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Empatigraden hos försäkringskassans handläggare 
Utifrån handläggarens kön, kundernas kön, situation och 

ersättningsnivå  
Elin Csaszar 

Empati är förmågan att känna känslor och reaktioner på en intellektuell 
och emotionell nivå som en annan individ upplever. Det upplevs genom 
medkänsla, sympati och ömhet. Syftet var att mäta om graden av empati 
hos handläggare på försäkringskassan skiljer sig åt. 58 deltagarna läste 
en fiktiv berättelse där en kund ringer in och ber om en tidigare 
utbetalning. Enkäten bestod av fyra versioner där kön, behov av 
mat/medicin, har barn/har inte barn, sjuk/separerad och 
inkomstbaserad/garantibelopp varierade. Deltagarna skattade känslor 
utifrån Batsons empatiskala. Resultatet visade högst nivå av empati hos 
kvinnor. Känslan av hög förståelse och  meningsfullt dömde rätten till 
en tidigare utbetalning. Brister i studien var att det inte blev en full 
faktoriell design och att få män deltog. Förslag på framtida forskning 
vore en studie med en jämnare könsfördelning där handläggare och 
kunder med samma kön jämförs med varandra. 
 
Keywords: empathy, altruism, gender, client meeting, social insurance   
 

.  Inledning 
Erika har nyligen blivit ensamstående med sin dotter och arbetar på försäkringskassans 
kundcenter. Hennes första samtal blir den här dagen från en kvinna som är sjukskriven på grund 
av att hon nyligen lämnat en man som misshandlat henne psykiskt och fysiskt. Erika har varit i 
samma situation. Kvinnan som ringer in undrar hur det går i hennes ärende då hon står helt utan 
pengar efter det infekterade uppbrottet med exmannen. Erika känner förståelse för kvinnans 
situation. Erika känner med kvinnan och försöker på bästa möjliga sätt förklara 
handläggningstiderna. Kvinnan ventilerar kring sin anstränga situation för Erika och avslutar 
samtalet med att tacka för informationen. Ovanstående fiktiva berättelse beskriver en situation 
när empati upplevs. Erika känner igen sig i situationen, har förståelse för kvinnan i telefonen 
och känner empati för henne. Påverkar Erikas empati och beslut i samtalet? Hade hon ansträngt 
sig lika mycket om hon inte känt igen sig eller känt förståelse med kvinnan?  
 
 Empati 
Empati är förmågan att känna känslor och reaktioner på en intellektuell och emotionell nivå 
som en annan individ upplever. Att kunna kommunicera och förstå någon annans situation eller 
upplevelse det är empati. Empati är som en reaktion av känslor som uppstår i liknelse med en 
annan persons välmående och situation. De känslor som omfattas av det är ömhet, medlidande 
och sympati. Den känslomässiga reaktionen kan också omfattas av ångest eller sorg för en 
annan individ. Batson definierade empati i emotionella uttryck genom att förståelse är orsaken 
till empati och omsorgen blir en konsekvens (Batson, Håkansson Eklund, Chermok, Hoyt & 
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Ortiz, 2007). Vad är det då som avgör känslan av empati för en annan person? Batson et al. 
(2007) hävdade att empati väcks när en känslomässig reaktion uppstår och vi kan relatera till 
personen som är i behov av stöd, då vi själva har upplevt något liknande. Många känslor som 
upplevs så som lycka, sårad, ilska, kärleksfull kan kopplas till känslomässiga uttryck i form av 
minspel eller bekräftelse genom handling (ne.se). Empati och känslor hör ihop då den empatiska 
förmågan har en avgörande funktion gällande bemötande. Att kunna se den andra som en 
individ är nödvändigt för att känna empati. Empatiförmågan är något naturligt och tas fram 
genom ett medvetet val. Decety och Jackson (2004) skrev om att en medvetenhet om sig själv 
också krävs för att kunna känna empati, individen måste kunna föreställa sig hur en situation 
skulle upplevas.  
    Empati anses vara ett av de grundläggande personlighetsdragen hos en individ. Empati 
underlättar för människan i sociala samspel då det är ett sätt som naturligt kommer i form av 
medkänsla, som ett svar på andras känslotillstånd. Empati kräver också en slags medveten 
förmåga för att kunna kartlägga andra människors känslor och på så sätt kunna känna förståelse 
och se situationer ur andras perspektiv (Decety & Jackson, 2004). Del Rey et al. (2016) ansåg 
att empati är medfött och styrs via hjärnan och kan tränas fram. Även Hoffman (2000) fann  att 
empati är medfött men även inlärt. För att kunna känna empati måste individen kunna föreställa 
sig hur en annan individ tänker om den andres situation. Människor tenderar att kunna känna 
mer empati mot en människa de kan relatera till istället för en  främling. De flesta situationerna 
går att föreställa sig även om de inte har upplevts. 

Håkanson Eklund (2006b) skrev om fyra delar som omfattar upplevelsen av empati för andra 
individer. Delarna omfattar människors förståelse och förmåga att sätta sig in i någon annans 
situation och känsloliv, att kunna uppleva känslor som överförs till omgivningen, att uppfatta 
likheter som känns igen utifrån egna upplevelser och erfarenheter, samt slutligen att känna oro 
över en individs mående. Empati innefattar flera faktorer som vävs samman så som att känna, 
dela, uppleva och förstå livsvärldar på de sätt den andra individen upplever det då känner vi 
empati. Genom att känna en stark medkänsla och upprördhet i en krävande situation och att 
dessa känslor då minskar genom att försöka hjälpa den andre personen. Förståelse för en annan 
person är beroende av individens erfarenheter, att en eller flera känslor ska ha upplevts. 
Individen ska uppleva förståelse för personens situation och dess känslor och att bry sig om att 
den andre är frisk och mår bra. Håkansson Eklund hävdade att ovanstående komponenter är 
nödvändiga inom empati i de fallen där människan ser personen som ett subjekt mer än ett 
objekt, till exempel någon i nöd. Håkansson Eklund (2006b) studie presenterades en berättelse 
för deltagarna där huvudfiguren betedde sig antigen snällt eller elakt mot en kvinna. Den 
snälla/elaka huvudfiguren råkade sedan ut för en olycka och gjorde sig illa. Deltagarna fick 
sedan skatta upplevelsen av empati för huvudfiguren. Resultatet visade att mest empati kände 
deltagarna för den snälla huvudfiguren. 

Människor delar oftast samma grundlagar, individen kan sätta sig in i olika scenarion och 
hur de kan upplevs. Dessa orsaker är anledningar till att upplevd likhet kan härledas till empati. 
Det är viktigt att kunna känna att personen själv har upplevt en liknande situation för att  kunna 
relatera till en annan människa. För att  exempelvis kunna känna igen ilska hos en annan person 
måste vi själva ha upplevt ilska. Situationen behöver inte vara exakt den samma som tidigare 
upplevt, utan ska kunna känna igen sammanhanget för att kunna känna empati. Eklund, 
Andersson Ståhlberg, & Hansen (2009) gav i sin studie deltagare fyra olika berättelser som på 
något sätt hörde ihop med deltagarnas tidigare erfarenheter, exempelvis rädslan för mörker eller 
rädslan för att bli lämnad. Resultatet visade på en koppling till tidigare studier, då deltagarna 
kände mer empati för personen i berättelsen som genom egna tidigare erfarenhet kunde känna 
igen sig hos.   

Empati kan förändras genom livet, om människan upplever empati kan hennes förståelse och 
hänsynsfullhet för sig själv öka, vilket gör att den empatiska förmågan stiger med erfarenhet. 
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Den empatiska förmågan kan även öka om människan upplever sig lyssnad på och lyssnar på 
andra. Det här gör att människan utvecklas som kan liknas med att vara sin egen terapeut 
(Rogers, 1975).    

 Empati och altruism  
Empati spelar en stor roll gällande människans moraliska förstånd. Empati bidrar till att 
människor inte skadar andra. En del av att känna empati och altruism är viljan att hjälp en annan 
människa.  
Batson, Ahmad, och Tsang (2002) hävdade att altruism är motivationen till att öka ett 
välbefinnande hos minst en till person utöver sig själv. Altruism handlar inte om att agera 
utifrån vad som är bäst för gruppen, utan om vad som blir bäst för individen. Det kan dock bli 
negativt för hela gruppen om alla enbart utgår ifrån vad som är bäst för en individ istället för 
att agera utifrån vad som är till fördel för hela gruppen. Genom att känna empati har individen 
också en uppfattning om vad välbefinnande är för en annan person. Empati förstärker 
motivation att vilja lindra behovet hos en annan individ. Att känna empati för enskilda individer 
är lättare än att känna för en hel grupp, så som anhöriga, vänner, de människorna känner ansvar 
för och vars situation individen känner igen sig i. Det kan vara en förklaring till att de känner 
mindre empati för stora samhällsproblem så som fattigdom eller bostadslösa människor. De 
problem som de här grupperna lider av är för abstrakta och avlägsna för oss att ta in, så länge 
de inte känner någon som är fattig eller utan bostad.  

I en studie av Sarlo et al. (2014) som handlade om empatins roll i relation till olika dilemman 
presenterades tolv sociala dilemman varav ett dilemma var att deltagarna skulle välja hur en 
huvudperson i en fiktiv berättelse skulle agera. Deltagarna fick läsa en berättelse som 
presenterades på en skärm. Berättelsen illustrerade en hotfull situation där en grupp människor 
riskerade att dö. Deltagarna fick välja bland två alternativ hur de tyckte att huvudpersonen i 
berättelsen skulle agera. Alternativ et var att huvudpersonen låter hela gruppen dö och gör då 
inget aktivt val. Alternativ två var att huvudpersonen väljer att döda en person i gruppen så 
resten kan överleva. Deltagarna fick ca fem sekunder på sig att välja ett alternativ. Resultatet 
visade att deltagarna valde det alternativet de tyckte var minst jobbigt för dem själva vilket var 
det alternativet där huvudperson inte gjorde ett aktivt val. Orsaken till detta var att deltagarna 
ville undvika partiskhet och av egoistiska skäl var det då mindre ångestladdat och obehagligt 
att slippa välja ut någon som huvudpersonen skulle döda. Resterande elva dilemman som 
presenterades för deltagarna handlade om t.ex. skuld och att ljuga. Sammanfattningsvis så 
visade resultatet på att deltagarna agerade på det sättet där känslan var minst negativt för dem. 
Då känslorna sa ”gör det inte, det är inte bra för dig” så valdes det alternativet dvs där ingen 
behövde bära ansvar för någons död, trots att flera dog på grund av det valet i berättelsen  

Batson et al. (1995) skrev om att ett socialt dilemma som skapade ett altruistiskt beteende 
där något är bra för individen men inte för gruppen. Känslor som kopplas till empati så som 
sympati, ömhet och medkänsla är det som väcker altruistisk motivation. I ett experiment  fick 
deltagare fördela  ett antal lotter mellan sig själv och två andra påhittade deltagare. Under 
experimentets gång så trodde deltagarna att tre andra deltagare också var närvarande trots att 
dom var själva. Deltagarna fick 16 lotter som skulle fördelas ut till sig själv och de andra tre 
deltagarna. Lottovinsten bestod av ett presentkort. Ju fler lotter deltagande delade ut desto mer 
ökade vinsten av presentkortet i värde. Deltagarna fick inte ta del av hur de andra fördelade sina 
lotter. Resultatet visade att deltagarna valde att behålla flest lotter för sig själva, vilket gynnade 
dem själva mest. Efter att ha fördelat ut dessa lotter fick deltagarna svara på ett frågeformulär 
angående deras reaktioner och känslor gällande fördelningen. Deltagarna som valde att behålla 
alla lotter för sig själva kände en låg grad av empati för de andra deltagarna och de som valde 
att dela med sig av lotterna och på så sätt öka lotternas värde kände en högre grav av empati. 
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Håkansson Eklund (2006a) beskrev hur empati är en källa till altruism. Genom olika 

situation får vi emotioner som resulterar i styrka som gör att vi bemästrar olika situationer. På 
det sättet menade författaren att en emotion kan vara empati, som motiverar oss att hjälpa andra. 

 
 Kön och empati 

Genomgående har forskning visat att kvinnor känner mer empati än män, särskilt där kvinnor 
vet om att de ska bedömas. Ickes, Gesn och Graham (2000) utförde en studie där kvinnor och 
män fick uppskatta sin empatiska förmåga utifrån att ha fått en kort videoinspelning presenterad 
som innehöll människor i interaktion med varandra. Resultatet visade på att kvinnor 
uppskattade sin förmåga att känna empati högre om kvinnorna visste att de skulle granskas. 
Ickes et al. skrev om att det beror på samhällets påtryckningar om hur kvinnor förväntas vara. 
Kvinnor tenderar alltså att skatta sin empatiförmåga högre i  situationer där det framgår att de 
är kvinnor och att empati ska mätas 
    Del Rey et al. (2016) hävdade att det finns både köns- och till viss del åldersskillnader som 
är kopplat till utveckling. Enligt dem genererar flickor ofta en högre nivå av empati än pojkar. 
Empati ökar med åldern i takt med vår moraliska utveckling. Empati är en huvudsaklig 
egenskap hos människan och underlättar våra sociala interaktioner och när individer 
kommunicerar med varandra. Kvinnor framställs ofta som vårdande och empatiska, män 
framställs oftare som mindre emotionella än kvinnor. De här skillnaderna mellan könen i form 
av hur könsrollerna framställs (att kvinnor är mer empatiska och vårdande och män mindre 
emotionella) påverkar empatin. Det visar på en skillnad i påverkar av beslutsprocesser utifrån 
könsroller.  

Olika sociala beteenden så som minspel har visat kunna påverka beslutsfattande genom 
moraliska resonemang inom empatin (Christov-Moore, Simpson, Coudé, Grigaitytea, Iacoboni, 
Francesco & Ferrar, 2014). Studien pekar på två forskningslinjer som påverkar den empatiska 
förmågan. Första delen är just minspelet, förmedvetna processer som gör att förståelsen för 
minspelet finns och underlättar för förståelsen av andra människor, hur mycket igenkänning 
som upplevs. Andra delen handlar om människors medvetande, att kunna dra slutsatser utifrån 
andras beteenden. Individens omedelbara reaktion på andras smärta och ångest har också visats 
påverka vårt beslutsfattande. För att kunna förstå empati krävs det en förståelse av skillnader 
mellan människor, så som kön och människan behöver kunna klassificera vilken 
könstillhörighet en individ har. Då människan har särskilda förväntningar gällande empati och 
empatiskt beteende i relation till könsskillnader. Studien hävdar att det finns fasta skillnader 
mellan könsrollerna när det kommer till empati. Så även ålder, då empati utvecklas i tidig 
barndom.  

Genom att studera skillnader mellan könen i förhållande till empati skulle förståelsen för 
empati kunna öka. Empati är något vi känner för att kunna förstå andras känslor så är det 
sannolikt att det är en viktig del i pro-socialt beteende. Christov-Moore et al., (2014) studiens 
slutsats blev att emotionell empati påverkar den prosociala empatin, att vilja göra något för en 
annan individ. Studien granskar könsskillnader som är i relation till psykologiska och 
beteendemässiga processer i anknytning med empati. Det hör ihop med altruistiskt beteende 
och studien hävdade att kvinnor är mer altruistiska än män då dom är mer benägna att hjälpa 
till utan någon vinning för sig själva. Män är alltså mindre empatiska och mindre benägna att 
hjälpa till utan vinning.  

Ett flertal experiment har gjorts för att utreda könsskillnader i altruistiska beteende. Kvinnor 
förväntas vara mer altruistiska än män och därför agerar kvinnor utefter det förväntade 
beteendet. Män är mer benägna att hjälpa till i situationer som medför en större risk än vad 
kvinnor är så som att hjälpa en främling i hissen eller stanna för någon som liftar, kvinnor 
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däremot är mer benägna att hjälpa till i mindre riskfyllda situationer så som att ta hand om 
någons husdjur eller att städa åt någon annan. Vilket stärker de uppfattningar som finns om 
kvinnor/mäns sociala roller, att kvinnor är mer omsorgsfulla och män mer heroiska. 
Sammanfattningsvist så visar studien på att kvinnor är mer altruistiska än män (Christov-Moore 
et al., 2014). 

Håkansson och Montgomery (2003) utförde en studie där de bad deltagarna beskriva en 
händelse där de upplevde empati. Resultatet blev att oavsett kön på deltagarna så beskrev de 
flesta en situation som handlade om en kvinna. Oavsett om fallet innebar att känna empati för 
någon annan eller vara den som andra känner empati för. Författarna menar att det beror på att 
stereotyperna kring könsroller som finns i samhället. Att uppfattningen om att kvinnor är mer 
empatiska än män påverkar detta. 

Klein och Hodges (2001) menade att det egentligen inte är någon skillnad gällande empatin 
utifrån kön. Utan att skillnaden låg i motivation att vara empatisk. Där visar kvinnor ett en större 
motivation till att vara empatiska till skillnad från män som inte uppvisade samma motivation 
till att vara empatiska som kvinnor. 

 
 Empatins relevans i kundmötet 

Pizman (2015) undersökte empati i kundmötet inom hotellbranschen och sjukvården genom 
observationer och intervjuer med anställda. Han fann att empati är en viktig del för kundmötet.  
Finns empati i kundmötet ger det en högre kvalitet av tjänsterna som erbjuds, tex god service 
och bra bemötande. Tjänster av god kvalitet kan levereras utan empati, men kvalitén på tjänsten 
blir ännu bättre med empati. Empati är något som kan förändras i en positiv riktning och en 
förmåga som kan tränas. Sammanfattningsvist har empati en betydande effekt i kundmötet.  
     Försäkringskassan uppdrag och socialförsäkringen. Försäkringskassan är en organisation 
där kundmöte är vanligt Försäkringskassan som organisation består av ett flertal delar. Inom 
försäkringskassan, som är en del av socialförsäkringen i Sverige, så ingår flera olika 
försäkringar och arbetsområden så som personlig, service och kundtjänsthandläggare 
(forsakringskassan.se) (2016-01-18).  Den del som den här studien la fokus på är empati hos 
handläggarna. Kundmötesavdelningen ansvarar för att erbjuda försäkringsförmåner, 
beslutsfattande, utbetalning, information samt kundservice. Kundmötesavdelning ska motverka 
felaktiga utbetalningar samt brott mot socialförsäkringen (Arbetsförordnigen om 
försäkringskassan). Försäkringskassans verksamhetsidé innebär att låta människor kunna 
påverka sin egen livssituation. Det ska kunna uppnås genom kunskap, empati och förståelse 
mot människor i alla möten genom att de ska kunna förstå sina rättigheter, få rätt stöd och 
behandlas med respekt. Försäkringskassan står för att bryta barriärer mellan människor och 
arbete, föräldraskap, rehabilitering eller utveckling. Försäkringskassans egna uttryck är ” vi är 
vanmaktens fiende”(forsakringskassan.se)(2016-02-04)  
 
Syfte och hypoteser 
Pizman (2015) skrev om att det är viktigt med empati i kundmötet. Det är relevant i viljan att 
hjälpa andra. Forskning har visat på att kundmötet får en högre kvalitet om personen som utför 
tjänsten är empatiska. Enligt Batson et al. (2002) är viljan oftast större att hjälpa enskilda 
individer än att hjälpa hela grupper då känslan av empati bidrar till att vilja lindra någons 
lidande. En del av handläggarnas arbetsuppgift är att kunna hjälpa andra individer att lösa 
problem. Empati blir därför ett intressant utgångsläge för den här studien. Då handläggarna på 
försäkringskassan arbetar i kundmöte med enskilda individer samtidigt som det är stora grupper 
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i ofta socialt och ekonomiskt utsatta situationer. Den här studien har fokuserat på hur 
handläggare på försäkringskassan känner empati när de får kännedom om en person i en utsatt 
situation. Det finns en kunskapslucka i hur empatiska personerna som arbetar inom 
myndigheter är. Ett sätt att föreställa sig handläggarna är att de känner mer empati för de 
personer som de själva kan relatera till, att dom känner igen sig i en situation (så som behov av 
mat/medicin, om dom har barn eller inte, om de är sjuka eller separerade och ekonomiska 
förutsättningar), vilket leder till att de känner mer empati (Batson et al., 2007). Kvinnor har 
visats vara mer empatiska än män och upplevs som mer vårdande, särskilt om kvinnorna kan 
känna igen sig i en situation (Del Rey et al., 2016). Man kan tänka att det skulle kunna vara en 
möjlig förklaring till att kvinnor söker sig till yrken där de kan känna sig behövda. Att hjälpa 
en annan individ gör att människor mår bättre, särskilt om det finns en möjlighet att hjälpa en 
enskild individ istället för en grupp (Sarlo et al., 2014).       
Syftet var att mäta om graden av empati hos handläggarna på försäkringskassan skiljer sig åt 
beroende på kön, behov av mat/medicin, har barn/har inte barn, sjuk/separerad och 
inkomstbaserad/garantibelopp. Handläggarna fick läsa ett fall där en person vill ha tidigare 
utbetalning där kön, situation och ersättning varierades. Därefter skattade de bl. a. hur mycket 
empati de kände.   

Hypotes 1: Kvinnor känner mer empati än män. 
Hypotes 2: Ju äldre man är desto mer empati känner man. 
Hypotes 3: Ju mer empati man känner desto större vilja finns att ge en tidigare 
utbetalning. 
Hypotes 4: Handläggarna känner mer empati när det finns barn inblandade 
Hypotes 5: Ju längre anställningstid desto mer empati känner man. 
Hypotes 6: Ju mer meningsfullhet man känner för sitt arbete desto större förståelse 
känner man för personen som behöver en tidigare utbetalning  
 

Metod 
Deltagare 
Urvalet var ett bekvämlighetsurval och bestod av 70 kundtjänsthandläggare vid 
försäkringskassan i Mellansverige som tillfrågades och av dessa valde 58 att delta (6 män, 52 
kvinnor) vilket gav ett bortfall på 12 personer (17 %). I snitt hade deltagarna varit anställda som 
handläggare i  (M = 7.46, SD = 12.01) år och var (M = 40.43, SD = 12.99) år gamla.  
Material 

Den första delen av enkäten bestod av en fiktiv berättelse. I berättelsen beskrivs en situation 
där en kund ringer in till försäkringskassans kundcenter och ber om en tidigare utbetalning av 
sin ersättning då personen i fråga har hamnat i en svår ekonomisk situation. På grund av 
kommunikationsbrist skapades endast fyra versioner där behov av mat/medicin, har barn/har 
inte barn, sjuk/separerad och inkomstbaserad/garantibelopp var confounded. Berättelsen fanns 
i fyra versioner; en 1version med en man som var sjuk och hade a-kassa, 2en man som var 
separerad med garantibelopp, 3en kvinna som var sjuk och hade a-kassa och 4en kvinna som var 
separerad med garantibelopp. Texten för dom två fallen med kvinnor finns presenterade nedan. 
Det fanns två motsvarande versioner där huvudpersonen var en man (Magnus). 
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Del 1: 
Ett fall med Maria sjuk med a-kassa 
Maria ringer in till kundtjänst för att be om en tidigare utbetalning av sin ersättning. Maria 
är upprörd och ledsen. Hon förklarar att hon behöver sin ersättning för att kunna hämta ut 
sin medicin då hennes lungsjukdom har försämrats. Maria har fått ett par tidigare utbetal-
ningar förut, men hävdar bestämt att det är den sista gången och att hon känner till försäk-
ringskassans handläggningstider. Hon hade inte räknat med att få så mycket medicin att 
hämta ut. Maria har inkomstbaserad ersättning vilken innebär att hon är berättigad ersättning 
på a-kassenivå.  
Ett fall med Maria separerad med garantibelopp 
Maria ringer in till kundtjänst för att be om en tidigare utbetalning av sin ersättning. Maria 
är upprörd och ledsen. Hon är i stort behov av sin ersättning då hon behöver den för att kunna 
köpa mat till sig själv och sina barn. Maria är ny separerad med sina tre barn och har på 
grund av det hamnat i en ekonomiskt svår situation. Hon säger att hon är ledsen och inte vet 
vad hon ska göra. Att få en tidigare utbetalning skulle rädda henne just nu- även om hon vet 
att det hänt att hon ringt förut om tidigare utbetalningar så lovar hon att det här är den sista 
gången. Maria får garantibeloppet då hon inte varit med i någon a-kassa.  
  Del 2: Empatiskala. Del två bestod av en svensk översättning av Batson et al. (2007) 

empatiskala. Översättningen gjordes av Angantyr, Eklund och Hansen (2010). Skalan var 1 -7 
där 1 stod för inte alls och 7 stod för extremt. Instruktionerna som gavs var att deltagarna skulle 
skatta 16 känslor med hjälp av skalan som presenterades efter att de läst den påhittade 
berättelsen. De 6 känslor som definierar empati utifrån Batson’s skala är berörd, sympati, 
medlidande, värme, ömhet  och medkänsla (Cronbachs alfa =.86). Resterande tio känslor  sorg, 
ängslan, bedrövad osv fanns med i enkäten men de tio avsåg inte att mäta empati. De 10 
känslorna var med för att deltagaren inte skulle kunna förstå att empati mättes. Ett 
medelvärdsindex skapades av de sex empatikänslorna som var med i enkäten. Desto högre 
skattning på empatiskalan ju högre grad av empati uppvisades.  
     Del 3: Påståenden kring berättelse. Del tre av enkäten bestod av fem påståenden som skulle 
värderas på en skala 1 (instämmer inte) till 7 (instämmer). Påståenden handlade om hur mycket 
(1) förståelse för personen i berättelsen som upplevdes, (2) de tyckte att personen bar ansvar 
för sin egen situation, (3) de trodde att det var sista gången person bad om en tidigare 
utbetalning, (4) de tyckte att personen skulle få en tidigare utbetalning, här fanns möjlighet att 
motivera sitt svar, påståendet löd ” Jag tycker personen i berättelsen ska få en tidigare 
utbetalning” (se tabell 2). (5) om arbete upplevdes som meningsfullt.  

Del 4: Bakgrundsvariabler. Fjärde och sista delen bestod av att deltagarna fick svara på 
hur många år de varit anställda, hur många år i ålder och kön.  

    
Procedur 
Materialet bestod av ett missivbrev och en enkät i fyra delar. I missivbrevet fanns beskrivet vem 
författaren av studien var, att deltagandet var frivilligt, att data skulle behandlas anonymt och 
kontaktuppgifter fanns till författaren ifall de hade frågor eller ville ta del av resultatet. De 
kunde välja att avbryta deltaganden när som helst. Valde deltagarna att avbryta sin medverkas 
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fick det inte några negativa påföljder.  Samtyckeskravet uttrycktes tydligt i missivbrevet och 
lika så konfidentialitetskravet som inkluderar personuppgiftshanteringen. Någon anknytning 
mellan deltagaren och forskaren förekom inte (Vetenskapsrådet, 2011). 
     Chefen på försäkringskassans kundcenter fick ta del av syftet med studien och valde att låta 
den genomföras. Enhetscheferna fick i sin tur ta del av enkäten och sedan välja att dela ut den 
till sina medarbetare. Missivbrevet i följd av enkäten delades ut i arbetsgrupper med olika 
kompetenser för att uppnå sådan stor spridning och variation som möjligt bland medarbetarna. 
Först presenterades missivbrevet för deltagarna. Då studien utfördes på ett kundcenter och 
författaren personligen inte delade ut enkäterna utan en enhetschef tog dom vidare till andra 
enhetschefer och dom i sin tur kunde dela ut dem så kunde de inte härleda fullföljda enkäter 
eller avbrutna enkäter till någon deltagare. Deltagarna kunde sedan välja att återlämna besvarad 
enkät till sin enhetschef som i sin tur återlämnande svaren till min arbetsplats, alternativt så 
valde deltagarna att själva lämna in sina enkäter till min arbetsplats. Avslutningsvis tackades 
deltagarna för sin medverkan. 
 

Resultat 
Resultatet presenteras i två delar. I första delen presenteras huvudanalyserna av hypoteserna. I 
andra delen presenteras resultat från övriga analyser.  Huvudanalyser 
För att testa hypotes 1 angående att kvinnor känner mer empati än män genomfördes en envägs 
variansanalys för oberoende mätningar med deltagarens kön som oberoende variabel och 
empati index som beroende variabel. Det fanns en signifikant skillnad där kvinnor kände mer 
empati (M = 4.28, SD = 1.16) än män (M = 3.22, SD = 0.88), F(1, 56) = 4.68, p = .04, 2p = .08. 

För att testa hypotes 2, 3, 4,5 och 6 genomfördes analyser med Pearsons korrelation. Hypotes 
2 fick inget stöd då det inte fanns något samband mellan ålder och empati, r(N = 58) = -.06, p 
= .68. Hypotes 3 fick stöd då det fanns ett signifikant positivt samband så att ju mer förståelse 
man hade för individen desto mer tyckte man att personerna skulle få en tidigare utbetalning, 
r(N = 58) = .45, p < .0005.   

För att testa hypotes 4, att deltagarna skulle känna mer empati om det fanns barn i bilden, 
skapades en ny variabel, ”innehavande av barn”, utifrån fallbeskrivningens situation. Där 
situationen innefattade att Maria/Magnus var separerade och barn fanns med i den situationen  
jämfördes med de fallen dom var sjuka och barn inte fanns med i bilden. Det fanns ingen 
skillnad i empati oavsett om det fanns barn i bilden (M = 4.26, SD = 1.14) eller inte (M = 4.08, 
SD = 1.22), F(1, 56) = 0.31, p = .58. Det fanns inget signifikant samband mellan anställningstid 
och empati och där med fick inte hypotes 5 något stöd, r(N = 58) = .01, p = .94. Hypotes 6 fick 
stöd då det fanns ett positivt samband så att ju mer meningsfullt arbete upplevdes desto mer 
förståelse kände man för individen, r(N = 58) = .50, p < .0005.   Övriga analyser 

Det fanns ett flertal signifikanta korrelationer där det inte fanns några hypoteser kring (se 
Tabell 1). Ett signifikant positivt samband upptäcktes mellan ålder och anställningstid så att ju 
högre ålder som fanns visade på längre anställningstid. Det fanns ett signifikant samband mellan 
kön och förståelse där kvinnor kände mer förståelse än män. Det fanns flera samband angående 
att få en tidigare utbetalning. Ju äldre man var desto mer förståelse man kände och ju mer man 
trodde att personen bad om en tidigare utbetalning för sista gången desto mer var man villig att 
bevilja en tidigare utbetalning. 
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Tabell 1 

Pearsonkorrelationer mellan indexerade oberoende variabler och deskriptiv statistik (n=58) 
Variabler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M SD 
1. Förståelse -          5.81 1.29 
2. Ansvar -.19 -         3.55 1.71 
3. Sista tidigare 
utb. 

.23 -.10 -        2.44 1.30 

4. Få en tidigare 
utb. 

.45** -.15 .30* -       4.87 1.73 

5. Meningsfullt .50** .11 -.08 .17 -      6.03 1.19 
6. Anställning i 
år 

.16 -.15 .15 .23 .03 -     7.46 12.01 
7. Ålder .26 -.13 .33* .35** .16 .60** -    40.43 12.99 
8. Kön .35** .08 .21 .04 .15 .12 .16 -   i.a1 i.a1 
9. Empati    .44** -.24 .24 .31* .18 .01 -.06 .28* -  4.17 1.17 
10.Barn/ej barn -.19 -.05 .06 -.12 -.17 -.05 -.04 -.06 .26 - 1.43 .50 

Not. * p < .05, ** p < .01, man 1, kvinna 2 , icke applicerbart1 
 
 
Tabell 2 
Motiveringar till att göra en tidigare 
utbetalning 

Antal svar 
1.Medicinbehovet 1 
2.Litar inte på kund, betalar inte ut tidigare 5 
3.Inte motiverat att göra en tidigare 
utbetalning då det inte hjälper i längden 

2 
4.Gör en tidigare utbetalning, tycker synd om 
barnen 

8 
5.Hjälper till om man kan 3 

Not. Alternativen är utformade efter de 19 motiveringarna som lämnades av 58 deltagare.  Diskussion 
Studiens resultat visade på att medelvärdet för empati är högt, vilket påvisar en generell hög 
grad av empati bland handläggarna på försäkringskassan. Resultatet av hypoteserna som 
testades blev att kvinnor känner mer empati än män, att har deltagarna mer förståelse för kunden 
så är de mer villiga att betala ut. De känner också att arbetet är mer meningsfullt och deltagarna 
kände förståelse. Hypoteserna kring empati och ålder, mer empati om barn är inblandade och 
anställningstid i år genererar högre empati gav inget stöd. Resultatet visade i linje med hypotes 
1, att kvinnor känner mer empati än män. Vilket också tidigare forskning gav stöd för då kvinnor 
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ofta är mer empatiska och vårdande medens män oftare framställs som mindre emotionella (Del 
Rey et al., 2016). Kvinnor är mer benägna att hjälpa till än vad män är. Det kan kopplas ihop 
med att kvinnor är mer empatiska än män vilken även det styrks av tidigare forskning (Christov-
Moore et al., 2014). Resultatet följer alltså samma riktning som tidigare forskning gällande 
skillnader mellan könen trots få antal män i studien. Eklund et al (2009) resultat visar på att det 
var lättare att känna empati för en situation som man känner igen sig i. Önskvärt hade därför 
varit att en mindre obalans mellan män och kvinnor funnits. Det hade varit intressant att se om 
män känner mer empati för män och om kvinnor känner mer empati för kvinnor. Det fanns dock 
inte tillräcklig många män som deltog i studien för att kunna göra detta vilket är en begränsning 
men som kan motivera till framtida forskning där en jämnare könsfördelning skulle kunna 
eftersträvas. Ingen signifikant skillnad fanns gällande hypotes 2 som handlade om att man 
känner mer empati ju äldre man blir. Däremot pekar tidigare forskning på att det är så då den 
empatiska förmågan är något som utvecklas och förstärks ju äldre man blir (Del Rey et al., 
2016). Empatiförmågan kan tänkas vara mer bestående i vuxen ålder och därför har ålder inte 
lika stor betydelse i vuxen ålder snarare erfarenhet i yrket. Det fanns ett signifikant samband 
där ju äldre deltagarna var desto mer benägna var dom att ge en tidigare utbetalning Det tyder 
på att de äldre visade sig vara mer altruistiska då dom var mer benägna att hjälpa till då sympati, 
ömhet och medkänsla är känslor som hör ihop med empati och kan kopplas ihop med altruistisk 
motivation (Batson, et al. 1995). Att göra en tidigare utbetalning kan sättas i förbindelse med 
altruistisk motivation bland de äldre och mer erfarna deltagarna. Rogers (1975) hävdar att 
empati ökar med erfarenhet viket skulle kunna antas ha att göra med anställningstid.  

Hypotes 3 fick stöd som visade på ett positivt signifikant samband mellan empati och vilja 
att ge en tidigare utbetalning vilket även det kan kopplas ihop med altruism genom att vilja öka 
någons välbefinnande, vilket gör att det också känns bättre för personen som utför den goda 
gärningen (Batson et al., 2002). Kring hypotesen att vilja ge en tidigare utbetalning gavs 
deltagarna möjligheten att motivera varför de ville ge en tidigare utbetalning i enkäten. 
Motiveringarna var knapphändiga och få. Vilket gör att det inte har någon direkt betydelse för 
studien. Det fanns inte tillräckligt med motiveringar för att kunna genomföra en analys som 
skulle bli värdefull. 

 För hypotes 4 gavs inget stöd för att handläggarna skulle känna mer empati för situationen 
där barn var inblandade. Däremot visade motiveringarna att övervägande handläggare som 
lämnade en motivering skrev att de skulle göra en tidigare utbetalning på grund av att det fanns 
barn med i situationen.    

För hypotes 5 gavs inget stöd heller då inget signifikant samband upptäcktes mellan 
anställningstid och empati. En förklaring till det kan vara att anställningstid hänger ihop med 
erfarenhet men att erfarenhet inte nödvändigtvis gör att handläggarna blir mer empatiska. 

Hypotes 6 fick stöd genom att ju mer meningsfullhet man kände desto större förståelse har 
man för person i fråga som behövde en tidigare utbetalning. En orsak till att arbetet upplevs 
som meningsfullt kan vara av egoistiska skäl och att därför beviljar de en tidigare utbetalning. 
Människan är egoistisk och vi drivs ofta av det. Orsaken kan vara den egna vinningen i den 
tidigare utbetalningen då det känns bra att göra något för en annan som då känns bra för en 
själv, vilket kan vara att göra någon annan en tjänst. Vårt moraliska omdöme spelar roll, i det 
här fallet specifikt hur vida deltagarna tycker att en tidigare utbetalning ska göras eller inte. 
(Batson, et al., 1995). Emotioner påverkar ett altruistiskt beteende, på det sättet kan vår energi 
påverka vår vilja till att hjälpa andra i form av att ge energi till att klara av situationer vi hamnar 
i (Håkansson, 2006a) Att andra människor känner tacksamhet inför vårt agerande kan öka 
känslan av meningsfullhet i arbetet.  

Det fanns en del andra signifikanta samband som författaren inte hade några hypoteser kring. 
Ålder och att få en tidigare utbetalning visade på ett signifikant samband, ju äldre handläggarna 
var desto mer tyckte dom att personen skulle få en tidigare utbetalning. En orsak till detta kan 
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vara att de anställda som är äldst också är de handläggarna med mest erfarenhet vilket gör dem 
mer empatiska Rogers (1975).   

Pizmans (2015) studie har visat att empati har en betydande effekt i kundmöten genom att 
tjänster som erbjuds ger en högre kvalité om personen i fråga som utför tjänsten har en god 
empatisk förmåga. Det är en viktig del i Försäkringskassans roll som myndighet att erbjuda 
kunderna god kvalité i mötet med handläggarna. Att då vara empatiska verkar vara en fördel 
för att kunna utföra ett gott arbete. Då resultatet visade en jämn och hög nivå av empati oavsett 
version. Studiens resultat speglar dock inte hela organisationen då handläggarna som deltog är 
en liten del i en stor organisation. Därför valde författaren att göra en studie kring empati i 
kundmöten bland Försäkringskassans handläggare då empati kan bidra till mer förståelse och 
ett bättre kundmöte. Den empatiska förmågan kan ligga till vikt i hur handläggarna värderar 
och hanterar olika sociala dilemman, då de flera gånger om dagen måste fatta flera beslut som 
kommer ha en positiv eller negativ effekt på en annan individ men även på sig själv (Sarlo et 
al., 2014). Det kan kopplas ihop med hur och om människor upplever empati. Känner vi empati 
är vi också mer benägna att hjälpa andra. Särskilt om det känns bra för en själv och om individen 
är en kvinna (Håkanson Eklund, 2006b).  

 
Svagheter och styrkor  
I en studie bör god validitet finnas vilket uppnås delvis genom en god reliabilitet. Därför valdes 
ett beprövat instrument som var översatt på svenska för att mäta empati och på så vis öka 
trovärdigheten. Däremot är det viktigt att ha i åtanke att studiens deltagare övervägande var 
kvinnliga deltagare och andelen manliga deltagare var väldigt få, vilket var en svaghet i studien. 
Önskvärt hade varit att ha lika stor andel män som kvinnor för att kunna jämföra om Kundens 
kön x Deltagarnas kön visade på om de kände mer empati om de hade något gemensamt. Ett 
hot mot den interna validiteten var problemet med confounding som uppstod i framställningen 
av enkäten. Ett optimalt utgångsläge hade varit att genomföra en 2 (Kund: Maria, Magnus) x 2 
(Situation: separerad, sjuk) x 2 (Ersättningsnivå: a-kassa, garantibelopp) faktoriell design för 
att kunna jämföra deltagarna med handläggarna. Meningen med det var att kunna bedöma 
effekten av flera faktorer samtidigt, men då alla celler inte kunde fyllas kunde inte fullbordad 2 
x 2 x 2 faktoriell design göras. Då fyra inte sex enkäter framställdes på grund av 
kommunikationsbrist. 
 Framtida forskning och slutsatser 
I framtiden skulle det vara intressant att forska vidare på hur handläggarnas egna situationer 
påverkar dem i arbetet. I den här studien framgick  inte civilstånd eller hälsotillstånd, att studera 
hur vida det påverkar deras empatiska förmåga skulle vara intressant. Känner de som är skilda 
tex mer empati för personer som är skilda. En annan intressant vinkel skulle vara att undersöka 
om det finns någon skillnad om handläggarna har barn eller om deras hälsotillstånd påverkar. 
Studien skulle med fördel kunna genomföras på större delar av organisation, tex en större 
geografisk bredd hos försäkringskassan och på andra statliga myndigheter. Det skulle vara 
motiverat av den anledningen att kunna se om resultatet blir detsamma som i den här studien. 
Ett annat förslag är att faktiskt studera de verkliga kundmötena  

Studier om empati har gjorts ett flertal gången, men kvantitativ forskning om empati inom 
den statliga sektorn är ett fåtal. Därför ansågs det viktigt att mäta graden av empati inom en 
statlig verksamhet då socialförsäkringen omfattar de som är försäkrade i Sverige. Därför ansågs 
det att studien har fyllt en kunskapslucka gällande  empati inom försäkringskassan då resultatet 
generellt visade en hög nivå av empati hos handläggarna. Syftet med studien var att mäta om 
graden av empati hos handläggarna på försäkringskassan skiljer sig åt beroende på deltagarnas 
och kundernas kön, behov av mat/medicin, har barn/har inte barn, sjuk/separerad och 
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inkomstbaserad/garantibelopp varierade. Om empati har en avgörande roll i yrket som 
handläggare inom en statlig verksamhet och i sådant fall på vilka sätt då studien visade på att 
handläggare som kände att sitt arbete var meningsfullt och kände förståelse för kundens 
situation tyckte att personen skulle få sin tidigare utbetalning, särskilt om det var kvinna. 
Graden av empati skiljer sig alltså åt i vissa avseenden beroende på kön, situation och 
ersättningsnivå. Då dessa inte var confounded finns inga tydliga skillnader. Studien är till fördel 
för försäkringskassan då organisation ständigt är ute efter förbättringsförslag. Att då ha kunskap 
om empatins betydelse i kundmöten kan bidra till bättre kundmöten vilket skulle generera ett 
tryggare, enklare och mänskligare möte med kunden, vilket är försäkringskassans vision. 
Studien är till fördel för försäkringskassan då en djupare förståelse för kundmötet skapas och 
handläggarna kan då leverera ett tryggare möte med kund och på så sätt få kunderna att känna 
sig säkra och lita på försäkringskassan som myndighet. Kan försäkringskassan förmedla en 
trygghet kan det bidra till att kunderna inte ha samma behov av att ringa till försäkringskassan. 
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