att relationen inte är den samma som mellan två vänner och att det därför inte associerades 
empati. En annan förklaring kan vara att individer drar snabba slutsatser om andra och om 
någon befinner sig i en negativ situation ligger fokus på olikheter enligt teorin om tron på en 
rättvis värld (Lerner & Miller, 1977; Lerner & Simmons, 1966). Oftast anses den andra 
individen vara olik, vilket minskar empatin. Detta gör individer eftersom de vill ha en 
föreställning om att det aldrig kommer att inträffa dem, vilket anses vara en skyddsmekanism. 
Detta kan vara en förklaring till varför kriminalvårdare som ansett sig lära känna klienter väl 
inte är mer empatiska än dem som anser sig lära känna klienterna mindre väl. 

Hypotes 7. Empati och hur engagerade kriminalvårdare blir i klienterna har ett positivt 
samband. Tidigare studier har visat att empati och engagemang för individer i negativa 
situationer har ett positivt samband (Lerner & Miller, 1977; Lerner & Simmons, 1966). 
Empati visade sig inte vara relaterat med hur engagerade kriminalvårdare blir i de klienter de 
är kontaktperson åt. Hypotesen fick alltså inte något stöd. Detta kan förklaras utifrån teorin 
om tron på en rättvis värld där det visat sig att individer tenderar att drar slutsatser avseende 
andra individer som befinner sig i en negativ situation. Slutsatserna är att individerna är dåliga 
människor och de förtjänar därmed inte något större engagemang (Lerner & Simmons, 1966; 
Lerner & Miller, 1977). En annan teori som skulle kunna förklara utfallet är att 
kriminalvårdare kan behålla distansen till klienterna enligt tidigare teorier om förväntningar 
och föreställningar som kan leda till att individer deltar men inte empatiserar mer trots att de 
är engagerade i sitt arbete. Detta beror av att om det erfarenhetsmässigt visat sig att 
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konsekvenserna av att empatisera inte leder till att situationen blir bättre distanserar sig 
kriminalvårdare till klienternas problem (Davis, 1999).  

Hypotes 8. Empati och hur stor andel av klienterna som anses skyldiga har ett negativt 
samband. Tidigare studier om teorin om en rättvis värld har visat att individer har en tendens 
att anse att andra fått vad de förtjänar (Lerner, & Simmons, 1966; Lerner & Miller, 1977). Ett 
annat resultat visade att ett högt värde på IRI leder till minskad skuldbeläggning (Davis et al., 
1979). Mot bakgrund av dessa två studier tolkas det som att kriminalvårdare med låg grad av 
empati anser att klienter förtjänar det frihetsberövande straffet. Utfallet av denna studie visade 
att empati inte vara varken starkt negativt eller positivt associerat till hur skyldiga klienter 
ansågs vara. Hypotesen fick inte stöd av resultatet i studien. Detta resultat kan tyda på att 
empativärdet är konstant oavsett hur skyldiga eller oskyldiga klienter i de flesta fall anses 
vara. Detta tyder på hög professionalism och att kriminalvårdare inte låter en dom avgöra 
vilken mängd empati som ges en viss klient.  

Hypotes 9. Empati och hur ofta kriminalvårdare tänker på klienters skuld till brottet 
har ett negativt samband. Det har visat sig att empati och skuldbeläggande har ett negativt 
samband (Davis et al., 1979). Empati visade sig inte vara starkt negativt relaterade till hur ofta 
kriminalvårdare tänker på om klienter är skyldiga eller inte. Hypotesen får inte något stöd. 
Därmed dras slutsatsen att kriminalvårdare låter domare avgöra om klietern är skyldiga eller 
inte och de lägger inte ner tid på att fundera kring detta även om de empatiserar med klienten. 
Det konstaterades att fantasi och hur ofta kriminalvårdare funderade kring klienters skuld till 
brottet hade en positiv relation och att ju mer fantasi kriminalvårdare hade desto oftare 
funderade de på om klienter var skyldiga eller inte. Det anses logiskt att fantasi föranleder 
tankar kring hur brottet skulle kunna gått till och att en person som i sitt nuvarande 
sammanhang på anstalten eller häktet där han är relativt skötsam har kunnat göra något så 
makabert som exempelvis ett mord. Det kan tänkas att det blir en viss konflikt i tankarna i 
dessa fall och att det skulle kunna påverka kriminalvårdares grad av empati gentemot klienter.  

Hypotes 10. Kvinnliga kriminalvårdare svarar mer socialt önskvärt. Det har visat sig 
att kvinnor tenderar att svara mer socialt önskvärt än män gällande empati (Batson et al., 
1999; Nilsson, & Sánchez, 2005). Kön är inte starkt relaterat till social önskvärdhet enligt 
resultatet som erhållits i studien. Hypotesen fick inte något stöd. Ålder visade sig däremot 
vara starkt relaterat till social önskvärdhet bland kriminalvårdare, det vill säga ju äldre 
kriminalvårdare är desto mer socialt önskvärt svarar de. Dessa slutsatser anses logiska. 
Eftersom med åldern anses kunskapen öka avseende vad som är socialt acceptabelt. Yngre 
kriminalvårdare anses var mer ärliga än äldre. Kan tolkas som att de är mer ovissa om vad 
som förväntas av dem också. Det kan vara så att äldre kriminalvårdare är mer obekväma i att 
blotta sin ärlighet även om de visste att garantierna för konfidentiell behandling av enkäterna 
garanterats.  

För att sammanfatta vad studiens resultat visar görs en generell sammanfattning. De 10 
hypoteserna fick inte något stöd av resultaten i studien. Kriminalvårdares empati visade sig 
inte påverkas av någon av faktorerna som antagits i hypoteserna. Det anses att 
kriminalvårdare behåller distansen till klienterna men de saknar inte empati, vilket tyder på 
professionalism. Social önskvärdhet påverkar äldre kriminalvårdare att svara mer empatisk. 
 
 
Studiens styrkor respektive svagheter   
 
Författarens ambition var att kunna bidra till forskningen om empati för samhällets samt 
kriminalvårdens nytta. För att kunna bidra till forskningen ställs krav på validiteten och 
reliabiliteten i den här studien. Avseende översättningarna av enkäterna gällande empati (IRI) 
och social önskvärdhet (SDS) har det lagts ner mycket tid och möda för att anpassas till 
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omständigheterna i den här studien. IRI och SDS är väl beprövade mätinstrument som har hög 
reliabilitet och den anses också hög i denna studie med tanke på värdena som erhållits. Vissa 
av frågorna hade möjligtvis kunnat göras mer anpassade genom att förstärka att det rör sig om 
olika situationer eller förhållanden i arbetet och inte privat. En fråga i IRI enkäten hade på 
grund av tekniska fel fallit bort. Den frågan var: Innan jag ska kritisera någon försöker jag att 
föreställa mig hur jag skulle känna mig om jag var i den personens situation (Before 
criticizing somebody, I try to imagine how I would feel if I were in their place), och innefattar 
kategorin perspektivtagande. Detta anses inte ha påverkat resultatet eftersom 
perspektivdimensionen är omfattande trots bortfallet av denna fråga. SDS kan vid första 
anblicken tyckas vara ett föråldrat instrument som borde uppdateras. Det har gjorts nya 
versioner ändamålsenligt anpassade till olika studiers syften. Det finns dock ingen 
uppdatering av SDS och empati som ansågs tillräckligt väl anpassad till den här studien, 
varför den gamla versionen användes. Social Desirability Scale anses vara ett mätinstrument 
med hög validitet och reliabilitet och i den här studien anses Cronbach’s alfa för Social 
önskvärdhet vara tillräckligt högt. Cronbach’s alpha för social önskvärdhet var .69 och för att 
höja alfa värdet exkluderades fyra frågor och Cronbach´s alpha höjdes till .80. De fyra 
påståendena avseende att fånga upp hur väl de lär känna klienter samt hur engagerade de blir i 
klienter samt skuldbeläggandet av klienter utformades för att anpassas till den här studien och 
det lades ned möda för att göra påståendena så övergripande området som möjligt. Det skulle 
eventuellt ha behövts ytterligare påståenden eller öppna frågor för att kartlägga 
kriminalvårdarnas empati gentemot klienter. Urvalet av deltagare var ett kriterie- och 
tillgänglighetsbaserat urval. Deltagarantalet anses varit tillräckligt stort. Att personligen delat 
ut enkäterna och att besvarade enkäter lades i anonyma kuvert anses positivt ha främjat 
svarsfrekvensen och minimerat undersökningsledarens påverkan. Undersökningsledaren kan 
genom att personligen ha delat ut enkäterna till deltagarna och genom att delat ut 
missivbreven till dem minimerat deras valsituation. Det kan vara en anledning till att inte 
någon av deltagarna tackat nej till att delta i undersökningen. Deltagarna fick inte veta exakt 
vad studien gick ut på, endast att det handlade om känslor och reaktioner i yrkesrelaterade 
situationer och privat. Dessutom valde författaren att använda sig av påståenden som mätte 
social önskvärdhet, vilket anses ha analyserats väl hur det påverkade resultatet avseende 
kriminalvårdares empati. Det går inte att säga att resultatet är generaliserbart i nuläget. Det 
anses krävas fler studier för att se om resultaten överrensstämmer med erhållet resultat från 
andra häkten och anstalter. De flesta anstalter har personal som är överrepresenterade av det 
manliga könet vilket inte var fallet i populationen kriminalvårdare som den här studien 
utfördes på. Könsfördelningen anses dock vara acceptabel och anses inte ha påverkat 
resultatet missvisande. Den interna validiteten anses god och inget internt eller externt bortfall 
finns att rapportera eller några systematiska fel som kan ha påverkat undersökningen negativt 
på något vis.  
 
 
Förslag till framtida forskning 
 
Det antalet faktorer som antogs kunna påverka empati anses omfattande men det kan 
fortfarande finnas andra faktorer som påverkar empati hos kriminalvårdare. Empati hos 
kriminalvårdare anses vara ett relativt outforskat fenomen som det finns ett stort behov av att 
forskas vidare inom. Det skulle vara intressant att göra en kvalitativ studie och forska om det 
kan finnas andra faktorer som exempelvis om utbildningsnivå påverkar empativärdet positivt. 
Det anses motiverat att forska mer om föräldraskap och empatiindexet fantasi. I den här 
studien drogs slutsatsen gällande om någon är skyldig så behöver inte det påverka empatin 
negativt. Det skulle vara intressant med ytterligare forskning inom detta område. En annan 
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intressant infallsvinkel att forska i är om det finns skillnader mellan kriminalvårdare och 
andra populationer utanför murarna avseende förhållandet till intagna på anstalter och häkten. 
Kriminalitet är ett högst intressant ämne för samhället och den brottsbekämpande 
verksamheten. Det anses att fortsatta studier om empati hos kriminalvårdare gentemot klienter 
är av nytta för såväl forskningen som kriminalvården i stort. 
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