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Kvinnors empati i vården 

Betydelsen av bakgrund, familj och arbete 
 

Emelie Flinth Andersson 

 

 

Tidigare forskning har visat att empatin är viktig för arbetare inom 

vården, så att de kan ge gensvar på kundernas upplevelser. Syftet var 

att undersöka om det finns skillnader i empati och vad de kan bero på 

hos kvinnor i vården. Studien använder Davis (1983) mätinstrument IRI 

som delades ut i pappersformat samt elektroniskt. Studien bestod av 108 

kvinnor från olika städer i Sverige. Resultatet visade att (1) de som 

arbetat länge inom vården har högre perspektivtagande men mindre 

fantasi, än de som arbetat kortare tid, (2) personer från andra länder, än 

tre nordiska, känner mer personlig oro, (3) chefer har mer 

perspektivtagande än undersköterskor, (4) ingen skillnad visade sig i 

empati beroende på om personer har syskon, eller vilken 

syskonplacering de har. Förklaring till att perspektivtagande är högre 

hos dem som arbetat länge, kan bl.a. vara att människor som är äldre 

har erfarenheter och kunskaper om livet. 

 

Keywords: empathy, siblings, family, nursing, working position 

 

 

Inledning 

 

Personer som arbetar inom vården exempelvis sjuksköterskor, undersköterskor och 

vårdbiträden, möter dagligen i sitt yrke patienter som visar och yttrar sina känslor kring sin livs- 

och omvårdnadssituation. Wiman och Wikblad (2004) tar upp att det finns situationer inom 

vården som kan försämra den vårdande relationen mellan exempelvis sjuksköterskan och 

patienten och att dessa situationer kallas för instrumentella beteenden. Instrumentella beteenden 

kan vara exempelvis när vårdpersonalen kommunicerar med varandra, utan att göra patienten 

delaktig i samtalet samt när sjuksköterskan ägnar större delen av mötet med patienten till att 

observera parametrar eller monitorer, istället för att kommunicera och visa sitt engagemang för 

henom. Empati en nödvändig faktor i mötet med kunder eftersom den hjälper bland annat 

sjuksköterskan eller undersköterskan att ge ett gensvar på kundens upplevelser. Detta kan i sin 

tur ge en positiv inverkan på omvårdnaden och patientens subjektiva upplevelse av den (Olson 

& Iwasiw, 1989). I denna studie har författaren bland annat valt att undersöka om det kan finnas 

skillnader mellan olika yrkesgrupper och arbetslivserfarenhet inom äldreomsorgen, samt om 

kvinnornas bakgrund har påverkat deras empati. Studien utgår ifrån Davis (1983) definition av 

empati. 

 

 

Definitioner av empati 
 

Det finns många olika definitioner av empati och forskarna Haynes ocg Avery (1979) beskriver 

att empati är “the ability to recognize and understand another person’s perceptions and feelings,  
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and to accurately convey that understanding through an accepting response” (s. 527). Själva 

gensvaret kan yttra sig genom kroppsspråk, verbalt eller till och med prosocialt beteende, som 

exempelvis att hjälpa någon eller dela med sig utav något till en annan individ. 

      En del forskare argumenterar för att empati huvudsakligen är ett affektivt fenomen och att 

denna förmåga innefattas av att individer upplever en emotionell respons, när de observerar en 

annan människa (Mehrabian & Epstein, 1972). Rogers (1975) argumenterar för att empati 

främst är en kognitiv företeelse som innebär att individerna har förmågan att inta ett perspektiv- 

eller rolltagande. Detta betyder att människor sätter sig in mentalt och försöker förstå den andra 

människans upplevelser av situationen. Hoffman (1977) har visat att empati är en blandning av 

dessa två komponenter, genom att vi människor har en medfödd empatisk förmåga som sedan 

utvecklas i samspel med andra individer.  

      Alla individer har olika förmågor att känna och förstå andra individer (Hoffman, 1987) och 

empati kan antingen vara kognitiv eller affektiv, vilket beror på situationen (Gladstein, 1983). 

Decety och Jackson (2004) har visat att de flesta forskare är överens om att det finns tre 

grundförklaringar för empati. De grundförklaringarna är: (1) att empati låter människor ta en 

annan individs perspektiv, att det är en kognitiv förmåga, (2) samt att det är en affektiv respons 

som kan leda till att en individ anammar en annan individs känslomässiga perspektiv och (3) är 

korrigerande mekanismer som hjälper människor att hålla reda på sina egna och andra 

individers ursprungskänslor. Vilket innebär att människan kan se och känna att den andra 

individen är exempelvis ledsen, men det gör inte att de känslorna är ens egna. I likhet med detta 

förklarar författaren Richaud de Minzi (2013) att ”empathy is the ability to participate in the 

feelings or ideas of others, to feel sad about their unhappiness and good about their joy” (s. 

563). 

      Davis (1983) definierar empati som “set of constructs, related in that they all concern 

responsivity to others but are also clearly discriminable from each other” (1983, s. 113). 

Anledningen till att just Davis definition har valts till denna studie, är för att empati beskrivs 

som ett karaktärsdrag (trait) till skillnad från exempelvis Batson (1994) som beskriver empati 

som ett tillstånd som är kortvarigt (state). Davis (1983) har även delat upp empatin i fyra 

mätbara skalor som för med sig fördelar enligt honom själv (Davis, 1996). Fördelarna är att det 

täcker in fler aspekter av empati än andra perspektiv, samt att forskaren får reda på vilken del 

av empatin som mäts. De fyra mätbara skalorna av empati är perspektivtagande (perspective 

taking, PT), empatisk omsorg (empathic concern, EC), personlig oro (personaldistress, PD) och 

fantasi (fantasy, FS). Perspektivtagande undersöker en individs förmåga att inta någon annan 

individs perspektiv. Empatisk omsorg, undersöker känslor som uppstår hos individer såsom 

oro, deltagande och omsorg för en annan individ (other-oriented). Den personliga oron 

innefattar den själv- orienterade (self-oriented) känslan, som består av oro och personlig ångest 

som kan ske under spända mellanmänskliga interaktioner. Den fjärde aspekten, fantasi, 

undersöker individers förmåga att leva sig in i exempelvis böcker, filmer samt fiktiva figurer. 

 

 

Effekter av individers uppväxt på empatin 
 

Richaud de Minzi (2013) menar att barn måste känna tillgivenhet för en annan individ om hen 

ska utveckla empati och måste bry sig om ifall denne kommer till skada. Eisenberg, Cumberland 

och Spinrad (1998) har visat att den tidiga interaktionen mellan föräldrar och barn har en viktig 

påverkan för barns emotionella utveckling, genom att de initialt lär sig att uttrycka och tolka 

sina känslor. 
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     Zahn-Waxler, Radke-Yarrow och King (1979) har visat i en undersökning att det finns ett 

positivt samband mellan mammans empatiska vårdande och barnens osjälviskhet. Medan 

forskare (Strayer & Roberts, 1989) har kommit fram till att barnens förmåga att känna empati 

är positivt förknippad med rapporterade pro-sociala beteenden inom familjen, samt att sönerna 

och döttrarnas emotionella empati inte är förknippade med föräldrarnas egen empati. Den 

emotionella empatin är relaterad till föräldrarnas egen uppfattning om barnet som en empatisk 

individ.  

      Schaefer (1965) tar upp att “a child’s perception of his parents’ behaviors may be more 

related to his adjustment than is the actual behavior of his parents” (s. 413). Davis, Luce och 

Kraus (1994) har i en studie baserat på data från tvillingar hittat att två komponenter av empati 

verkar vara ärftliga, den personliga oron och empatiska omsorgen, vilka är affektiva 

komponenter av empati.  

      Enligt Holm (2001) påverkas empatin genom att om föräldrar ger sitt barn det empiriska 

stöd och frihet som är nödvändigt för henom, kan hen utifrån sina behov samt förmåga kunna 

fullfölja separations- och individuationsprocessen. Detta innebär att de kan bli en självständig 

och egen individ, de kan på så sätt bli förhållandevis oberoende av narcissistisk 

behovstillfredsställelse. Detta betyder att när barnet blir en vuxen människa kan själv reglera 

sin självkänsla och är inte i ständigt behov av andras uppmärksamhet, beröm och uppmuntran. 

Detta i sin tur kan medföra bland annat att människan kan älska sina medmänniskor med en 

objektiv kärlek, i motsats till narcissistisk kärlek och att hen kan ta hänsyn till andras önskningar 

och behov. Även de sociala faktorerna har en stor påverkan på den empatiska utvecklingen, 

som till exempel hur interaktionen inom familjen är. En familjs emotionella klimat samt 

föräldrarnas engagemang och diskussion om känslor påverkar ett barns förståelse av känslor.  

      Holm (2001) tar även upp affekttolerans som hjälper människor att tolerera de känslor som 

kan väckas inom personen, utan att tränga bort dem. De hjälper oss också att isolera de 

intellektuella aspekterna från de affektiva istället för att bli allt för överväldigad av ångest. En 

förutsättning för att kunna utveckla affekttolerans, är att föräldrarna ska skydda barnet mot 

alltför stark stimulering. Vilket innebär att de låter sitt barn få känna både behagliga, men även 

obehagliga känslor i den mån som barnet klarar av att hantera. Om barnet har skyddats från 

traumatiskt starka affekter, kan denne individ bygga upp en förmåga att tolerera olika känslor 

med allt större säkerhet och lugn när hen växer upp. Som ett exempel har Benedek (hämtat från 

Holm, 2001) redogjort för hur en mor, bara genom sitt sätt att reagera på sitt barns känslouttryck 

kunnat frammana och gynna vissa reaktioner. När barnet gör illa sig och upplever smärta kan 

modern genom att tala lugnt, samtidigt som hon plåstrar om hen få barnet att hantera känslor 

på ett nytt och rimligare sätt. 

      Lam, Solmeyer och McHale (2012) studerade barn 7-14 år gamla och kom fram till att det 

förstfödda och nästkommande barnet har mer syskonkärlek och utövar mindre syskonbråk samt 

har mer empati än andra. Samt att relationen till sig själv, alltså jaget, blev mer empatisk, 

starkare och varmare med tiden både mot människorna själva och deras omgivning och att ju 

äldre man blir, desto mer knyter människor an och skapar starkare band syskonen emellan. 

 

 

Empatins utveckling 
 

Det råder delade meningar ifall empati ökar eller minskar ju äldre en människa blir. Håkansson 

och Montgomery (2003) har visat att det är viktigt att individer måste ha varit med om liknande 

eller samma händelse som andra individer för att kunna känna empati. Ju mer människan kan 

känna igen sig i andra individers situation, desto mer kommer hen uppleva empati.  
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      Takahashi och Overton (2002) fann att den emotionella empatin var högre hos äldre 

människor, än hos dem som var medelålders och resultatet var oberoende av vad deltagaren 

hade för kulturell bakgrund. Eysenck, Pearson, Easting och Allsopps (1985), samt Grühn, 

Rebucal, Diehl, Lumley och Labouvie-Viefs (2008) fann i sina studier att empati inte förändras 

när en människa blir äldre. 

 
 

Syfte, frågeställning och hypoteser 
 

Denna undersökning syftade till att bidra till forskningen eftersom det inte verkar finnas mycket 

forskning om empatiskillnader hos undersköterskor och vårdbiträden. Det verkar inte heller 

finnas någon studie i Sverige kring hur ens familjesituation och var i syskonskaran en människa 

befinner sig i och hur dessa komponenter kan påverka vårdpersonalens empati.  

      Syftet med undersökningen är att studera empati hos de kvinnliga anställda inom vården. 

Kvinnor har valts som deltagare för att det var svårt få tag på män. Mätningen av empati i den 

här studien utgick från Davis (1983) definition och skala. Utifrån den tidigare forskningen hade 

studien följande frågeställning och hypoteser:  

 

Frågeställning: 

1. Finns det skillnader i empati beroende på vilken arbetsbefattning den anställde har (ex. 

sjuksköterska, undersköterska eller chef)? 

 

Hypoteser: 

1. Hypotesen är att de som kommer från länder utanför Norden har mer empati än de 

människor som är från de Nordiska länderna, för att de kan ha varit med om eller ha 

erfarenhet om andra situationer som de nordiska personerna inte ens kan föreställa sig 

exempelvis fattigdom, krig eller har mer traditioner. 

 

2. Hypotesen är att empatin är lägre hos dem som har fler syskon på grund av att 

föräldrarna kanske lägger ner mindre tid på varje barn. 

 

3. Hypotesen är att det finns en skillnad beroende på vilken plats i syskonskaran man har. 

Om man är äldst i syskonskaran eller ensambarn, skulle det kunna vara så att föräldrarna 

lägger mer energi och tid på att de ska bli empatiska människor. 

 

4. Hypotesen är utifrån tidigare forskning (Davis et al., 1994) där de tar upp att två 

empatiska komponenter är ärftliga vilket leder till att det finns skillnader beroende på 

vilken familj man är uppvuxen i.  Författaren tror att skillnaderna beror på de människor 

som har vuxit upp med omvårdnadsfamiljer eller de som arbetar inom vården, har mer 

empati. De som arbetar inom vården behöver vara empatiska för att klara av arbetet men 

inte bli deprimerade när de får uppleva olika situationer som kan hända inom vårdyrket. 

Kopplingen kan då bli att barn till de som arbetar inom vården får ärva de två 

komponenterna av empati, samt kan få råd av sina föräldrar på hur de kan hantera olika 

situationer och bli mer empatiska individer. 

 

5. Hypotesen är, i enlighet med tidigare forskning (Håkansson & Montgomery, 2003) att 

det finns skillnader beroende på hur länge man har arbetat.  Det skulle kunna vara så att 

om en individ är ny på ett arbete, fokuserar denne mer på att lära sig alla rutiner än 
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hur hen utövar empati. Detta till skillnad från de som arbetat länge, de vet rutinerna och har mer 

tid och energi över för empati. 

 

 

Metod 
 

 

Deltagare 
 

Urvalet av deltagare var ett kombinerat tillgänglighets-, kriterie- och snöbollsurval där 

deltagarna kom från både stor-, mellan- och småstäder i Sverige. I denna studie deltog 108 

kvinnor. Deltagare i denna undersökning bestod av vårdbiträden (n = 10), undersköterskor, där 

bland annat Silviasystrar ingick (n = 56), sjuksköterskor där distriktssköterskor ingick (n = 17), 

chefer, såsom enhetschefer och ansvariga för äldreomsorgen ingick (n = 14), en blandad grupp 

där äldre pedagoger, medicinsk fotterapeut, samt medarbetare inom socialtjänst ingick (n = 11). 

Den yngsta deltagaren i undersökningen var 21 år, den äldsta 75 år (M = 66 år, SD = 10.29). 

      Kriterier som fanns för att få delta var att de tillfrågade skulle arbeta eller ha arbetat inom 

vården. De interna bortfallet bestod av några personer som inte hade svarat på enstaka frågor. 

Det interna bortfallet hanterades genom att dessa personer uteslöts ur vissa analyser. Ingen 

ersättning utgick till deltagarna. 

 

 

Material 
 

Studien använde sig av en svensk översättning (Cliffordson, 2001) av mätinstrumentet 

Interpersonal Reactivity Index (IRI), utformat av Davis (1983), vissa frågor i enkäten baserades 

på Lööfs (2008) uppsats samt egna frågor. Mätinstrumentet, som Cliffordson (2001) har 

översatts, består av 28 påståenden kring de fyra aspekterna av empati som framförts ovan varav 

9 stycken är skalvända. Ett exempel på påståenden som mäter perspektivtagande är ”Jag 

försöker se var och ens ståndpunkt i en tvist innan jag bildar mig en egen uppfattning”. Ett 

exempel på ett påstående som mäter empatisk omsorg är ”Jag blir ofta ganska berörd av sådant 

jag ser hända”. Ett exempel på ett påstående som mäter personlig oro är ”I nödsituationer känner 

jag mig orolig och illa till mods”. Ett exempel på ett påstående som mäter fantasi är ”När jag 

läser en intressant berättelse eller roman, föreställer jag mig hur det skulle kännas om det hela 

gällde mig”.  

         Varje påstående besvarades på i en Likertskala från 1 (stämmer inte alls), 2 (stämmer 

ganska dåligt), 3 (tveksam, vet ej), 4 (stämmer ganska väl) och 5 (stämmer mycket väl). Ju högre 

poäng individen har desto mer empatisk förmåga har personen. För delskalorna var Cronbach´s 

alpha: PT .74, EC .76, PD .77 och FS .73. 

      Frågor som kommer ifrån Lööfs (2008) uppsats var ”Hur många syskon har du?”, ”Kryssa 

i vad som stämmer in på dig” och deltagarna fick välja mellan 1 (jag är tvilling), 2 (jag är äldsta 

barnet), 3 (jag är yngsta barnet), 4 (jag är mellanbarnet), 5 (jag är enda barnet), 6 (jag är 

adopterad eller vuxit upp i en fosterhemsfamilj och har vuxit upp med syskon som inte är mina 

biologiska syskon. I den familjen är jag:), 6a (äldst), 6b (mellanbarn), 6c (yngst). 

      Extra frågor som var med, var vilken härkomst deltagarna har samt hur många år de har 

arbetat inom vården och vilken arbetsbefattning de har. Här fick deltagarna välja mellan 

följande alternativ 1 (vårdbiträde), 2 (undersköterska), 3 (arbetsterapeut), 4 (sjukgymnast), 5 

(sjuksköterska), 6 (läkare), 7 (annat). Deltagarna fick även kryssa i vilka områden de arbetat  
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med 1 (inom äldreboende), 1a (somatisk avdelning), 1b (demensavdelning), 2 (på sjukhus), 3 

(inom hemtjänst), 4 (inom sjukgymnastik), 5 (inom arbetsterapi), 6 (annat). Därefter kom 

frågorna ”arbetade nära anhörig inom vårdyrket när du var barn (ex. föräldrar, syskon, mor-

/farföräldrar, mor-/far syskon)?”, där deltagarna fick svara ”ja” eller ”nej”. ”Hur många nära 

anhöriga arbetar/har arbetat med människor när du var barn?”. 

 

 

Procedur 

 

Datainsamlingen till denna studie gick till på olika sätt, den delades ut i både pappersform och 

elektroniskt. Det som var gemensamt var att ett missivbrev innehållandes de forskningsetiska 

kraven enligt Vetenskapsrådets direktiv (2002), samt att ifyllande av enkäten skulle ta ca 5-10 

minuter. Deltagarna fick veta att det var en undersökning om hur de förhåller sig till olika 

sociala situationer i vardagen. Författaren och handledarens kontaktuppgifter fanns med, dessa 

delades ut både till deltagarna och till de chefer som blev tillfrågade för att de skulle kunna ta 

del av studiens resultat. Missivbrevet till cheferna var mer detaljerat om vad undersökningen 

gick ut på, än det som deltagarna fick. 

      Släktingar och vänner till författaren kontaktades via mejl för att delta och svara på enkäten, 

dessa i sin tur hjälpte till att få fler deltagare till undersökningen. Några av deltagarna frågade 

sina chefer om de kunde lämna ut enkäter på arbetsplatsen, dessa samlades senare in i ett kuvert. 

Därefter tillfrågades en personalansvarig för ett äldreboende, om det var okej att deras personal 

svarade på studiens enkät. När ansvarig godkände detta lämnades en hemgjord brevlåda på 

arbetsplatsen där slutdatum stod på och enkäter samt pennor plockades bort efter ca en vecka. 

Personer i två Facebookgrupper tillfrågades om att delta och fick svara på enkäten elektroniskt. 

 

 

Databearbetning 

 

I studiens analys presenteras först effekter av bakgrund på empati, där deltagarnas bakgrund 

som exempelvis härkomst, samband mellan empati och ålder, syskonplacering och om de är 

uppvuxna i en omvårdnadsfamilj, kommer tas upp. Därefter presenteras effekter av 

arbetssituation på empati, där bland annat hur länge inom vården deltagarna har arbetat samt 

vad de har för arbetsbefattning kommer presenteras. Frågeställning ett besvarades med hjälp av 

fyra ANOVOR samt ett post-hoc test (Tukey). Hypoteserna ett, tre och fyra besvarades med 

hjälp av fyra ANOVOR. Hypoteserna två och fem besvarades med hjälp av Pearson´s 

korrelationer. 

 

 

Resultat 
 

 

Effekter av bakgrund på empati 
       

      Härkomst. För att ta reda på om det finns skillnader beroende på härkomst i de fyra 

aspekterna av empati, utfördes fyra ANOVOR, mellan de nordiska länderna (Sverige, Norge 

och Finland, 98st) och övriga länder (10st) samt var och en av de fyra aspekterna för empati. 

PT, EC och FS hade inte någon signifikant skillnad. Däremot när en envägs-ANOVA utfördes  
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med de nordiska länderna och övriga länderna som oberoende variabel och PD som beroende 

variabel, visade analysen att de människor som kommer utanför de tre nordiska länderna, har 

högre PD (M = 2.84, SD = .77) än de som kommer ifrån Sverige, Norge och Finland (M = 

2.38, SD = 0.66), F (1, 106) = 4.32, p = .040, η2 = .039. Detta resultat bekräftar hypotes 1 att 

de deltagare som kommer ifrån övriga länder än Sverige, Norge och Finland har mer empati. 
       

      Samband mellan empati och antalet syskon. Pearson’s korrelationsanalyser utfördes för att 

testa om det fanns några samband mellan antal syskon och empati. Det fanns en svag tendens 

till samband mellan antal syskon och PT, r (n = 105) = -.167, p = .089, men inte något samband 

mellan antal syskon och EC, r (n =105) =.000, p = .997, inte mellan antal syskon och PD, r (n 

= 105) = .031, p = .752 och inte heller mellan antal syskon och FS, r (n = 105) = .061, p = .540. 

Detta resulterar till att vi förkastar hypotes 2 om att empatin är lägre hos de personer som har 

många syskon.  

       

      Syskonplacering. För att ta reda på om det finns skillnader i empati beroende på var 

deltagarna är i syskonskaran, jämfördes de olika placeringarna (äldst= 36st, mellan= 35st, 

yngst= 24st och enda barnet= 5st) med de fyra aspekterna av empati av ANOVOR. Det fanns 

inga signifikanta samband mellan placering i syskonskaran och PT, EC samt FS. Det fanns dock 

en tendens till skillnad i PD beroende på placering, F (2, 92) = 2.880, p = .061, η2 = .059. Äldst 

hade M = 2.196, mellan hade M = 2.559, yngst hade M = 2.462 och enda barnet hade M = 2.770. 

Detta resultat bekräftar inte hypotes 3 om att det äldsta barnet eller ensambarnet har mer empati 

än de övriga syskonen. 

       

      Omvårdnadsfamilj. För att ta reda på om det fanns några skillnader mellan de deltagare som 

har vuxit upp i en familj som arbetar inom vården (38 st), eller inte arbetar inom vården (68 st) 

utfördes fyra anovor. Det fanns inga signifikanta samband mellan de personer som har 

närstående som arbetar inom vården eller med något annat. Detta resulterar till att vi förkastar 

hypotes 4 om att deltagarna har ärvt empatin ifrån sina föräldrar. 

 

      Samband mellan empati och ålder. Pearson’s korrelationsanalyser utfördes mellan ålder 

och var och en av de fyra aspekterna av empati. PT, PD och EC hade inget samband med ålder. 

Däremot visade analyserna att FS är högre för de yngre, r (n = 106) = .28, p = .004 än vad de 

är för de äldre. 

       

      Närstående som arbetat med människor. För att ta reda på om det finns skillnader mellan 

de deltagare som har vuxit upp i en familj som arbetar inom vården eller ej utfördes fyra anovor. 

Det fanns inga signifikanta samband mellan de deltagare som har närstående som arbetat med 

människor eller ej när de var barn.  

 

 

Effekter av arbetssituation på empati 
       

      År i vården. Pearson’s korrelationsanalyser utfördes mellan år i vården och var och en av 

de fyra aspekterna av empati. PD och EC, hade inget samband med år i vården. Däremot visade 

analyserna att PT är högre för de som arbetat längre inom vården, r (n = 104) = .190, p = .049, 

medan FS är lägre r (n = 104) = -.260, p = .007. Resultatet leder till att hypotes 5 behålls, men 

resultatet skiljer sig från hypotesens anledning, att de yngre har mindre empati i 

perspektivtagande men mer empati i fantasi än de som arbetat länge. 
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Arbetsbefattning. För att testa om det finns skillnader beroende på vilken arbetsbefattning 

deltagarna har, jämfördes detta med de fyra aspekterna av empati med hjälp av fyra anovor. En 

envägs-ANOVA med arbetsbefattning (vårdbiträde/undersköterska/sjuksköterska/chef) som 

oberoende variabel och PT som beroende utfördes (se Tabell 1). Det fanns en signifikant effekt 

av arbetsbefattning, F (3, 93) = 2.830, p = .043, η2 = .084. Ett post-hoc test (Tukey) visade att 

cheferna har högre PT (M = 4.250, SD = 0.350) än undersköterskor (M = 3.780, SD = .610), p 

= .028. Detta resulterar till att frågeställning 1 förkastas och resultatet anammas. 

 

Tabell 1. 

Medelvärden och standardavvikelser i perspektivtagande uppdelat på befattning. 

Befattning    

  M             SD 

Vårdbiträde 3.990        .290 

Undersköterska 3.780        .610 

Sjuksköterska 3.920        .590 

Chef 4.250        .350 

TOTALT 3.900        .570 

 

      Arbetsplatser. För att ta reda på om det finns skillnader beroende på vilka arbetsplatser 

deltagarna arbetat inom jämfördes de med dem fyra aspekterna av empati med hjälp av fyra 

anovor. Det fanns en svag tendens till att EC var högre hos de personer som arbetat på somatisk 

avdelning (72st), än de som inte arbetat på en sådan arbetsplats (32st), F (1, 102) = 3.140, p = 

.080. 

      En envägs- ANOVA med (arbetat på sjukhus (37st)/ inte arbetat på sjukhus (67st)) som 

oberoende variabel och PD samt FS som beroende variabler, gav signifikant resultat. 

Analyserna visade att de som arbetat på sjukhus känner mindre personlig oro samt har mindre 

fantasi än de personer som inte har arbetat på sjukhus, PD: F (1, 102) = 4.180, p = .044, FS: F 

(1, 102) = 7.500, p = .007 (se Tabell 2). 

 

Tabell 2. 

Medelvärden och standardavvikelser i personlig oro samt fantasi uppdelat på arbetsplats. 

Arbetsplats        PD                               FS 

  M         SD               M         SD 

Arbetat på sjukhus 2.240    .720            3.010     .750 

Ej arbetat på sjukhus 2.520    .650            3.370     .560 

TOTALT 2.420    .690            3.240     .650 

 

 

Diskussion 
 

Undersökningen visar att (1) personer från länder än Sverige, Norge och Finland har mer empati 

i aspekten personlig oro, (2) det spelar roll på empatin om hur gammal en människa är (3) samt 

hur många år hen har arbetat inom vården, för de äldre har mer empati i perspektivtagande men  
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mindre i fantasi än de yngre. (4) Det skiljer sig i empatin beroende på vilken arbetsbefattning 

personer har, de som är chefer har mer perspektivtagande än undersköterskor och (5) det verkar 

inte finnas skillnad om människor har eller inte har syskon, vilken plats de har i syskonskaran 

eller (6) är uppvuxen bland närstående som arbetat inom vården när deltagarna var yngre. 

 

 

Diskussion av resultat kopplat till tidigare forskning 
       

      Effekter av bakgrund på empati. Resultatet från härkomst, att de människor som kommer 

från andra länder än Sverige, Norge och Finland känner mer personlig oro när de är med om en 

interaktion som är spänd mellan personen och en annan individ, bekräftar denna studies 

hypotes. Det skulle möjligen kunna vara så att, de personer som kommer från andra länder inte 

växt upp i ett lika tryggt land som de i Norden, där krig och andra oroligheter kanske känns 

långt bort. Det kan annars möjligen bero på det Holm (2001) tar upp om affekttolerans, att dessa 

individers föräldrar kanske har haft svårt att hantera sina känslor. Det kan även möjligen bero 

på att det har varit mycket händelser omkring dem och att de på så vis överfört detta till sina 

barn. 

      Studiens resultat förkastar hypotes fyra om att deltagarnas empati är förknippade med 

föräldrarnas empati och bakgrund. Detta bekräftar Strayer och Roberts (1989) när de tar upp att 

barns empati inte är förknippat med föräldrarnas egen empati. Det som inte framgår är om 

deltagarna hade en tidig interaktion med sina föräldrar, som Zahn-Waxler, Radke-Yarrow och 

King (1979) tar upp, eller ej. 

      Resultatet angående hur många syskon en person har visade en svag tendens till att ju fler 

syskon en individ har, desto mindre perspektivtagande är personen och de som har få eller inga 

syskon överhuvudtaget har mer perspektivtagande. Resultatet från studien kan förklaras av det 

som Lam, Solmeyer och McHale (2012) uttalar sig om, att jagets syskonkärlek och empatiska 

förmåga blir starkare ju äldre människan blir. Detta kan vara förklaringen till att denna studies 

resultat är nära på att bli signifikant. En annan förklaring kan vara det som Holm (2001) tar upp 

om att sociala faktorer spelar en stor roll i utvecklingen, exempelvis om hur interaktionen är 

inom familjen. De som har fler syskon inom familjen kanske har mindre interaktion än de som 

har få eller inga syskon alls, där familjen möjligtvis har en större gemenskap. 

      Effekter av arbetssituation på empati. Hur många år en människa har arbetat inom vården 

samt vilken arbetsbefattning de har, hade båda signifikant effekt på perspektivtagande som den 

beroende variabeln. Vilket förkastar frågeställningen, om att det inte finns några skillnader 

mellan de olika arbetsbefattningarna, men hypotes fem behålls som är att det finns skillnader 

mellan de anställda beroende på hur länge de har arbetat. Resultatet blev även en effekt på 

fantasi som den beroende variabeln av ålder där de yngre hade högst. Dessa resultat beror 

möjligen på det som Håkansson och Montgomery (2003) tar upp, att känna empati måste 

människan ha varit med om liknande eller samma händelse som sin medmänniska. Vilket kan 

förklara att fantasin är lägre hos de som arbetat längre och är äldre, än de som inte har arbetat 

så många år och är unga. Man kan tänka sig att ju mer kunskaper människor har om omvärlden, 

desto mindre fantasi får de, vilket skulle kunna leda till att äldre personer eller de som har 

arbetat länge har svårare att leva sig in i exempelvis böcker för att de vet hur verkligheten är. 

      Det som Håkansson och Montgomery (2003) visade kan även förklara hur det kommer sig 

att chefer har högre perspektivtagande än undersköterskor. En chef får kanske vara med om fler 

olika situationer än exempelvis en undersköterska, som exempelvis att de får lösa konflikter, 

planera för organisationen, rekrytera personal medan undersköterskor ”bara” har hand om 

kunderna och kontakten med deras anhöriga. En del chefer har arbetat ”sig upp” innan de fått  
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chefstitel och detta kan förknippas med det Hoffman (1987) tar upp, att empati är medfödd men 

kan utvecklas i samspel med andra individer vilket kan ha skett för att detta resultat kan ha 

blivit signifikant. Resultatet kan också ha påverkats av det som Wiman och Wikblad (2004) tar 

upp, att sjuksköterskor kan ha så kallade instrumentella beteenden som kan försämra vårdandet 

av patienterna. Detta kan i sin tur påverka den egna empatin gentemot sina medmänniskor.  

 

 

Undersökningens styrkor respektive svagheter 

  

Svagheterna i denna studie är att föräldrarna till deltagarna inte varit med i datasamlingen och 

därför är det svårare att uttala sig om hur deltagarnas empati stämmer överens med föräldrars 

empati. Davis, Luce och Kraus (1994) tar upp att två empatiska komponenter, empatisk omsorg 

och personlig oro, är ärftliga. Tyvärr får denna studie inte reda på om detta stämmer utan bara 

att föräldrarna/ nära anhöriga arbetat inom vården eller inte. Om föräldrar till deltagarna varit 

med, kunde vi fått veta om barns empati är förknippade med föräldrarna, genom ärftlighet eller 

om det kan vara föräldrarnas uppfattning om barnet som empatisk som Strayer och Roberts 

(1989) tar upp som stämmer.  

      Ett problem som uppstod under studiens insamling var att en del människor hade andra 

befattningar än de alternativen som deltagarna kunde välja mellan. Det gjorde att det fanns fler 

grupper som kunde påverka arbetsbefattningsanalysen, men som sedan valdes bort för att 

undersökningen inte skulle bli allt för bred. En annan svaghet var att studiens tillvägagångssätt 

för insamling av deltagare, inte möjliggjorde uppskattningen av det externa bortfallet. 

      Denna studie var utformad så att ifyllandet av enkäten var anonymt för deltagarna. Detta 

gjorde det möjligt att svara ärligt och inte tänka på att främja eller missgynna den organisation 

som de arbeta för. Detta kan förmodligen påverka studiens svarsfrekvens samt främja dess 

validitet. 

      En styrka är att deltagarna kommer från olika städer i Sverige, både stora, mellan- och 

småstäder. Undersökningen har använt sig av ett redan etablerat mätinstrument, IRI och som 

Davis (1983) visat är utarbetat, reliabelt samt mäter det som den är avsedd att mäta. Nackdelen 

med mätinstrumentet IRI är att det är en självskattningsenkät och dessa enkäter kan ge en risk 

att deltagarna försöker framställa sig som en bättre människa än vad de är. Cronbach´s alpha 

för denna undersökning anses tillfredsställande. 

 

 

Förslag på framtida forskning 
 

Eftersom det fortfarande finns mycket kvar att forska om kring empati inom vården, är ett 

förslag att se om det spelar någon roll var inom vården en person arbetar eller vad de har arbetat 

med, för att se om detta påverkar empatin. Ett annat förslag till ytterligare forskning är att göra 

en kvalitativ studie och se varför människor från andra länder och kulturer känner mer personlig  

oro eller ångest, än de personer som kommer från de tre nordiska länderna. Den undersökningen 

kan möjligtvis ge en klarare bild på vilket sätt länderna påverkar individers empati och vilka 

faktorer i ett land som hänger samman med empati. Ytterligare ett förslag till framtida forskning  

är att ta reda på hur empati påverkas ju närmare en person står sitt/sina syskon, när de har blivit 

vuxna. Kan det även finnas någon skillnad mellan vuxna människor som bara har systrar eller 

bröder eller båda två? En sådan studie kan troligen vara användbart för exempelvis framtida 

arbetsgivare då de ska rekrytera anställda och kan få tag i de empatiska människorna. Ett sista  
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förslag är att ha med deltagarnas föräldrar eller vårdnadshavare i en undersökning, detta för att 

se om de vuxna barnens empati stämmer överens med deras föräldrars.  

 

 

Slutsatser 
       
Det är viktigt att titta på de olika aspekterna som utgör empati. Utifrån denna studies resultat 

kan det konstateras att utifrån aspekten personlig oro i empati ligger nordiska kvinnor lägre i 

oro än andra. Utifrån aspekten perspektivtagande är det ganska sannolikt att en kvinna i världen 

ligger högt om hon har arbetat under en längre period i livet och om hon har en högre 

maktposition, eller erfarenheter av olika situationer som kan uppstå under ett liv. Om chefer 

vill ha en mer fantasifull empatisk anställd ska hon kanske vara ung eller inte ha mycket 

livserfarenhet. Det spelar dock förmodligen ingen roll om hon har många syskon eller är infödd 

i en omvårdnadsfamilj. Detta resulterar i att arbetsgivarna inte behöver ställa allt för personliga 

frågor under rekrytering om just dessa aspekter, utan mer vad den arbetssökande har för 

erfarenheter av människor och situationer, samt hur länge hon har arbetat. Att det handlar mer 

om personers arbetssituationer och erfarenheter än deras uppväxt och bakgrund. Detta kan vara 

en grund till att få en empatisk arbetsgrupp som möjligt som passar till de arbetsuppgifter man 

har att erbjuda som arbetsgivare. 
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