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Såklart äldre känner mer etnokulturell empati än yngre- eller? 
 

Denise Dahlgren 
 
 

Tidigare forskning menar att förmågan att vara empatisk mot andra ökar om 
man är lika i termer av etnicitet, kön, ålder och bakgrund. Huvudsyftet med 
studien var att studera skillnader i etnokulturell empati, det vill säga empati 
som riktar sig mot individer av annan etnicitet och kultur. Två separata 
studier gjordes, Studie 1 i USA (N = 75), och Studie 2 i Sverige (N = 92). 
Effekter av kön och ålder testades. Deltagarna var av blandade åldrar, kön 
och etniciteter. Mätinstrumentet som användes var The Scale of 
Ethnocultural Empathy (SEE). Resultat från Studie 1 visar att en del av den 
etnokulturella empatin antas skilja sig åt beroende på kön då männen visade 
högre etnokulturella empativärden än kvinnorna. I båda studierna antas 
yngre påvisa delvis högre etnokulturella empativärden än äldre. Resultatet 
kan leda till nya diskussioner angående generaliseringen och 
stereotypiseringen huruvida kvinnor och äldre besitter högst empati i dagens 
samhälle. 
 
Key words: ethnocultural empathy, gender, age, ethnicity, diversity 

 
 

Inledning 
 
Länder i västvärlden blir allt mer etniskt och kulturellt heterogena. I Sverige var andelen med 
utländsk bakgrund år 2013 uppmätt till 20.7% (Statistiska centralbyrån, 2013), alltså var 
femte person. I USA bestod år 2011 21% av alla gifta par av åtminstone en maka/make född i 
ett annat land (U.S. Cencus Bureau, 2013). Det kan vara svårare att ta perspektivet av en 
person från en annan kultur och därför är detta en av anledningarna till att studier av empati i 
en interkulturell kontext blir allt mer väsentlig, speciellt då Rasoal, Eklund & Hansen (2011) 
menar att empati fram tills idag mest studerats som empatisk förmåga mellan individer med 
samma etniska och kulturella bakgrund. Studier av empati i en interkulturell kontext kan leda 
till att minska konflikter och öka nivån av tolerans, öppenhet, och respekt i mänskliga 
förhållanden, både i professionella och informella sammanhang (Wang, Davidson, Yakushko, 
Bielstein Savoy, Tan & Bleier, 2003). Denna typ av forskning kring kulturellt orienterad 
empati kan definieras som förmågan att ta en annan persons etnokulturella perspektiv och 
även dela dennes erfarenheter och känslor av att vara diskriminerad (Ridley & Lingle, 1996; 
Wang et al., 2003). Begreppet i fråga kallas för etnokulturell empati (Wang et al., 2003). 

Engen och Singer (2012) menar att empati är betydelsefullt för framgångsrik social 
interaktion. Detta gäller också för de professionella möten som individer handskas med i 
vardagen. Interkulturell kompetens tenderar till att representera effektiv hantering av 
interaktion mellan människor med olika affektiva, kognitiva och beteendemässiga 
orienteringar gentemot världen (Lawrence & Luis, 2001). Detta kan vara till hjälp i det 
invecklade nät av sociala och interpersonella förhållanden som karaktäriserar ett multietniskt 
samhälle. Lawrence och Luis (2001) tar upp vikten av kulturell förståelse i mötet mellan 
psykoterapeuter och deras klienter. Mångfalden i dagens klientel kräver att psykoterapeutisk 
träning måste innehålla interkulturell kompetens för att säkerställa att mötet mellan 
psykoterapeuten och klienten, om denne är av annat etniskt ursprung, skall vara lyckat.  
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Flertalet studier har visat att brist på empati kan tendera att leda till negativa attityder och 
aggressiva beteenden samt fientlighet gentemot andra etniska grupper och individer (Davis, 
1996; Stephan & Finlay, 1999). Dock kan individer med en högre förmåga till empati i sig 
självt reducera intolerans, konflikter och diskriminering samt öka förmågan till förståelse, 
respekt och tolerans mellan människor med såväl skilda etniciteter och kulturer som med 
samma (Wang et al., 2003). 

”The in-group empathy hypothesis” är en hypotes som myntats av Brown et al. (2006) för 
att beskriva etnicitetsrelaterade biases. Detta fenomen står för att individer tenderar att visa 
starkare empatiska reaktioner till sin egen etnicitet än till andra etniciteter på grund av 
upplevda likheter eller identiteter. Detta framkom i en undersökning gjord av Neuman, Boyle 
och Chan (2013), att etnicitets-relaterade biases i empati tenderade att föreligga då deltagarna 
utsattes för negativa sammanhang. Hoffman (2000) menar att det är mer troligt att förmågan 
att vara empatisk mot andra, oavsett sammanhang, ökar om den andre är lik en själv i termer 
av etnicitet, kön, ålder eller bakgrund, och att detta beteende kan spåras långt bak till våra 
förfäder.  
 
 
Etnicitet, ras och kultur 
 
Innan begreppen empati och etnokulturell empati helt klargörs är det grundläggande att 
redogöra för begreppen kultur, etnicitet och ras då dessa begrepp är en väsentlig del av den 
etnokulturella empatin. Markus (2008) har beskrivit begreppen utifrån ett psykologiskt 
synsätt. Hon menar att det är viktigt att förtydliga skillnaden mellan ras och etnicitet då 
studier om ras handlar om att motverka antaganden av gruppskillnader samt att skingra 
stereotyper, medan forskning kring etnicitet och kultur handlar om identifiering och 
förklarande av skillnader.  

Begreppet ras är ett dynamiskt sätt av historiskt härledda och institutionaliserande idéer 
och metoder som (1) sorterar människor in i olika etniska grupper enligt upplevda fysiska och 
beteendemässiga karakteristiska drag, (2) associerar differensvärden, makt, och privilegier 
med dessa karakteristiska drag och etablerar en social statusrankning bland olika grupper, (3) 
dessa framträder: (a) när grupper uppfattas utgöra ett hot mot varandras världssyn och/eller 
(b) för att rättfärdiga nedsättandet av andra grupper. Däremot fokuserar etnicitet och kultur 
mer på skillnader i betydelser, värden, och sätt att leva på (utövanden). Människor som tillhör 
grupper av olika etniciteter kommer sannolikt att göra anspråk på dessa skillnader och är mer 
benägna att komma överens angående generaliseringar om beteenden av gruppen (Markus, 
2008). Vidare menar Markus (2008) att etnicitet även är en dynamisk uppsättning av 
historiskt härstammande och institutionaliserande idéer och metoder som (1) tillåter 
människor att identifieras med grupper av människor på grundval av förmodade 
gemensamheter, inkluderat språk, historia, nation eller region av ursprung, sätt att vara, 
religion, namn, utseende, och/eller genealogi och anor, (2) kan vara en källa av innebörd, 
handling och identitet samt (3) ger en känsla av tillhörighet, stolthet och motivation.  

Rasoal (2009) redogör för begreppet kultur i sina studier om etnokulturell empati som en 
inlärd kommunikation i termer av verbala och icke-verbala uttryck. Det är dessa som i sin tur 
leder till etableringen av interaktion och kommunikation inom en speciell grupp, det är då 
själva gruppen som besitter en viss kultur. Det finns en rad andra definitioner på kultur. 
Triandis (1996) angav, inom det breda spektrum av definitioner kring termen kultur, att den 
gemensamma grunden av begreppet består av ett antal delade faktorer som tillhandahåller 
standarden för att uppfatta, tro, utvärdera, kommunicera, och handla bland grupper av 
individer som delar samma språk, historia och plats. Brinkmann (2007) har även talat om 
kultur som en substans som kan intas av en individ, vilket resulterar i att individen är 
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”kultiverad”. Alltså när detta innehåll tillämpas på en grupp kan denna begreppsbildning 
användas för att beskriva en grupp som kultiverad eller okultiverad. Vidare argumenterar han 
för att denna begreppsbildning kan vara användbar för att beskriva de normativa skillnaderna 
mellan individer och grupper. Avslutningsvis argumenterar Brinkmann (2007) för att vi 
endast kan ha kulturer om vi betingar verkligheten av speciella moraliska värderingar som 
sannfärdighet, rättvisa och respekt för ritualer. Han menar att den djupaste förståelsen av en 
annan kultur är en typ av praktisk förståelse istället för en kognitiv förståelse. 
 
 
Generell empati  
 
Empati kan beskrivas genom de två komponenterna förståelse och omsorg. Det är förmågan 
att kunna känna och förstå en annan persons känslor men även att bry sig om personen 
(Eklund, 2013). Enligt andra forskare kan det definieras som ett skeende när en person förstår 
det emotionella tillståndet hos en annan person genom att frambringa ett slags känslomässigt 
tillstånd i sig själv. I empati är det intellektet som sträcker sig efter en insikt i andras känslor 
medan man behåller en klar uppfattning av vad som skiljer sig själv och andra individer åt 
(Engen & Singer, 2012; Lawrence & Luis, 2001). Enligt Eisenberg (2000) är empati den 
känslomässiga respons som liknar en annan individs emotionella tillstånd eller skick. Hon 
menar att empati innefattar både en kognitiv komponent och en affektiv komponent. Den 
kognitiva komponenten innefattar bland annat hur man förstår en persons emotionella tillstånd 
och den affektiva komponenten innefattar ett djupare stadie, att även kunna dela en annan 
persons emotionella tillstånd. Engen och Singer (2012) menar att förekomsten som influerar 
oss av andras känslor inte går på automatik. Det finns en serie faktorer som påverkar, bland 
annat egenskaperna en empatisör besitter. Vidare menar de att objektet för empati samt det 
sociala sammanhanget är viktiga när vi sammanförs med andras känslor. Empati är alltså både 
ett intrapersonellt fenomen, där den finns inom empatisören, och ett interpersonellt fenomen, 
när en individ visar omsorg och att vi bryr oss om en annan människa. Precis som Eklund 
(2013) menar Rasoal et al. (2011) att just etnokulturell empati är ett interpersonellt fenomen 
där två personer bryr sig om varandra samt tänker och känner med varandra.  
 
 
Köns- och åldersskillnader i empati  
 
Mycket forskning sker kring hur individer med olika kön och i olika åldrar har förmåga att 
känna olika mycket empati. Ett flertal studier visar på att kvinnor tenderar till att ha högre 
empati än män (Davis, 1983; Eisenberg & Lennon, 1983; Hoffman & Levine, 1976).  Detta 
gäller även för Ewans, Stanley och Burrows (1993) studie om empati och könsskillnader som 
ägt rum i arbetsmiljö. I studien visade det sig att kvinnliga läkarstudenter tenderade att ha 
högre förmåga till empati i mötet med patienten än de manliga läkarstudenterna, detta 
oberoende av kön på patienten. Studier gjorda i etnokulturell empati visar i linje men 
föregående studier att det finns könsskillnader då kvinnorna i genomsnitt tenderade att ha 
högre etnokulturella empativärden än männen (Cunidiff & Komarraju, 2008; Wang et al., 
2003). En annan studie inom medvetenhet och acceptans av skillnader som existerar mellan 
individer (The Millville-Guzman Universality-Diversity Scale) visar att kvinnor tenderat till 
att ha beskrivit sig själva som mer troliga till att acceptera kulturella skillnader än män 
(Miville, Holloway, Gelso, Pannu, Liu, Touradji & Fuertes, 1999). Däremot finns det studier 
som visar att det inte tenderar till att finnas någon könsskillnad i just perspektivtagandet av 
empati (Davis, 1994; Wang et al., 2003). Hoffman (2000) menar att perspektivtagande kan 
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möjliggöra för individer att koppla bort empatiska känslor då det är mer av en ”roll” individen 
intar. 

I en longitudinell studie gjord av Eisenberg, Shell, Pasternack, Lennon, Beller och Mathy 
(1987) visade det sig att flickor tenderade till att öka sin empatiska förståelse desto äldre de 
blev medan resultatet för pojkar inte påvisade någon sådan tendens. Samma tendens i 
åldersskillnad visades i en annan longitudinell studie gjord av Eisenberg, Miller, Shell, Mc 
Nalley och Shea (1991) där individer examinerats under vuxen ålder och än en gång delvis 
tenderade att ha mer empatin med den ökade livserfarenhet de fick under studiens gång. 
Takahashi och Overton (2002) studie visade även den att de äldre tenderade till mer empati än 
de som var yngre, detta oberoende av vilken kulturell och etnisk bakgrund deltagarna hade. 
Men alla studier visar dock inte att äldre har mer empati än yngre. I en studie gjord av 
Schiemann och Van Gundy (2000) visades att deltagarna tenderade att ha högre empati ju 
yngre de var, alltså tvärtemot vad föregående studier tenderat till. De menar att 
socioekonomiska faktorer, så som mindre inkomst efter pension, är orsaken till varför denna 
tendens hittades. 
 
 
Etnokulturell empati 
 
Ridley och Lingle (1996) var de första personerna att definiera konceptet kulturell empati och 
även att utforma en detaljerad modell för detta begrepp. Enligt denna modell måste en form 
av djupare empatisk respons ske för att ge tillstånd till en känsla av ömsesidighet och 
förståelse genom de stora skillnader i värderingar och förväntningar som sker vid kulturella 
utbyten. Modellen är komponerad av tre underordnade processer: (1) en kognitiv process, (2) 
en emotionell/affektiv process samt (3) en kommunikativ process. Den kognitiva komponenten 
består av förmågan att uppfatta världen så som den uppfattas av individer med annan kulturell 
och etnisk bakgrund. Den emotionella/affektiva komponenten är kopplad till graden av 
medvetenhet och att kunna dela situationer och/eller emotionella skeden med individer från 
olika kulturella och etniska bakgrunder. Den kommunikativa komponenten ser till uttrycket 
av tankar och känslor gentemot individer av etniska grupper skilda från ens egen. Detta kan 
ske genom ord eller handlingar (Ridley & Lingle, 1996).  

Det är bland annat utifrån dessa tre processer samt diskussionen om generell och kulturell 
empati, som Wang et al. (2003) konstruerat begreppet etnokulturell empati. Etnokulturell 
empati är, enligt Wang et al. (2003), när empatin är direkt riktad mot människor av andra 
etniska och kulturella grupper än ens egna etnokulturella grupp. Begreppet har även 
definierats av Rasoal et al. (2011) som känsla, förståelse och omsorg om vad någon från en 
annan kultur känner, förstår och bryr sig om. Vidare menar de att huvudskillnaden mellan 
generell och etnokulturell empati är målet för vem empatin riktar sig mot. I generell empati är 
inte detta specificerat medan det i etnokulturell empati är riktat specifikt mot en människa 
eller grupp från annat etniskt och kulturellt ursprung än sitt eget.  

För att vidare klargöra detta begrepp har Rasoal et al. (2011) lagt fram fem hinder för att 
kunna känna empati med andra kulturer: (1) generell brist på kunskap om andra kulturer än 
ens egen, (2) generell brist i praktisk erfarenhet av att befinna sig i andra kulturer än ens egen, 
(3) brist på kunskap som är specifik för den andras kultur, (4) brist på praktisk erfarenhet 
specifikt för den andra kulturen, (5) brist på förmåga att uppfatta likheter och skillnader 
mellan den andres kultur och ens egen. Det är alltså förståelsen av likheter och skillnader 
mellan sin egen och andras kulturer samt upplevelser i dessa olika sammanhang som gör 
empatisk förståelse möjlig. De tar upp ett exempel om hur rädsla för en jordbävning i Japan 
och rädsla för översvämning i Bangladesh är båda två upplevelsen av rädsla. Alltså har man 
upplevt rädsla i en kultur kan man förstå rädslan även i en annan kultur. I generell empati 
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räcker det att förstår det motsatta könet i den meningen att det handlar om empati för en annan 
grupp. Vi kan känna, förstå och bry oss om vad en person från en annan etnisk kultur bryr sig 
om men för att kunna förstå specifika svårigheter måste man kunna identifiera dessa likheter 
och skillnader på en djupare nivå (Rasoal et al., 2011). När människor förstår hur andra ser på 
världen kan detta göra ”de andra” till mindre skrämmande och på så sätt bryta ner de 
upplevda hindren mellan ”in- and out groups” (Stephan & Finlay, 1999). På så sätt kan 
empatin för andra människor tänkas öka. 

Wang et al. (2003) menar att etnokulturell empati möjligtvis kan inkludera mer än de tre 
processerna, nämnda ovan från Ridley och Lingles (1996) modell, för att kunna särskilja 
generella och kulturella aspekter. Fyra delskalor (SEE) utformades där varje item delats in i 
respektive undergrupp: (1) ”Empatiska känslor och uttryck” där den kommunikativa empatin 
är i fokus och det verbala uttrycket av etnokulturella empatiska tankar och känslor mot 
medlemmar av andra etniska grupper. Detta kan uttryckas genom aktivt handlande. (2) 
”Empatiskt perspektivtagande” där Wang et al. (2003) tar upp själva perspektivtagande men 
även fenomenet intellektuell empati som är förmågan att förstå hur personer från andra 
etniciteter och kulturer tänker och/eller känner. Det är förmågan att uppfatta världen så som 
den andra personen gör, alltså ta någons perspektiv. (3) ”Acceptans av kulturella skillnader” 
innefattar förståelsen och förmågan av acceptans varför individer från andra grupper beter sig 
som de gör. Denna delskala tar bland annat upp värdesättandet av kulturella traditioner, 
dräkter från olika etniska grupper samt förståelse om varför människor från andra kulturer vill 
prata sitt eget språk. Det handlar främst om att vara delaktig i att acceptera dessa faktorer. (4) 
”Empatisk medvetenhet” där just etnokulturell empatisk medvetenheten är i fokus som 
handlar om kunskapen man har om, eller erfarenheter, av etniska grupper annorlunda än ens 
egen etniska grupp. Det är att vara medveten om hur samhället, media och jobbmarknaden 
behandlar dessa grupper och vad som skiljer sig åt (Wang et al., 2003). 
 
 
Syfte, frågeställningar och hypoteser 
 
Syftet med studierna är utifrån ovan läst forskning och antaganden att studera huruvida 
etnokulturell empati skiljer sig åt i avseende på kön och ålder i Studie 1 (USA) samt i Studie 2 
(Sverige). Syftet är inte att testa de etniska skillnader som skulle kunna förekomma i 
respektive studie och inte heller att jämföra de två länderna mot varandra. Däremot kan det 
ses som en fördel att utföra studien i två olika länder med olika kulturer och etniciteter då 
detta ger resultatet mer generaliserbarhet. Undersökningsledaren har ställt upp följande 
frågeställningar och hypoteser:  
 
(1) Finns det en könsskillnad i etnokulturell empati som helhet? Hypotesen är att kvinnor har 
högre förmåga till etnokulturell empati än män eftersom att detta visat sig i Cunidiff och 
Komarraju (2008) samt Wang et al. (2003) studier. Davis (1983), Ewans et al. (1993) och 
Eisenberg et al. (1987) studier om generell empati visar också en könsskillnad där kvinnorna 
har högre empativärden än männen. Därför är detta intressant att återigen applicera på den 
etnokulturella aspekten av empati. Utifrån denna forskning förväntas även en sådan 
könsskillnad i delskalorna empatiska känslor och uttryck, acceptans av kulturella skillnader 
och empatisk medvetenhet. Däremot förväntas det inte finnas någon könsskillnad i delskalan 
empatiskt perspektivtagande då detta visat sig i Davis (1994) och Wang et al. (2003) studier 
om empati och etnokulturell empati. 
 
(2)  Finns det en åldersskillnad i etnokulturell empati som helhet? Hypotesen är att äldre har 
högre förmåga till etnokulturell empati än yngre eftersom att detta visat sig i Eisenberg et al. 
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(1987), Eisenberg et al. (1991) och Takahashi och Overton’s (2002) studier om generell 
empati. Därför är detta intressant att applicera även på den etnokulturella aspekten av empati. 
Utifrån denna forskning förväntas även en sådan skillnad mellan äldre och yngre i 
delskalorna. 
 
 

Studie 1 
 
Den här kvantitativa studien är tänkt att undersöka om faktorerna ålder och kön har någon 
påverkan på deltagarnas förmåga att känna etnokulturell empati. Skalan avser att mäta fyra 
olika aspekter av etnokulturell empati som kan ses som viktiga att belysa i dagens 
multietniska samhälle. Studie 1 har genomförts i USA.  
 
 
Metod 
 

Deltagare.	  Deltagarna i Studie 1 bestod av personal från två mindre kontor i Los Angeles, 
Kalifornien som har valts ut utefter tillgänglighet. Av de sammanlagda 75 ifyllda enkäterna 
var 40 från kvinnor (53.3%) och 35 från män (46.7%). Av deltagarna var 81.3% av vit 
etnicitet (Caucasian), 8% av asiatisk-amerikansk etnicitet (Asian american), 4% var av latino-
amerikansk etnicitet (Hispanic), 2.7% var av afro-amerikansk etnicitet (African american) och 
4% var av annan etnicitet (se Tabell 1). Deltagarnas åldrar varierade mellan 18 och 66 år (M 
= 34.52, SD = 13.39). Av de ifyllda enkäterna räknades åtta som bortfall då det delvis 
saknades svar. Ingen ersättning för medverkan utgick.  
 
Tabell 1 
Andel i procent respektive kön samt etnicitet deltagarna tillhörde      

   Etnicitet Kvinnor Män 
   Caucasian 51.98% 29.32% 
   Asian American 4% 4% 
   Hispanic 1.34% 2.66% 
   African American 0% 2.7% 
   Others 1.34% 2.66% 

Not. N = 75   
 

Material. Originalversionen av The Scale of Ethnocultural Empathy (SEE) användes som 
mätinstrument (Wang et al., 2003). Skalan består av totalt 31 påståenden som besvarades på 
en sexgradig skala 1 (strongly disagree) till 6 (strongly agree). Ett påstående från skalan är: 
”it is difficult for me to put myself in the shoes of someone who is racially and/or ethnically 
different from me”. Förutom dessa 31 frågor bestod enkäten av tre bakgrundsvariabler: kön, 
ålder samt etnicitet (gender, age and ethnicity) som forskaren själv valt ut för att anpassa 
studien till syftet. Skalan avser att mäta fyra olika faktorer som delats upp i delskalorna: (1) 
empatiska känslor och uttryck (empathic concern and expressions) som hade Chronbach’s 
alpha = .85, (2) empatiskt perspektivtagande (empathic perspective taking) som hade 
Chronbach’s alpha = .76, (3) acceptans av kulturella skillnader (acceptance of cultural 
differences) som hade Chronbachs’s alpha = .54, samt (4) empatisk medvetenhet (empathic 
awareness) som hade Chronbach’s alpha = .78. Delskalan Etnokulturell empati är de fyra 
ovanstående delskalorna sammanförda till en skala och hade Chronbach’s alpha = .89. Ju 



	  7	  

högre värde respektive respondent svarat på respektive påstående desto högre etnokulturell 
empati besitter denne.  
 

Procedur. Forskarna för utformandet av originalenkäten (Wang et al., 2003) kontaktades 
för tillstånd av användning. Därefter kontaktades personalcheferna på två mindre företag i Los 
Angeles där kontaktuppgifter mottogs till 83 personer fördelat på företagen. Ett förberedande 
e-postmeddelande skickades ut till de anställda på respektive företag för att presentera 
undersökningsledaren, syftet med studien och vad den handlar om. Vetenskapsrådets etiska 
krav presenterades även, om frivilligt deltagande som kan avbrytas av deltagaren själv, att 
konfidentialitet är garanterat så tillvida att undersökningsledaren är den enda som kan se 
svaren på de ifyllda enkäterna, att dessa endast ska användas till forskningssyfte, och att det 
finns möjlighet att ta del av det färdiga resultatet när studien är klar (Vetenskapsrådet, 2002). 
Därefter delades enkäten ut i pappersform till de anställda under fyra vardagar. Ett missivbrev 
häftades fast på samtliga enkäter och återigen presenterades forskaren och syftet med studien 
samt de etiska reglerna. Undersökningsledaren var i denna studie inte på plats under ifyllandet 
av enkäterna då detta skulle antas minska påverkan på deltagarna. De ifyllda enkäterna 
samlades in och hämtades av undersökningsledaren personligen. 
 
 
Resultat 
 
I resultatdelen presenteras tvåvägs variansanalyser där de två oberoende variablerna kön och 
ålder applicerats på respektive beroende variabel: empatiska känslor och uttryck, empatiskt 
perspektivtagande, acceptans av kulturella skillnader, empatisk medvetenhet och etnokulturell 
empati. Tvåvägs variansanalyserna har tillämpats på signifikansnivå 5%. Utifrån detta fick 
undersökningsledaren fram medelvärden och standardavvikelser (se Tabell 2). På de 
signifikanta resultaten med oberoende variabel ålder presenteras även Pearson’s 
korrelationsanalyser. Detta på grund av att tvåvägs variansanalyserna visar resultat baserat på 
grovt indelade grupper och korrelationsanalyserna på samtliga åldrar. Därmed kan mer 
nyanserad information hittas med hjälp av en Pearson’s korrelationsanalys som kan vara 
värdefull för resultatet i studien.  

Respondenterna är uppdelade i två åldersgrupper utifrån en median split (yngre = 18-27 år, 
äldre = 28-66 år) samt utifrån kön. Respektive variabel erhöll värde ett (1 = låg känsla av 
empati) till sex (6 = hög känsla av empati). Etnokulturell empati som helhet, empatiska 
känslor och uttryck samt empatisk medvetenhet erhöll medelvärden runt fyra och en halv 
(4.5). Empatiskt perspektivtagande erhöll ett något lägre medelvärde runt fyra (4) och 
acceptans av kulturella skillnader ett något högre medelvärde runt fem (5) (se Tabell 2).  
 
Tabell 2 
Medelvärden och (standardavvikelser) för beroende variablerna uppdelat på oberoende 
variablerna kön och ålder 

   Variabler Man Kvinna Yngre Äldre Total 
   Känslor och uttryck 4.41(.60) 4.62(.59) 4.47(.57) 4.57(.64) 4.52(.60) 
   Perspektivtagande* 4.10(.83) 3.64(.84) 3.73(.85) 3.98(.87 3.86(.86) 
   Acceptans** 4.81(.66) 4.79(.64) 4.97(.50) 4.63(.73) 4.80(.65) 
   Medvetenhet 4.43(.84) 4.54(.91) 4.55(.99) 4.43(.74) 4.49(.87) 
  Etnokulturell empati 4.41(.54) 4.42(.56) 4.39(.53) 4.43(.57) 4.41(.55) 

Not. Skalan gick från 1 (strongly disagree) -6 (strongly agree), N = 75  
* = signifikant könsskillnad 
** = signifikant åldersskillnad 
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Resultatet från tvåvägs variansanalysen med ”empatiska känslor och uttryck” som 

beroende variabel samt kön och ålder som oberoende variabler visade att det inte finns någon 
signifikant skillnad för kön, F(1, 75) = 2.73, p = .102, de två åldersgrupperna, F(1, 75) = 1.07, 
p = .304, och inte heller för interaktionen kön och ålder, F(1, 75) = 2.08, p = .153.  

Resultatet från tvåvägs variansanalysen med ”empatiskt perspektivtagande” som beroende 
variabel samt kön och ålder som oberoende variabler visade en signifikant skillnad för kön, 
F(1, 75) = 4.93, p = .029, η2  = .07 (se Tabell 2), men inte för åldersgrupperna, F(1, 75) = 
1.23, p = .272, och inte heller för interaktionen kön och ålder, F(1, 75) = 2.13, p = .152. 

 Resultatet för tvåvägs variansanalysen med ”acceptans av kulturella skillnader” som 
beroende variabel samt kön och ålder som oberoende variabler visar att det att det föreligger 
en signifikant skillnad för åldersgrupperna F(1, 75) = 5.44, p = .023, η2 = .07 (se Tabell 2) 
men inte för kön, F(1, 75) = .19, p = .667, och inte heller för interaktionen kön och ålder, F(1, 
75) = 2.27, p = .136. Pearsons korrelationsanalys visar en negativ signifikant skillnad r(N = 
75) = .-291, p < .05 för ålder.  

Resultatet för tvåvägs variansanalys med ”empatisk medvetenhet” som beroende variabel 
samt kön och ålder som oberoende variabel visade ingen signifikant skillnad för kön, F(1, 75) 
= .30, p = .588, de två åldersgrupperna, F(1, 75) = .16, p = .694, och inte heller för 
interaktionen ålder och kön, F(1, 75) = 1.82, p = .181. 

Resultatet för tvåvägs variansanalysen med ”etnokulturell empati” som beroende variabel 
samt kön och ålder som oberoende variabler visade ingen signifikant skillnad på kön, F(1, 75) 
= .02, p = .892 och inte heller för åldersgrupperna, F(1, 75) = .17, p = .682. Det fanns en 
tendens till interaktionseffekt, F(1, 75) = 3.27, p = .075, η2 = .05. Interaktionseffekten innebar 
att de äldre männen hade högst medelvärden (M = 4.53) och de yngre männen hade lägst 
medelvärden (M = 4.25). De yngre kvinnorna (M = 4.50) och de äldre kvinnorna (M = 4.32) 
hade ungefär lika medelvärden och låg mellan de yngre och äldre männens medelvärden. 
 
 
Diskussion 
 
Resultatet från tvåvägs variansanalyserna med ålder och kön som oberoende variabler visade 
att delskalan ”empatiskt perspektivtagande” var signifikant för kön men ej för variabeln ålder. 
Männen fick i genomsnitt högre medelvärde än kvinnorna vilket betyder att männen antas ha 
en större förmåga för empatiskt perspektivtagande än kvinnorna. Dock blev effektstorleken 
(η2) liten i jämförelse med Cohen’s mått och därför bör detta tas med i beräkning för om 
resultatet är tillräckligt pålitligt eller ej. Davis (1994) och Wang et al. (2003) undersökningar 
visade inga könsskillnader när det kommer till empatiskt perspektivtagande. Hypotesen att det 
inte finns någon skillnad mellan män och kvinnor när det kommer till empatiskt 
perspektivtagande fick därför inte något stöd i denna undersökning.  

Många forskare menar att kvinnor överlag har mer generell empati än män (Davis, 1983; 
Ewans et al., 1993), men hypotesen kvinnor har en högre förmåga till etnokulturell empati, 
empatiska känslor och uttryck, acceptans av kulturella skillnader samt empatisk medvetenhet 
än män fick inte något stöd i denna undersökning. Man bör dock inte utesluta att detta skulle 
kunna få stöd i framtida forskning då kvinnorna fått något högre medelvärden på delskalorna 
”empatiska känslor och uttryck”, ”empatisk medvetenhet” samt ”etnokulturell empati”. 

Den tendens till interaktionseffekt som visade sig i delskalan ”etnokulturell empati” visar 
att de äldre männen hade högst empativärden och de yngre männen lägst empativärden. Alltså 
har de äldre männen i detta resultat visat tendens till högst förmåga för att känna etnokulturell 
empati och de yngre männen visat tendens till lägst förmåga. Kvinnornas empativärden låg 
mellan de äldre och de yngre männens.   
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”Acceptans av kulturella skillnader” erhöll högst medelvärde bland samtliga respondenter. 
Denna variabel visade även ett signifikant resultat för ålder samt en negativ signifikant 
korrelation i Pearsons korrelationskoefficient. Tidigare studier visar att generell empati ökar 
med åldern (Davis, 1983; Eisenberg & Lennon, 1983; Hoffman & Levine, 1976). Däremot 
tyder den negativa signifikansen i denna studie på att de yngre antas känna mer acceptans för 
kulturella skillnader än de äldre, precis som Schiemann och Van Gundy (2000) konstaterat i 
sin studie om generell empati. Dock visade sig effektstorleken (η2) vara liten enligt Cohen’s 
mått och därför måste detta tas med i beräkning för huruvida resultatet är tillräckligt pålitligt 
eller ej. Hypotesen, i linje med Eisenberg et al. (1987) och Eisenberg et al. (1991), äldre har 
högre förmåga till acceptans av kulturella skillnader än yngre fick alltså inget stöd i 
undersökningen. 

Resultatet för resterande av hypotesen äldre har högre förmåga till att känna empatiska 
känslor och uttryck, empatiskt perspektivtagande, empatisk medvetenhet samt etnokulturell 
empati än yngre fick inget stöd. Det borde dock inte uteslutas att samtliga hypoteser utan stöd 
i denna studie skulle kunna få stöd i framtida forskning.  
 
 

Studie 2 
 
Den här kvantitativa studien är också tänkt att undersöka om faktorerna kön och ålder har 
någon påverkan på deltagarnas förmåga att känna etnokulturell empati. Även i denna studie 
mäts de fyra olika aspekterna av etnokulturell empati som kan vara viktiga att belysa i dagens 
multietniska samhälle. Studie 2 har genomförts i Sverige. 
	  
	  
Metod 
	  

Deltagare.	   Deltagarna i Studie 2 bestod av kontorsgäster från ett större kontors- och 
konferenscenter i centrala Stockholm som valts ut utefter tillgänglighet. Av de sammanlagda 
92 ifyllda enkäterna var 60 från kvinnor (65.2%) och 32 från män (34.8%). Av deltagarna var 
94.6% av svensk etnicitet, 3.3% av finsk etnicitet och resterande 2.2% av övrig etnicitet (se 
Tabell 3). Deltagarnas åldrar varierade mellan 19 och 92 år (M = 32.08, SD = 13.43). Av 
enkäterna räknades 131 som bortfall då 23 stycken lämnats in delvis utan svar och 108 
stycken helt utan svar. Ingen ersättning för medverkan utgick. 
 
Tabell 3  
Andel i procent respektive kön samt etnicitet deltagarna tillhörde  

   Etnicitet Kvinnor Män 
   Svensk 59.7% 34.8% 
   Finsk 3.3% 0% 
   Övrig 2.2% 0% 

Not. N = 92 
 

Material. The Scale of Ethnocultural Empathy (SEE) finns i en svensk översättning som 
användes för Studie 2 (Rasoal, Jungert, Hau & Andersson, 2011). Till skillnad från Studie 1 
besvarades enkäten på en femgradig skala, 1 (stämmer inte alls) till 5 (stämmer mycket väl) 
Studien avser att mäta samma fyra aspekter (delskalor) av etnokulturell empati som i Studie 1. 
Delskalan empatiska känslor och uttryck hade Chronbach’s alpha = .92, empatiskt 
perspektivtagande hade Chronbach’s alpha = .75, acceptans av kulturella skillnader hade 
Chronbach’s alpha = .78 och empatiskt medvetenhet hade Chronbach’s alpha = .71. Delskalan 
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etnokulturell empati som utgör alla de fyra delskalorna sammanförda till en skala hade 
Chronbach’s alpha = .93. Ett påstående från skalan lyder: ”jag tänker sällan på den inverkan 
som rasistiska skämt har på de drabbade”. Undersökningsledaren har valt att ha med samma 
tre bakgrundvariabler kön, ålder och etnicitet som i Studie 1.  
	  

Procedur. Då tillstånd erhållits för att använda den översatta versionen av EES kontaktades 
kontorschefen på ett kontors- och konferenscenter i Stockholm för godkännande att utföra 
studien. Därefter mottogs kontaktuppgifter i form av E-post till 223 personer som jobbar på 
centret och ett förberedande e-postmeddelande sändes ut, precis som i Studie 1, där även de 
etiska reglerna av vetenskapsrådet (2002) bifogades. Missivbrev och enkät delades sedan ut 
till de anställda under sex vardagar på centret. Undersökningsledaren fanns inte på plats under 
ifyllandet av enkäterna så därför skickades de insamlade enkäterna med bud till 
undersökningsledaren. 
 
 
Resultat 
 
Nedan presenteras de erhållna resultaten av analyserna i Studie 2. I resultatdelen presenteras 
tvåvägs variansanalyser där de två oberoende variablerna kön och ålder applicerats på 
respektive beroende variabel: etnokulturell empati, empatiska känslor och uttryck, empatiskt 
perspektivtagande, acceptans av kulturella skillnader och empatisk medvetenhet. Tvåvägs 
variansanalyserna har tillämpats på signifikansnivå 5%. Utifrån detta fick 
undersökningsledaren fram medelvärden och standardavvikelser (se Tabell 4). På de 
signifikanta resultaten med oberoende variabel ålder presenteras även Pearson’s 
korrelationsanalyser. Detta på grund av att tvåvägs variansanalyserna visar resultat baserat på 
grovt indelade grupper och korrelationsanalyserna på samtliga åldrar. Därmed kan mer 
nyanserad information hittas med hjälp av en Pearson’s korrelationsanalys som kan vara 
värdefull för resultaten i studien. 

Respondenterna är uppdelade i två åldersgrupper utifrån en median split (yngre = 19-26 år, 
äldre = 27-92 år) samt utifrån kön. Respektive variabel erhöll värde ett (1 = låg känsla av 
empati) till fem (5 = hög känsla av empati). Delskalorna empatiska känslor och uttryck, 
acceptans av kulturella skillnader, empatisk medvetenhet samt etnokulturell empati som 
helhet erhöll medelvärden runt fyra (4) där delskalan acceptans av kulturella skillnader fått 
högst medelvärde medan empatiskt perspektivtagande erhöll ett något lägre medelvärde runt 
tre (3) (se Tabell 4). 
 
Tabell 4 
Medelvärden och (standardavvikelser) för beroende variablerna uppdelat på oberoende 
variablerna kön och ålder 

   Variabler Man Kvinna Yngre Äldre Total 
   Känslor och uttryck** 3.73(.68) 3.86(.69) 3.98(.55) 3.65(.77) 3.81(.69) 
   Perspektivtagande 3.33(.71) 3.33(.76) 3.36(.68) 3.31(.78) 3.33(.74) 
   Acceptans** 4.10(.77) 4.04(.80) 4.27(.64) 3.86(.88) 4.06(.79) 
   Medvetenhet** 3.80(.61) 3.85(.70) 3.97(.68) 3.69(.64) 3.83(.67) 
   Etnokulturell empati** 3.71(.56) 3.77(.62) 3.88(.49) 3.61(.68) 3.75(.60) 

Not. Skalan gick från 1 (stämmer inte alls) -5 (stämmer mycket väl), N = 92  
* = signifikant könsskillnad 
** = signifikant åldersskillnad 
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Resultatet från tvåvägs variansanalys med ”empatiska känslor och uttryck” som beroende 
variabel och kön och ålder som oberoende variabler visade att det finns en statistiskt 
signifikant skillnad för åldersgrupperna, F(1, 88) = 5.0, p = .028, η2 = .05 (se Tabell 4),  men 
inte för kön, F(1, 88) = .41, p = .524, och inte heller för interaktionen kön och ålder, F(1, 88) 
= .08, p = .780. Pearsons korrelationsanalys visar en negativ signifikant korrelation, r(N = 92) 
= -.198, p < .05 för ålder.  

Resultatet från tvåvägs variansanalysen med ”empatiskt perspektivtagande” som beroende 
variabel samt kön och ålder som oberoende variabler visade att det inte finns någon 
signifikant skillnad varken för kön, F(1, 88) = .00, p = .998, åldersgrupperna, F(1, 88) = .04, p 
= .783, eller interaktionen kön och ålder, F(1, 88) = .04, p = .836. 

Resultatet från tvåvägs variansanalysen med ”acceptans av kulturella skillnader” som 
beroende variabel samt kön och ålder som oberoende variabler visade att det finns en 
statistiskt signifikant skillnad för de två åldersgrupperna, F(1, 88) = 5.35, p = .023, η2 = .06 
(se Tabell 4), men inte för kön, F(1, 88) = .30, p = .588, och inte heller för interaktionen kön 
och ålder, F(1, 88) = .14, p = .712. Pearsons korrelationsanalys visar en negativ signifikant 
korrelation r(N = 92) = -.229, p < .05 för ålder.  

Resultatet från tvåvägs variansanalysen med ”empatisk medvetenhet” som beroende 
variabel samt kön och ålder som oberoende variabler visar att det finns en statistiskt 
signifikant skillnad för åldersgrupperna, F(1, 88) = 4.81, p = .031, η2 = .05 (se Tabell 4), men 
inte för kön, F(1, 88) = .00, p = .962, och inte heller för interaktionen kön och ålder, F(1, 88) 
= .71, p = .401. Pearsons korrelationsanalys visar en negativ korrelation, r(N = 92) = -.270, p 
< .01 för ålder.  

Resultatet från tvåvägs variansanalysen med ”etnokulturell empati” som beroende variabel 
samt kön och ålder som oberoende variabler visade att det finns en statistiskt signifikant 
skillnad för åldersgrupperna, F(1, 88) = 4.39, p = .039, η2 = .05 (se Tabell 4), men inte för 
kön, F(1, 88) = .06, p = .809, och inte heller för interaktionen kön och ålder, F(1, 88) = .02, p 
= .891. Pearsons korrelationsanalys visar en negativ signifikant korrelation, r(N = 92) = -.226, 
p < .05 för ålder.  
 
 
Diskussion  
 
Resultatet från tvåvägs variansanalyserna visade att respondenternas kön inte antas påverka 
empatin på samtliga delskalor. Därför fick hypotesen: kvinnor besitter en högre förmåga till 
empatiska känslor och uttryck, acceptans av kulturella skillnader, empatisk medvetenhet och 
etnokulturell empati än män, inte något stöd i denna undersökning. I linje med Davis (1994) 
och Wang et al. (2003) studier om empati och etnokulturell empati visar resultatet därmed att 
respondenternas kön inte antas påverka det empatiska perspektivtagandet. Därför stödjer alltså 
resultatet hypotesen om att det inte finns någon skillnad mellan män och kvinnor när det 
kommer till empatiskt perspektivtagande. 

Respondenternas ålder antas påverka empatin på samtliga delskalor i enkäten förutom på 
delskalan ”empatiskt perspektivtagande” där resultaten blev genomgående icke signifikanta. 
Genom att titta på Pearsons korrelationskoefficient samt på medelvärdena i åldrarna på de 
signifikanta delskalorna ”empatiska känslor och uttryck”, ”acceptans av kulturella skillnader”, 
”empatisk medvetenhet” samt ”etnokulturell empati” kan antas att ju yngre deltagarna är 
desto mer empatiska känslor och uttryck har dem, desto mer empatiskt medvetna är dem, 
desto mer acceptans för kulturella skillnader har dem och desto mer etnokulturell empati antas 
dem besitta generellt. Därför kan Schiemann och Van Gundy’s (2000) studie som visar på att 
yngre känner mer generell empati än äldre även kopplas till resultatet i Studie 2. Dock borde 
faktumet att medelvärdena mellan grupperna i denna studie är relativt små tas med i 



	  12	  

beräkning och därmed även det faktum att effektstorleken (η2) är liten, enligt Cohen’s mått, på 
samtliga delskalor. Detta gör att de signifikanta resultat studien visar kan ifrågasättas som 
pålitliga eller ej.  

För samtliga signifikanta resultat får alltså hypotesen: äldre har högre förmåga till att 
känna empatiska känslor och uttryck, empatiskt perspektivtagande, acceptans av kulturella 
skillnader, empatisk medvetenhet samt etnokulturell empati än yngre inget stöd. Resultatet 
antas därmed säga emot vad Eisenberg et al. (1987) och Eisenberg et al. (1991) fann i sina 
studier om ålder och generell empati. Man bör dock inte utesluta att samtliga hypoteser utan 
stöd i denna studie skulle kunna få stöd i framtida forskning. 
 
 

Generell diskussion 
 
 
Köns- och åldersskillnader i studien 
 
I både Studie 1 och Studie 2 har variabeln kön varit genomgående icke signifikant i samtliga 
delskalor förutom i Studie 1 (delskala ”empatiskt perspektivtagande”) där männen antas ha 
högre empativärden till skillnad från kvinnorna. Variabeln ålder har varit delvis signifikant i 
båda studierna där det visat sig att yngre antas ha mer etnokulturell empati än äldre.  

Davis (1983), Eisenberg och Lennon (1983), Hoffman och Levine (1976), Ewans et al. 
(1993) och Eisenberg et al. (1987) kom fram till att kvinnor har större förmåga till empati än 
män. Cunidiff och Komarraju (2008) och Wang et al. (2003) kom fram till samma resultat i 
studier gjorda i etnokulturell empati. Dock blev resultatet från både Studie 1 och Studie 2 att 
männen och kvinnorna inte antas skilja sig signifikant åt förutom i delskalan ”empatiskt 
perspektivtagande” i Studie 1 där männen antas känna mer empati än kvinnorna. Detta är ett 
intressant resultat då tidigare forskning sagt att det inte föreligger någon skillnad mellan män 
och kvinnor just i själva perspektivtagandet av empati (Davis, 1994; Wang et al., 2002). 

Delskalan ”acceptans av kulturella skillnader” fick i genomsnitt högst medelvärde i båda 
studierna och där visade männen ett något högre medelvärde än kvinnorna. I delskalorna 
”empatiska känslor och uttryck”, ”empatisk medvetenhet” och ”etnokulturell empati” visade 
dock kvinnorna upp ett något högre medelvärde än männen men utan signifikans. De 
signifikanta resultat motsäger alltså den tidigare forskningen som tagits upp i studien om 
könsskillnader både i generell empati och etnokulturell empati. Eisenberg & Lennon (1983) 
menar att individer tenderar att tillskriva kvinnorna en högre förmåga till empati än männen 
och detta på grund av den stereotypiska perceptionen att kvinnor är mer omhändertagande än 
männen. Dock är majoriteten av forskningen som presenterats om könsskillnader i empati i 
denna studie från sent 70-tal till tidigt 90-tal. Detta skulle kunna vara en orsak till att resultatet 
ser annorlunda ut i denna studie då de traditionella könsrollerna inte är lika påtagliga och 
uppmärksammats mer i dagens samhälle av såväl yngre som äldre och såväl män som 
kvinnor. Kanske är det medvetenheten om könsstereotypiseringen i dagens samhälle som 
gjort att män och kvinnor börjat anamma en annat slags mer jämlikt tänk?  

Enligt Eisenberg et al. (1991), Eisenberg et al. (1987) och Takahashi och Overton (2002) 
borde ålder antas ha ökat i takt med ökad empati. Istället visades ett resultat i linje med 
Schiemann och Van Gundy (2000) att de yngre antas ha mer etnokulturell empati än de äldre 
på samtliga signifikanta resultat med variabeln ålder, både i Studie 1 och Studie 2. En möjlig 
slutsats till varför resultatet i denna studie antas säga emot vad tidigare forskning visat om 
generell empati kan vara den etniska och kulturella aspekten i empatin. De yngre individerna 
har vuxit upp i det globaliserade samhället samtidigt som de äldre varit med om 
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”förändringen” och därför måste ha intagit ett etniskt och kulturellt perspektiv av empati i 
äldre ålder, något som kan ha gjort det svårare att kunna känna empati gentemot individer av 
annan etnicitet och kultur.  

I båda studierna låg de högsta medelvärdena på variabeln ålder på delskalan ”acceptans av 
kulturella skillnader” och de lägsta medelvärdena på delskalan ”empatiskt 
perspektivtagande”. I takt med hur det globaliserade samhället ökar är en förståelse och ett 
perspektivtagande ur en etnokulturell aspekt viktig i exempelvis många yrkesgrupper, oavsett 
om du är yngre eller äldre. Detta belyser delvis Lawrence och Luis (2001) när dem, i sin 
studie om kulturell förståelse i mötet mellan psykoterapeuter och deras klienter tar upp vikten 
av just den interkulturella kompetensen hos psykoterapeuterna.  

Att den etnokulturella empatin är ett viktigt fenomen tyder ett flertal forskning på. Bland 
annat den som presenterats i inledningen gjord av Davis (1996) och Stephan och Finlay 
(1999) då deras studier har visat att brist på empati kan leda till negativa attityder och 
aggressiva beteenden samt fientlighet gentemot andra etniska grupper och individer. Därför är 
resultaten från denna studie viktiga för den fortsatta forskningen om just etnokulturell empati.  
Studien stödjer delvis existensen av Wang et al. (2003) modell med de fyra underskalorna och 
även delvis Ridely och Lingles (1996) tidigare modell med de tre underordnade processerna. 
Samtidigt tyder den dock på att komponenterna av etnokulturell empati kan vara mer 
invecklade än så. Kanske borde det finnas fler än de fyra komponenter Wang et al. (2003) 
tagit upp i utformandet av SEE för att få en komplett modell som mäter alla aspekter av den 
etnokulturella empatin? 
  
 
Styrkor och svagheter 
 
Undersökningsledaren har varit noggrann med att hitta en enkät med både hög reliabilitet och 
validitet. EES ansågs matcha dessa krav som ett väl beprövat instrument (Albiero & 
Matricardi, 2013; Rasoal, 2009; Wang et al., 2002). Genom att undersökningsledaren valt att 
samlat in enkäterna anonymt kan detta anses ha minskat den sociala önskvärdheten hos 
respondenterna då de aldrig behövde vara oroliga för att någon skulle få reda på vem som fyllt 
i respektive enkät. En annan styrka med studien är hur Wang et al. (2003) lagt upp 
påståendena i enkäten. Det finns både reverserade och upprepande frågor som har gjort det 
lättare för undersökningsledaren att upptäcka eventuella respondenter som inte tagit 
undersökningen seriöst och därmed kunnat sållas bort för att få ett mer tillförlitligt resultat. 
Studie 1 har även ett hyfsat litet internt bortfall (9.6%) och inget externt bortfall alls, detta kan 
anses ha en positiv påverkan på validiteten.  

I Studie 2 var det interna bortfallet (10.3%) hyfsat litet men däremot var det externa 
bortfallet betydligt större (56.2%) och därför kan detta anses ha en negativ påverkan på 
validiteten i studien. Då undersökningsledaren skrivit i missivbrevet att studien handlar om 
människors olika relationer till olika kulturer kan detta även anses ha ökat respondenternas 
sociala önskvärdhet då det är ett känsligt ämne för många. En annan svaghet med studien är 
att åldersspannet skulle kunna vara både större och jämnare fördelat då majoriteten av 
respondenterna var relativt unga. I båda studierna var det även fler kvinnor än män. Detta 
minskar representativiteten och ökar risken för snedvridning i analyserna. Genom att titta på 
procentfördelningen för respektive etnicitet som ingick i undersökningen skulle även detta 
urval kunna vara betydligt mer nyanserat. Därmed skulle etnicitet möjligt kunna ingå i 
undersökningen som en av komponenterna. Urvalet är alltså för litet för att kunna 
generaliseras till respektive land.  
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Förslag på framtida forskning 
 
Det skulle vara önskvärt i en framtida studie att ha en större mer nyanserad population där 
även fler variabler ingår för att på så sätt få fler utgångspunkter att analysera svaren från. 
Etnicitet skulle vara en sådan variabel då det finns en del frågor som får stå obesvarade i 
denna undersökning, exempelvis om det skulle gå att koppla medelvärdena som erhölls i 
studierna till mångfalden i länderna. Wang et al. (2003) studie visade att deltagare som haft 
familjemedlemmar av olika etniciteter, gått i mer etniskt varierande skolor och haft vänner av 
mer varierande etnicitet i genomsnitt fått högre medelvärden än andra deltagare. Andra 
intressanta variabler är sexuell läggning, civilstånd och resvanor samt faktorer som 
mångfalden i grannskapet/skolan/umgänget hos respondenten i nuläget eller under dennes 
uppväxt. Det vore också önskvärt att studera etnokulturell empati direkt inom yrkesområden 
där människor är i kontakt med individer från olika kulturer och etniciteter dagligen.  

I denna undersökning gjordes två separata studier, en i USA och en i Sverige. I en framtida 
studie skulle det dock vara intressant att jämföra två eller fler länder direkt mot varandra. För 
att detta ska kunna ske är det viktigt att de olika översättningarna av skalan mäter samma sak. 
Det skulle även vara önskvärt att då ha ett urval som inte är plockat utefter tillgänglighet, 
exempelvis att ha respondenter från samma typ av arbetsområde i respektive land.  
 
 
Slutsatser 
 
Ett kanske lite förvånande resultat var att männen i den enda signifikanta delskalan med 
bakgrundsvariabeln kön faktiskt hade högre etnokulturella empativärden än kvinnorna. Ett 
annat intressant faktum är att resultatet i de signifikanta delarna genomgående visade att yngre 
kände mer etnokulturell empati än äldre. Dessa resultat visar att generaliseringen om att 
kvinnor/äldre ska ha lättare att känna empati än män/yngre inte behöver vara fallet och kan 
därför tänkas vara ett viktigt bidrag för debatten om stereotypisering i dagens samhälle. Dessa 
resultat kan även tänkas fylla en kunskapslucka i den tidigare forskningen som handlar om 
köns- och ålderskillnader i etnokulturell empati. Detta speciellt eftersom att utbudet av studier 
kring just den etnokulturella aspekten av empati fortfarande är relativt litet.  

Den etniska och kulturella mångfalden i dagens samhälle kan ses i klassrum, 
bostadskvarter, familjer, jobb och i samhället över lag. Etnokulturell empati, att kunna känna 
empati för individer med annorlunda etnicitet och kulturell bakgrund än sig själv, är därför ett 
värdefullt begrepp som blir mer och mer användbart i alla möjliga slags situationer. Fler och 
större undersökningar om detta skulle bidra till viktig information om hur samhället och 
världens individer utvecklas i bland annat acceptans, medvetande och perspektivtagande av 
individer annorlunda än dem själva i termer av kultur och etnicitet. Detta skulle även skapa en 
möjlighet till att få fler individer att öppna ögonen för de problem som i dag råder mellan 
olika etniciteter och kulturer världen över. 
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