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Abstract 
The aim of this essay was to examine whether gender, siblings and sibling 

placement has an effect on empathy among older teenagers in Sweden. We let 

72 high school students aged 18 - 19 answer a survey based on Basic empathy 

scale, together with two qualitative questions. Basic Empathy scale measures 

both affective empathy, which is the ability to feel what someone else feels, and 

cognitive empathy, which is the ability to understand someone elses feelings. 

The results showed that girls scored significantly higher on the affective 

empathy scale. Older siblings scored significantly higher on the affective 

empathy scale as well, compared to middle and younger siblings. No significant 

results were found on the cognitive empathy scale. The answers on the 

qualitative questions also suggested that girls may have higher empathy, or at 

least wants to describe themselves as more empathetic. We do believe that more 

empathy research is needed, especially in a Swedish context. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats var att undersöka om kön, syskon och 

syskonplacering påverkar empati bland tonåringar i Sverige. Vi lät 72 

gymnasieelever mellan 18 och 19 år delta i en undersökning som var baserad på 

Basic Empathy scale tillsammans med två kvalitativa frågor. Basic Empathy 

scale mäter både affektiv empati, som är förmågan att känna vad någon annan 

känner, och kognitiv empati, som är förmågan att förstå andras känslor. 

Resultaten visade att flickor skattade märkbart högre på den affektiva empatiska 

skalan. Äldre syskon skattade också med märkbart högre grad empati på den 

affektiva empatiska skalan jämfört med mellanbarn och yngre syskon. Inga 

signifikanta resultat hittades på den kognitiva empatiska skalan. Svaren på de 

kvalitativa frågorna pekade även på att flickor kan ha högre empati, eller 

åtminstone vill beskriva sig själva som mer empatiska. Vi tror att mer 

empatiforskning behöver genomföras och att ämnet behöver utforskas mer, 

särskilt i ett svenskt kontext.  
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Inledning 
Empati är ett ämne som engagerar många forskare inom psykologiämnet. 

Empatin kan beskrivas ur en renodlad neurobiologisk förklaringsmodell, med 

hänvisning till hjärnans empaticentrum, men många forskare har fokuserat på 

empati ur ett socialt perspektiv. För att en människa ska ha en välfungerande 

social interaktion med andra människor är det grundläggande att den empatiska 

förmågan är utvecklad (Håkansson, 2003). Empatisk förmåga kan definieras 

som ”förmågan att uppfatta andra individers känslor och fokusera mer på en 

annan människas situation och känslor än sig själv” (Albiero, Matricardo, 

Speltri och Toso, 2009, s. 394). 

Många forskare menar att den empatiska förmågan utvecklas i mycket 

tidig ålder. Klassiska studier av till exempel Mead (1934) och Piaget (1932, 

1967) visar att empati är en kognitiv funktion som är väsentlig för barnets 

sociala och moraliska utveckling. Här betraktas empati som förmågan att ta på 

sig rollen av en annan individ och leva sig in i den individens känslor 

(Håkansson, 2003). Soucie, Lawford och Pratt (2012) menar att ett barn mycket 

tidigt har förmågan att känna oro och stress över sig själva, men vid en normal 

utveckling har förmågan att känna oro för andra - och besitta en empatisk 

förmåga först i tidiga tonåren. 

Syfte och frågeställning 
Vi kan konstatera att den svenska forskningen inom empati, och i synnerhet 

empati bland ungdomar, är bristfällig. Forskning kring just ensambarn kontra 

syskons empatiska förmåga är så vitt vi vet icke existerande. Därmed hoppas vi 

kunna fylla en viktig kunskapslucka med vår kandidatuppsats. Syftet med 

studien blir således att undersöka empati i en svensk kontext, med de oberoende 

variablerna kön, syskon och syskonplacering. Våra frågeställningar lyder: 

 

- Finns det könsskillnader i empati bland äldre tonåringar? 

- Har syskon samt syskonplacering någon betydelse för den empatiska 

förmågan? 
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Teoretiskt ramverk 
Empati och kön 

I denna uppsats kommer empati definieras som ”förmågan att uppfatta andra 

individers känslor och fokusera mer på en annan människas situation och 

känslor än sig själv” (Albiero et al., 2009, s. 394).  Empati förväxlas ofta med 

sympati. Sympati definieras i Soucie, Lawford och Pratts (2012, s. 142) artikel 

som något som härstammar från samma kognitiva processer som empati, men 

som inte handlar om att en individ upplever liknande känslor som en annan 

individ. Sympati handlar snarare om att ”tycka synd om någon, eller oroa sig för 

någon”. 

Som tidigare nämnt är de flesta forskare överens om att den empatiska 

förmågan är färdigutvecklad under sena tonåren och viktig för den sociala 

kompetensen under tonåren. Att sakna empati definieras som ”en oförmåga att 

se världen från en annan persons perspektiv, att inte känna sympati för när 

någon lider och inte ha känsla för rättvisa” (Albiero, 2009, s. 394) vilket till 

exempel kan ge upphov till att mobbning förekommer (Albiero et al., 2009; Ang 

& Goh, 2010; Nordeen, Haselager, Cillessen & Bukowski, 2014).  

 

Flera studier har påvisat att det finns en könsskillnad i empati bland ungdomar 

och att flickor och kvinnor tycks vara mer empatiska än pojkar och män 

(Albiero et al., 2009; Baez, Flichtentrei, Prats, Mastadueno, Garzia, Cetkovich 

& Ibanez, 2017; Joliffe & Farrington, 2006). Den starkaste korrelationen finns i 

Joliffe och Farringtons studie (2006). Där fick flickor signifikant högre resultat 

än pojkar i både affektiv och kognitiv empati. Med affektiv empati avses hur väl 

en persons känslor stämmer överens med en annans, medan kognitiv empati 

handlar om förmågan att förstå en annan persons känslor (Joliffe & Farrington, 

2006).  Man fann även att empati hade en positiv korrelation med 

socioekonomisk status. Jolliffe och Farrington (2006) menar att affektiv empati 

påverkar kognitiv empati. Genom att uppleva andra personers känslor skapar 

man nämligen en kognitiv förståelse för dem. Viktigt att nämna är dock att en av 
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studierna vi tagit del av inte kunde hitta en signifikant könsskillnad i empati 

bland ungdomar (Boele, Van der Graaff, Wied, Van der Valk, Crocetti & 

Branje, 2019). 

Baez et al. (2017) argumenterar för att neurologisk forskning och 

experiment sällan visar på en könsskillnad i empati, men 

självskattningsformulär gör ofta det. Därmed kan det vara viktigt att diskutera 

samhällsnormers påverkan på deltagarna; det är mer förväntat av flickor och 

kvinnor att visa empati än vad det är av pojkar och män. Uttryck som “boys will 

be boys”, att flickor uppfattas som känsliga och att det är mindre accepterat för 

män att gråta är exempel på hur dessa normer är etablerade i samhället (Baez et 

al., 2017). I studien använde man sig av ett stort urval på cirka 2000 svaranden, 

och resultatet visar som förväntat att kvinnor porträtterar sig själva som mer 

empatiska. Baez et al. argumenterar för att självskattningarna kan inducera bias, 

och göra att svarandena faller för könsstereotyper; det vill säga vad de tror att 

samhället förväntar sig av dem. De menar därmed att man ska förhålla sig 

kritisk till resultat som indikerar könsskillnader i empati och att resultaten kan 

variera väldigt mycket beroende på vilken metod som används. Denna typ av 

diskussion saknas eller är bristfällig i tidigare studier och en sådan diskussion 

kan fylla en viktig funktion. Därmed kommer denna studie, om könsskillnader 

finnes, förhålla sig kritisk till ett sådant resultat och diskutera vilken roll 

samhällets normer kan spela för ett sådant utfall.  

Det finns också studier som visar på en mer komplex könsskillnad än 

endast flickor är mer empatiska än pojkar. Owergaauw, Rieffe, Broekhof, Crone 

och Goruglo (2017) har genom enkätstudier funnit att flickor tycks vara lika 

empatiska mot båda könen medan pojkar är mer empatiska mot flickor. De 

argumenterar för att tonåren handlar om att hitta sin identitet och 

självständighet, och könsroller kan därmed ha stor betydelse för hur pojkar 

framhäver sig själva i självskattningar. Här lyfter man fram begreppet social 

önskvärdhet. Precis som Baez et al. (2017) argumenterade för, svarar vi oftast 

det som vi tror att människor förväntar sig av oss i enkätstudier. Owergaauw et 

al. (2017) menar att den sociala önskvärdheten kan vara extra hög när vi växer 

upp och vill lära oss att passa in och hitta vår roll. I tonåren är vi också extra 
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känsliga för grupptryck, så en pojke kan porträttera sig som mindre empatisk för 

att han vill passa in i sin könsroll och inte uppfattar empati som något typiskt 

manligt. Detta kan också förklara resultatet i studien i fråga. Att pojkar har 

enklare för att visa empati gentemot flickor kan tyda på att de tror att det är mer 

socialt accepterat att till exempel bli ledsen när en flicka gråter, jämfört med om 

en pojke gråter.  

En annan mer komplex könsskillnad i empati mellan kvinnor och män 

påvisas i Håkanssons (2003) avhandling. Håkansson har undersökt fenomenet 

empati genom tre olika studier, varav en av dessa gick ut på att deltagarna fick 

berätta om ett tillfälle då de upplever att de blivit empatiskt bemötta. Här valde 

majoriteten att berätta om en kvinna (Håkansson, 2003, s. 90). Om detta beror 

på samhällets förväntningar på att en kvinna ska vara mer empatisk, eller om det 

faktiskt finns en skillnad i empati mellan män och kvinnor, går inte att bevisa. 

En del i undersökningen gick ut på att fråga deltagarna hur de definierar empati. 

Håkansson (2003, s. 4) sammanfattar svaren som ”när en person förstår en 

annan person, kan se en likhet mellan vad den andra personen upplever som 

denna själv upplevt innan, och känner oro för den andra personens välmående”. 

Han tar också fram fyra teman som kännetecknar empati, nämligen emotioner, 

förståelse, upplevd liknelse av en upplevelse samt oro. Denna definition skiljer 

sig alltså från exempelvis Albiero et al. (2009) som presenterats tidigare. Empati 

är ett komplicerat begrepp som kan definieras olika och mätas olika. Detta är 

viktigt att ta hänsyn till när man jämför studier och tar del av forskningsresultat.  

 

Många forskare är intresserade av sambandet mellan låg empati och mobbning 

och dess eventuella könsskillnader. En studie av Ang och Goh (2010) visar att 

flickor som internetmobbar kan ha både höga och låga nivåer av kognitiv 

empati, till skillnad från pojkar som har låg kognitiv empati (Ang & Goh, 2010). 

Man kan alltså hitta en könsskillnad även här som tyder på en högre empati 

bland flickor. Viktigt att poängtera här är den sociala önskvärdhetens betydelse 

för deltagarna. Flickorna kanske porträtterade sig själva som empatiska för att 

de tror att det förväntas av forskaren, medan pojkarna inte upplevde samma krav 

på att beskriva sig själva som empatiska.  
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Syskon 
De flesta barn i Sverige växer upp med minst ett syskon. 58,91% procent av alla 

barn i Sverige bor tillsammans med ett syskon och lite över en fjärdedel bor 

hemma med två syskon (SCB, 2018). Syskonplacering kommer därför vara av 

intresse att undersöka i denna studie och definieras då som i vilken tidsordning 

någon är född i (Schönbäck, 2008). I studien kommer rangordningen av 

syskonplaceringen kategoriseras som yngst-, mellan- och äldstabarn (Eckstein, 

2000). Tidigare forskning menar att syskon är olika oavsett ordning i kullen. 

Detta beror på att syskonen hittar sina egna strategier och sin egna roll för att få 

sina föräldrars uppmärksamhet (Sulloway, 1996). Senare forskning menar att 

syskonplaceringen inte är stabil fakta, utan att syskonskapet påverkas av dess 

kvalitet mellan syskonen (Lam, Solmeyer & McHale, 2012; Jambon et al., 2018; 

Sanders, 2004). Enligt Sanders (2004) är relationen mellan syskon i många fall 

den relation som varar längst. Vare sig relationen skiftar mellan frånvaro från 

syskonen till ständig närvaro, så har det betydelse för individens utveckling 

(Sanders, 2004). I Azmitias och Hessers (1993) studie så visade det sig att barn 

är mer benägna att observera, imitera och rådfråga ett äldre syskon än en annan 

äldre person. Det visade sig även i deras studie att barnen i högre utsträckning 

lärde sig genomföra en praktisk uppgift efter instruktioner från ett äldre syskon 

än efter instruktioner av en annan äldre person. Detta pekar på att ett äldre 

syskon har ett unikt inflytande över det yngre syskonets kognitiva utveckling 

(Azmitia & Hesser, 1993). Med detta i åtanke så är det möjligt att anta att även 

den empatiska utvecklingen påverkas av syskon i viss utsträckning, och det är 

detta som ämnas undersökas i denna studie. 

 

Syskon och Empati  
Empatisk utveckling har man enligt studier sett utvecklas i olika takt hos pojkar 

och flickor i yngre tonår. Enligt en studie av Lam et al. (2012) så kan man se att 

flickors empati utvecklas mer drastiskt i övergången till tidig tonårsålder i 

jämförelse med pojkars som tillfälligt ökar vid denna ålder men sedan därefter 
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avtar. Detta resulterar i att flickor utvecklar en högre grad av empati än pojkarna 

mellan åldrarna sju till fjorton år (Lam et al., 2012).  

Även en annan studie visar att kön hos syskon är en relevant faktor i 

fråga om empati (Crouter, Jenkins Tucker, McHale & Updegraff, 1999). I denna 

studie visades det att förhållandet mellan empati, äldre syskons 

personlighetsdrag och syskonens relation förhöll sig annorlunda hos yngre 

systrar än hos yngre bröder. Yngre systrar med äldre bröder visade sig i regel 

vara mer empatiska än syskon i andra syskonsammansättningar, detta 

framförallt i förhållande till positiva syskonrelationer. I studien kom de även 

fram till att det i högre utsträckning är de äldre syskonen som påverkar sitt 

syskons empatiska utveckling än tvärtom (Crouter et al, 1999). Detta har dock i 

vissa studier visats vara av mindre betydelse än vilken syskonplacering personer 

har (Jambon et al., 2018). Det har bland annat visats att äldre syskon påverkar 

och bidrar till de yngre syskonens empatiska utveckling. När de yngre syskonen 

har god relation till sina äldre syskon så påverkas de äldre syskonens utveckling 

(Jambon et al., 2018). De syskon som har en nära relation gentemot varandra är 

dessutom mer empatiska än de som inte har en sådan relation. Det har även 

visats att syskon, när de upplever perioder med fler konflikter, är mindre 

empatiska än vanligt. Utifrån detta går det dock inte att dra någon slutats om 

ifall det är konflikter som gör dem mindre empatiska eller om det är när de visar 

mindre empati som det uppstår fler konflikter. Det har inte upptäckts någon 

signifikant skillnad beroende om ett syskon är förstfött eller senarefött, utan just 

relationens kvalitet är det som visat sig bidra till den empatiska utvecklingen 

under de tidiga tonåren (Lam et al., 2012). 

 

Sammanfattning av teoretiskt ramverk 
Syftet med vår uppsats är att undersöka empati bland gymnasieungdomar med 

variablerna kön, syskon och syskonplacering. Vad som kan konstateras efter de 

ovan nämnda artiklarna är att empati är ett komplext begrepp som definieras på 

olika sätt av olika personer. “Förmågan att uppfatta andra individers känslor 

och fokusera mer på en annan människas situation och känslor än sig själv” 
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(Albiero et al. 2009, s. 394) är den definition av empati som används i denna 

studie och kommer då vara det som undersöks i relation till könstillhörighet och 

syskons påverkan hos tonåringar. 

 

Det finns relativt mycket forskning om könsskillnader i empati, och många 

forskare argumenterar för att flickor skulle vara mer empatiska än pojkar. Dock 

är många forskare, bland annat Baez et al. (2017) och Owergaauw et al. (2017), 

kritiska till sitt eget resultat. Att vara medveten om social önskvärdhet i sådana 

här undersökningar är väsentligt - och en socialpsykologisk diskussion kring hur 

ungdomar socialiseras in i könsroller, och hur det kommer sig att det tycks vara 

viktigare för flickor att vara empatiska än vad det är för pojkar, fyller en viktig 

funktion i dessa undersökningar. Många forskare tycks vara överens om att 

könsskillnaden som råder är ganska komplex - det går alltså inte att konstatera 

att flickor är mer empatiska än pojkar, utan det finns många mekanismer som 

troligtvis ligger bakom ett sådant resultat. Att det finns en bild i samhället, av att 

flickor och kvinnor förväntas vara mer empatiska än pojkar och män, framgår 

tydligt i Håkanssons (2003) och Ang och Gohs (2010) studier. Dessa har båda 

fått fram en komplex könsskillnad där social önskvärdhet och samhällsnormer 

kan utgöra en förklaringsmodell för resultatet. 

Vidare är samtliga studier som vi tagit del av, utom en, gjorda i andra 

länder än Sverige. Detta är relevant att påpeka då resultaten kan påverkas av 

kulturella faktorer och normer som existerar i landet som deltagarna kommer 

ifrån. Studier som är gjorda i länder som är mindre jämställda än Sverige, där 

traditionella könsroller förekommer i större utsträckning, skulle mycket väl 

kunna få ett resultat där könsskillnaderna i empati är större än vad de hade varit i 

en svensk studie. Dock påvisar även den svenska studien vi tagit del av en 

könsskillnad i empati (Håkansson, 2003). 

 

Vi kommer inte att mäta mobbning i denna studie, men det är ändå av intresse 

att lyfta fram artiklar som handlar om låg empati och mobbning. Studierna vi 

tagit del av (Ang & Goh, 2010; Nordeen et al., 2014) är av relevans eftersom de 

undersökt empati bland ungdomar med hjälp av mätinstrumentet BES, samma 
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mätinstrument som används i denna studie. Både Ang och Goh (2010) och 

Nordeen et al. (2014) tycks vara överens om att mobbning är svårt att mäta. Låg 

empati kan vara orsaken till mobbning, men det finns också många andra 

variabler som spelar in. Återigen tycks samhällsnormer och social önskvärdhet 

påverka utfallet, vilket blir extra påtagligt när även könsskillnader presenteras. 

 

Av den anledning att det inom den tidigare forskningen har visat sig finnas 

skilda uppfattningar om hur syskonplacering påverkar den empatiska förmågan 

och utvecklingen så är det i denna studie av intresse att undersöka detta. Detta 

har gett upphov till denna studies andra frågeställning, det vill säga om att ha 

syskon och ens  syskonplacering har någon betydelse för den empatiska 

förmågan. 

Problemformulering 

Med utgångspunkt i antagandet om att empati utvecklas i tidig ålder, är det av 

intresse att studera hur utbredd den empatiska förmågan är bland tonåringar och, 

genom exempelvis kvantitativ metod i form av enkätstudier, undersöka 

gymnasieungdomars förmåga att känna empati i olika situationer. Vidare vill vi 

se om det finns variabler som påverkar den empatiska förmågan, såsom att 

flickor och kvinnor skulle ha en högre empati än pojkar och män (Albiero et al., 

2009; Baez et al., 2017; Owergaauw et al., 2017; Joliffe & Farrington, 2006). Vi 

vill också inkludera variablerna syskon och syskonplacering då vi har ett 

antagande om att dessa kan påverka den empatiska förmågan. Det har 

publicerats forskning där man undersökt hur syskon påverkar den empatiska 

utvecklingen (Jambon, Madigan, Plamondon, Jenkins & Daniel, 2018; Lam et 

al., 2012). Med bakgrund av dessa artiklar har vi gjort ett antagande om att 

eventuella syskon och syskonplacering har påverkan på en individs empati; och 

att ungdomar är extra påverkade av detta.  Som nämnts i uppsatsens inledning 

vill vi söka svar på frågorna ”Finns det könsskillnader i empati bland 

tonåringar?” och ”Har syskon samt syskonplacering någon betydelse för den 

empatiska förmågan?”. 
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Metod  

Deltagare  

Denna undersökning är riktad mot gymnasieelever i åldrarna 18-19 år. Det fanns 

en förhoppning på en någorlunda jämn fördelning mellan flickor och pojkar, 

samt en jämn fördelning på de som är ensambarn eller har syskon men det fanns 

inget sätt för oss att säkerhetsställa detta innan undersökningen. Fyra klasser på 

två skolor undersöktes, två klasser på vardera skola. Totalt var det 72 elever som 

deltog, 28 flickor och 43 pojkar, och en elev som svarade annat/vill inte uppge 

kön. Gällande syskon och ensambarn var det 65 som hade syskon och 7 som var 

ensambarn. 31 av deltagarna var äldst, 18 av deltagarna var mellanbarn och 16 

var yngst i syskonplaceringen.  

 

Miljö 
Miljön i studien var deltagarnas klassrum tillsammans med deras 

klassföreståndare och en av oss. Vi presenterade oss och förklarade vår studie 

kort och bjöd in till frågor. Tiden för enkäten var kortare än 10 minuter. Detta 

hade testats innan för att se hur lång tid som behövdes för att besvara enkäten 

och lade grunden för hur vi planerade upplägget av presentationen. Vårt hela 

besök med presentation och enkätutdelning blev cirka 20 minuter. Vi valde även 

att lägga till två kvalitativa frågor i komplettering till våra kvantitativa. Detta 

gjordes för att bilda en bredare uppfattning om empati och undersöka hur de 

olika könen upplever och uppfattar sig själva och om det i sådana fall finns 

någon skillnad mellan deras uppfattningar eller ej.  

 

Beroende variabler 
Vår beroende variabel i studien kommer vara empati. Vi kommer att utgå ifrån 

empati som ”förmågan att uppfatta andra individers känslor och fokusera mer 

på en annan människas situation och känslor än sig själv” (Albiero et al., 2009, 

393). I undersökningen så kommer den beroende variabeln, empati, utgöra temat 

i enkäten och kommer då både undersökas kvantitativt och kvalitativt.  
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Oberoende variabler 
De oberoende variablerna i studien var könstillhörighet, syskon och 

syskonplacering. Detta undersöktes genom frågor med svarsalternativ där 

eleverna kunde kryssa i det alternativ som stämde in på dem. 

Könsfördelningen var relativt jämn, med 28 flickor och 43 pojkar. Detta 

möjliggör en statistiskt prövning av resultatet och säkerställer en högre 

reliabilitet.  

Gällande syskon- och ensambarnsfördelningen, så var den ojämn. Endast 

7 av 72 elever var ensambarn. Detta innebär att vi inte kan uttala oss om just 

syskon eller ensambarn har någon signifikant påverkan på empati. 

Syskonfördelningen var relativt jämn. 

 

Instrument  
För att genomföra undersökningen samlades enkäter in i fyra klasser från två 

olika gymnasieskolor, två klasser från vardera skola, där empati undersöktes 

genom mätinstrumentet Basic empathy scale (Albiero et al., 2009; Joliffe & 

Farrington, 2006). Eftersom Basic empathy scale har använts i flera studier med 

syfte att mäta empati upplevs det innefatta en hög reliabilitet (Joliffe & 

Farrington, 2006). Detta mätinstrument består av två teman; affektiv empati och 

kognitiv empati. Samtliga frågor är ställda enligt en femgradig Likert-skala med 

svarsalternativen “instämmer inte alls” till “instämmer helt”. Basic empathy 

scale består av 20 frågor, varav elva frågor mäter affektiv empati och nio frågor 

mäter kognitiv empati. Den affektiva empatiskalan mäter hur en persons känslor 

stämmer överens med en annan persons, och den kognitiva empatiskalan mäter 

förmågan att förstå en annan persons känslor. Basic Empathy scale är 

ursprungligen på engelska, och den har i denna studie översatts till svenska. För 

att försäkra enkätens validitet trots översättningen så motöversattes enkäten. En 

oberoende part tog del av den svenska enkäten och översatte den till engelska. 

Detta har via översättning visat att den svenska enkäten hade samma 

ursprungliga mening och grund vilket bekräftade dess reliabilitet. Enkäten 
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bestod av tydligt, enkelt språk och tydliga instruktioner så att alla skulle kunna 

uppfatta och förstå enkäten på samma sätt, vilket uteslöt möjlighet för tolkning. 

I enkäten så lades även två kvalitativa intervjufrågor till för att bidra med inblick 

i hur deltagarna upplevde empati och hur empati kan utspela sig. Frågorna löd: 

”Anser du att du är empatisk? Varför/varför inte?” och ”På vilka sätt visar du 

empati i vardagen? Ge exempel.”. 

Ytterligare tre frågor lades till i enkäten som behandlade ifall deltagarna 

hade syskon eller var ensambarn och, relaterat till detta, vilken syskonplacering 

de i sådana fall hade med alternativen äldst, mellan eller yngst. Eleverna fick 

kryssa i vilket alternativ som stämde och även svara vilket kön de hade. Här 

inkluderades en ”vill inte ange”-möjlighet av etiska skäl. Eventuella frågor 

gällande enkäten besvarades direkt i klassrummet.  

 

Etik 

Vår studie kommer att förhålla sig till vetenskapsrådets (2018) fyra 

forskningsetiska principer. Dessa fyra principer utgör riktlinjer som studier inom 

samhällsvetenskap och humaniora måste förhålla sig till. Dessa fyra principer är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

Informationskravet innefattar att deltagarna blir informerade om vad 

studien kommer innefatta samt vad deras deltagande har för betydelse i själva 

studien. Informationskravet innebär även att deltagarna ska bli informerade om 

att deras deltagande är frivilligt. Samtyckeskravet grundar sig i att deltagandet 

ska vara med deltagarnas samtycke, något som forskaren ska inhämta hos 

deltagare eller deltagares vårdnadshavare. Deltagarna har enligt detta krav rätt 

att bestämma om, hur länge och på vilka villkor de ska delta samt rätt att avbryta 

sitt deltagande. Konfidentialitetskravet riktar sig åt forskaren. Den grundar sig i 

att forskaren har tystnadsplikt och en skyldighet att avidentifiera deltagarna i sin 

studie. Det sista kravet är nyttjandekravet. Enligt nyttjandekravet så får den 

information som samlas in från deltagarna inte användas för icke-vetenskapliga 

ändamål, utan endast användas i den studien (Vetenskapsrådet, 2018). 
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Vi har utvecklat vår studie utifrån dessa krav och riktlinjer. Vi utformade 

ett presentationsbrev som skickades ut till olika rektorer och klassföreståndare, 

se bilaga I. I det beskrevs studiens syfte, vår konfidentialitet samt det frivilliga 

deltagandet. Vi har även förtydligat och upprepat detta i klassrummet innan 

enkäten delades ut till eleverna, vilket också repeterades skriftligt i början av 

enkäten. Eleverna blev informerade om att deras anonymitet kommer beaktas 

och att informationen de delger enbart kommer att användas för den hänvisade 

studien och analyseras i en sammanställning av statistik. 

 

Procedur  

För att hitta artiklar som grund till en bakgrund i vår studie använde vi oss av 

sökverktyget PsycInfo (PsycInfo, 2019). Våra sökord var; empathy, 

adolescence, gender, sex, bullying och siblings. Efter att ha hittat intressanta 

artiklar delade vi upp dem i fyra kategorier; empati och kön, empati och 

mobbning, syskon samt empati och syskon. Forskning visade att det finns en 

skillnad mellan empati hos könen på så vis att flickor upplevdes mer empatiska 

av sig själva samt visades vara mer empatiska enligt studierna än pojkar. Vi 

upptäckte att många som forskar kring empati och ungdomar har fokuserat på 

hur mobbning korrelerar med låg empati, samtidigt som många använder just 

låg empati som en förklaringsmodell till mobbning. I dessa studier användes 

ofta mätinstrumentet Basic empathy scale. Därmed ansåg vi att det kunde vara 

relevant att inkludera dessa artiklar. Vårt huvudsakliga syfte med uppsatsen är 

inte att undersöka mobbning, men en diskussion kring ungdomarna som enligt 

undersökningen har låg empati och hur detta kan kopplas till mobbning, kan 

ändå vara intressant att föra. Flera artiklar visade att syskon hade en påverkan på 

empati hos ungdomar, men detta baserades mer på syskonens relation än just att 

vara syskon. Även syskonplaceringen visades kunna påverka den empatiska 

utvecklingen i vissa studier, dock var detta inkonsekvent då andra artiklar 

snarare pekade på, precis som innan, att syskonens relation hade störst påverkan 

på den empatiska utvecklingen. 
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Utefter dessa artiklar formade vi vår bakgrund och vår metoddel samt 

vårt mätinstrumentet för vår studie. Basic empathy scale fanns endast på 

engelska och vi valde att översätta dessa frågor på svenska. För att bekräfta 

validiteten behövdes en motöversättning för att säkerställa att vår översättning 

inte påverkat frågornas innebörd och därav fortfarande mätte samma saker som 

ursprungsformuläret. Översättningen skickades till en utomstående person som 

inte tidigare sett originalfrågorna och översatte då  dessa åter till engelska. Vi 

jämförde denna motöversättning med originalfrågorna och såg att frågorna i 

båda formulären var snarlika. Utifrån detta utformade vi vår enkät på en 

hemsida som heter Google Forms (Google Forms, 2019). Där lade vi först in 

frågor som behandlade våra egna variabler såsom kön, syskon och 

syskonplacering. Därefter lade vi in de översatta BES-frågorna. I slutet valde vi 

att lägga till två kvalitativa frågor för att undersöka vad deltagarna hade för 

uppfattning om empati. Totalt innehöll enkäten då 25st frågor. Enkäten delades 

ut till en utomstående person i syfte att undersöka hur lång tid det skulle ta att 

genomföra enkäten.  

När vår enkät var färdig utformade vi ett presentationsbrev där vi 

informerade om vilka vi var, syftet med vår studie och våra etiska skyldigheter. 

Detta mailade vi först till rektorer och därefter till olika klassföreståndare. När vi 

etablerat en kontakt bestämdes tid och datum för besök och enkätutdelning. Vi 

valde att dela på oss och besökte då en skola var. Vi presenterade oss och 

studiens syfte och markerade att deltagande var frivilligt och helt anonymt. Vi 

förklarade även att svaren skulle skrivas in i ett statistiskt program och att 

studien endast skulle bestå i en sammanställning av samtliga svar, och att vi då 

inte skulle titta på individuella svar.  

Den data vi fick fram utifrån enkäten skrev vi in i ett statistiskt program 

kallat SPSS och därefter utförde vi två olika test. När vi undersökte kön 

gentemot empati körde vi ett independent sample t-test och vid 

syskonplaceringen gentemot empati använde vi en tvåvägs-ANOVA. 

Dessa test innebär att vi ska räkna ut medelvärdet på deltagarnas svar och 

därefter jämföra det gentemot varandra för att räkna ut ifall empati har ett 

samband mellan vilket kön man har samt syskon eller ensambarn.  
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Därefter skrev vi in vår data i resultatet och utfärdade diagram för förtydligande. 

När vi hade redovisat resultatet påbörjade vi vår diskussion där vi formulerade 

möjligheter och påverkan utefter vårt resultat. När vi hänvisar till våra artiklar 

och litteratur i referensdelen i slutet av uppsatsen så använder vi oss utav 

American Psychological Association som referenssystem.  

 

Analys 
När vi samlat in enkäterna skrev vi av de kvalitativa frågorna ordagrant i ett 

dokument. Vi delade in samtliga svar på dessa två frågor i underrubriker för 

kön. De övriga 23 frågorna började vi skriva in i ett statistiskt program, SPSS 

(IBM SPSS, 2019). Där skrevs alla svar in som siffror för de olika 

svarsalternativen som fanns, som kunde variera från 1,2,3,4 och 5. 

Efter att svaren samlats in undersöktes normalfördelningen i svaren. Vi 

påbörjade med att utföra en item-analys för att undersöka mätinstrumentets 

pålitlighet och säkerhetställa att det fanns ett högt alpha-värde. Vi valde att 

använda oss av Cronbachs alpha för att undersöka detta. För att enkätfrågornas 

reliabilitet ska kunna anses vara acceptabel enligt Cronbachs alpha så bör värdet 

ligga på minst α = .70. Därefter undersöktes mängd och fördelning mellan kön, 

syskon och syskonplacering. Vi upptäckte att kön var någorlunda jämnt fördelat 

(flickor=28, pojkar=43) medan syskon var väldigt ojämnt fördelat (de med 

syskon=65, ensambarn = 7). Dock var syskonplaceringarna någorlunda jämnt 

fördelad; 31 stycken var äldst, 18 stycken var mellanbarn och 16 stycken var 

yngst. 

 

För att kunna beräkna vilka som svarat med högre grad empati på enkäterna 

behövde vi omvandla vissa frågor eftersom det på vissa frågor var mer 

empatiskt att svara med högt värde och det på vissa frågor var mer empatiskt att 

svara med lågt värde. Detta gjordes via recoding. Dessa omvandlade svar 

delades upp tillsammans med de andra svaren i två olika kategorier, kognitiv 

empati och affektiv empati. Kognitiv empati bestod av fråga 3, 6, 9, 10, 12, 14, 
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16, 19 och 20 och affektiv empati baserades på fråga 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 15, 

17 och 18.  

När detta hade sammanställts valde vi att dela upp våra beräkningar med 

kön gentemot empati och syskonplacering gentemot empati. Syskon gentemot 

ensambarn togs bort ur undersökningen då underlaget inte räckte till för att 

säkerställa ett reliabelt resultat. För att undersöka kön gentemot empati utfördes 

ett independent t-test och vid syskonplaceringen gentemot empati utfördes en 

tvåvägs-ANOVA. Utefter dessa sätt utformade vi vårt resultat. 

 

Resultat  
Först utfördes Cronbachs αlpha på de tjugo enkätfrågorna vi använde oss av för 

att se enkätfrågornas reliabilitet. Den visade ett alpha-värde på α = .732. 

Därefter delades frågorna upp utefter de som undersökte affektiv empati och de 

som undersökte kognitiv empati. De elva frågorna som mätte affektiv empati 

visade ett alpha-värde på α = .680 och hade ett medelvärde på 3,43. De nio 

frågor som mätte kognitiv empati fick ett alpha-värde på α = .697. Medelvärdet 

på de kognitiva empati-frågorna var 4,12. 

 

Empati och kön 
I studien deltog totalt 72 personer, varav 28 flickor, 43 pojkar och en person 

som inte ville uppge könsidentitet. För att förenkla mätningen och göra en 

korrekt statistisk analys delade vi upp empatifrågorna i en affektiv och en 

kognitiv variabel. Sedan gjorde vi ett t-test för att undersöka vilka 

könsskillnader som fanns, se tabell 1. 

 

Tabell 1. Flickor och pojkars affektiva och kognitiva empati   

Beroende 
variabel 

Kön M SD CI 
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Affektiv 

empati 

Flickor 39,531) 1,03 37, 43 - 

41,60 

  Pojkar 35,08 0,82 33,43 - 36,73 

Kognitiv 

empati 

Flickor 37,972) 0,76 36,43 - 39,50 

 Pojkar 36.30 0,61 35,16 - 37,16 

1) p = .01 2) N.S. 

Vad som visas i tabell 1 ovan är att flickorna i studien skattar högre på både den 

affektiva och kognitiva empatiskalan, med ett medelvärde på 39,5 respektive 

37,9 jämfört med pojkarnas 35,0 respektive 36,3. Skillnaden är med andra ord 

större i den  affektiva empatiskalan. Vi kan också se att flickorna skattar högst 

på den affektiva empatiskalan, medan pojkarna skattar högst på den kognitiva.  

Ett oberoende t-test visade att det fanns signifikanta könsskillnader i den 

affektiva empatiskalan, effektstorleken är dock liten (t = 3,48, df = 69, p = .01, d 

= 0,42). I den kognitiva empatiskalan fanns det inga signifikanta könsskillnader, 

och effektstorleken var liten (t = 2,08, df = 69, p = .41, d = 0,26). 

 

Empati och syskonplacering 
Av de 65 elever som hade syskon var 31 stycken äldst, 18 stycken var 

mellanbarn och 16 stycken var yngst. Detta förtydligas genom tabell 2 och 3 

nedanför som visar medelvärdet hos de olika syskonplaceringarna, mot den 

kognitiva och affektiva empatin. I tabell 2 ser man att skillnaderna i 

medelvärdena för empati mellan de olika syskonplaceringarna var små. På 

kognitiv empati fick de som var äldst ett medelvärde på 37,35; de som var 

mellanbarn 37,22 och de som var yngst 36,93. Tabell 3 visade att de som var 
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äldst fick 39,70, mellan 36,27 och yngst på 34,93. 

 

Tabell 2. Syskonplacering kognitiv empati 

Syskonplacering 

Kognitiv empati 

M SD N 

Äldst 37,35 4,58 31 

Mellan 37,22 2,83 18 

Yngst 36,93 2,81 16 

 

 

Tabell 3. Syskonplacering affektiv empati 

Syskonplacering 

Affektiv Empati 

M SD N 

Äldst 39,70 5,84 31 

Mellan 36,27 5,18 18 

Yngst 34,93 4,71 16 

 

Därefter utfördes en tvåvägs-ANOVA. Syskonplacering gentemot kognitiv 

empati visade sig vara osignifikant med ett väldigt lågt effektvärde: F (2, 62) = 

0,064, p = .938 η2 = 0,002. Detta betyder att det inte finns en mätbar skillnad 

mellan de olika syskonplaceringarna. Syskonplacering gentemot affektiv empati 

var dock signifikant, dock fortfarande med ett lågt effektvärde: F (2, 62) = 

4,831, p = .011 η2 = 0,135. Detta betyder att det fanns en skillnad bland någon 

av de olika åldersgrupperna inom syskonen gentemot den affektiva empatin, se 

figur 1. 
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Figur 1. Kognitiv och affektiv empati gentemot syskonplacering. 

 
 

Figur 2. Affektiv empati, kön och syskonplacering 

 

 

Sammanfattning  
Vi valde att göra ett multivariat ANOVA-test för att på ett enkelt sätt kunna 

presentera könsskillnader i empati gentemot syskonplacering. I figur 2 kan vi 
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tydligt se resultatet gällande affektiv empati. Flickor som har yngre syskon 

skattar allra högst med ett medelvärde på 43,1. För pojkar som har yngre syskon 

är medelvärdet betydligt lägre, nämligen 37,1. Både flickor och pojkar påvisar 

en lägre empati om de är mellan eller yngst i syskonskaran; skillnaden är dock 

störst bland flickor (där mellanbarn skattar ett medelvärde på 38,8 och de som är 

yngst i syskonskaran skattar ett medelvärde på 36,6). Bland pojkarna är siffrorna 

34,2 respektive 34,1. Skillnader i empati bland pojkar beroende på om de är 

mellanbarn eller yngst är alltså nästan obefintlig. Enkelt att observera är också 

att samtliga medelvärden är högre bland flickor. Detta resultat styrker alltså vårt 

antagande om att flickor tycks påvisa en högre empati än pojkar. 

 
Resultat av kvalitativa variabler 
Som nämnts i metoddelen avslutade vi enkäterna med två kvalitativa frågor, 

med syfte att få en djupare bild av ungdomarnas syn på empati och hur 

empatiska de själva anser att de är. Frågorna som ställdes var ”Anser du att du 

är empatisk? Varför/varför inte?” samt ”På vilka sätt visar du empati i 

vardagen? Ge exempel”. På den första frågan svarade 25 flickor och 39 pojkar, 

det blev alltså ett bortfall av tre flickor och fyra pojkar. På den andra frågan 

svarade 23 flickor och 34 pojkar, bortfallet bestod därmed av fem flickor och 

nio pojkar. Av flickornas svar på första frågan är samtliga jakande. Många 

vidareutvecklar svaret med att de bryr sig om andra och att de är 

känslomänniskor som har lätt för att läsa av och påverkas av andras känslor. 

Merparten av pojkarna svarar också jakande. Vissa har dock svarat i mer 

tveksam ton, till exempel “Till stor del, hyfsat, nja, beror på situation, beror på 

vem det är, sådär, oftast orkar jag inte bry mig och vet ej”.  

På den andra frågan svarar många flickor att de pratar, lyssnar och ger 

råd när någon är ledsen; att de tröstar och att de bryr sig. Pojkarnas svar är 

snarlika flickornas. Många skriver att de försöker hjälpa till och stötta när någon 

är ledsen. Vissa pojkar svarar “vet ej”, och vissa svarar att de är allmänt trevliga 

och snälla. 
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Resultatdiskussion 

 

Empati och kön 

I studiens inledning presenterade vi frågeställningen ”Finns det könsskillnader i 

empati bland tonåringar?” samt ”Har syskon samt syskonplacering någon 

betydelse för den empatiska förmågan?”. Svaret på vår frågeställning blir 

således att vi inte kan utesluta att det finns könsskillnader i affektiv empati bland 

tonåringar. Vi hittade däremot inga signifikanta samband mellan kön och 

kognitiv empati, och inte heller mellan syskonplacering och empati. Våra 

kvalitativa frågor påvisar också en viss skillnad i hur flickorna och pojkarna har 

svarat, vilket kan tolkas som att flickor gärna vill porträttera sig själva som mer 

empatiska.  

Affektiv empati innebär, som tidigare nämnts, hur väl en persons känslor 

stämmer överens med en annans (Joliffe & Farrington, 2006). Att ha hög 

affektiv empati kan alltså handla om att bli ledsen när en vän är ledsen, bli rädd 

när man ser en skräckfilm och känna sig sorgsen när något sorgligt händer i 

världen eller på film. Många flickor skriver själva om en känslighet de har, som 

har medfört att de kan känna medlidande, att de har lätt för att gråta, att de 

fastnar i sina vänners känslor och så vidare. Bland pojkarna är det bara en som 

använder ordet ”känslig”. Majoriteten av pojkarna förklarar snarare sin 

empatiska förmåga med att de bryr sig om andra, och att de kan förstå sina 

vänners känslor, vilket är utmärkande för den kognitiva empatin. Därmed skulle 

ett antagande kunna vara att flickorna har lättare för att känna affektiv empati 

medan pojkarna har lättare för att känna kognitiv empati. I den kvantitativa 

mätningen skattar flickorna högst på båda skalorna (se tabell 1). Men det 

påträffades endast en signifikant könsskillnad i den affektiva empatiskalan 

(dessutom med en liten effektstorlek). Vi kan alltså inte utesluta att en 

könsskillnad i affektiv empati finns, men den tycks i så fall vara liten och kan 

mycket väl vara präglad av diverse bakomliggande orsaker. 
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Baez et al. (2017) skriver att det är mer socialt accepterat för flickor att gråta och 

visa sig känsliga. Därmed är det kanske ingen slump att det är betydligt fler 

flickor än pojkar som beskriver sig på precis det sättet. Det är möjligt att 

självskattningsformulär som det vi använde har inducerat bias och medfört att 

deltagarna har svarat så som de tror att samhället förväntar sig av dem; det vill 

säga vad de tror är typiskt “manligt” eller “kvinnligt”. Många av eleverna satt 

bredvid sina kompisar och diskuterade med dem medan de fyllde i enkäterna. 

Detta var fullt tillåtet, men kan ha påverkat deltagarnas svar. Det är möjligt att 

vissa elever fyllde i samma svar som sina kompisar på grund av att de ville 

passa in och svara på ett sätt som de tror är normativt för deras könstillhörighet. 

I vår studie skattade pojkarna lägre på bägge skalorna och 

könsskillnaden gentemot den affektiva skalan visade sig vara signifikant. 

Samtliga flickor svarade jakande på frågan om de var empatiska, medan vissa 

pojkar svarade nekande eller osäkert. Kan detta betyda att pojkarna är mer 

benägna än flickorna att mobba andra? Det är inget som går att klarlägga i vår 

studie. Precis som van Nordeen et al. (2014) skriver, är relationen mellan låg 

empati och mobbning komplicerad och multidimensionell. Vi bör inte 

underskatta vikten av social önskvärdhet, samhällsnormer och grupptryck. 

 

Empati och syskonplacering  

En utav våra frågeställningar handlade om syskonplacering har någon betydelse 

för den empatiska förmågan. Tidigare forskning inom området har haft delade 

meningar i frågan och flera av de studier vi tagit del av inför denna 

undersökning har vägt in relationskvalitet i undersökningarna. I tidigare studier 

har det bland annat visats att de syskon som har en nära relation gentemot 

varandra är mer empatiska än de som inte har en sådan relation (Jambon et al., 

2018). Just relationskvalitet är inte någonting som vi har undersökt i vår studie, 

utan vi valde att avgränsa studien genom att fokusera på var deltagarna befinner 

sig i sin familjs syskonplacering och hur deras empatiska förmåga, i relation till 

detta, yttrar sig.  
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I enkäten hade vi med en fråga som löd om deltagaren hade syskon eller 

ej. Denna fråga anser vi hade kunnat förtydligas på så vis att det hade kunnat 

preciseras vilken typ av syskon de hade, det vill säga huruvida de hade 

hemmaboende syskon eller hurdan ålderskillnaden var mellan deltagaren och 

dennes syskon. Enligt Schönbäck (2008) så är det så att om man har ett syskon 

som är över sex år äldre eller yngre än en själv så räknas man som ett så kallat 

endabarn, eftersom man då växer upp utan samma sorts konkurrens om 

föräldrarnas uppmärksamhet som syskon med en åldersskillnad på tre eller fyra 

år kan dela. Detta kan i praktiken innebära att ens uppväxt, trots syskon, är 

snarlik med ett ensambarns uppväxt (Schönbäck, 2008). Vi valde dock att hålla 

frågeformuleringen enkel då svar på sådana frågor riskerar ha låg reliabilitet. 

Vissa ungdomar kan uppleva att de har en nära relation med sitt syskon trots stor 

åldersskillnad, vilket gör att antagandet om att de syskon med större 

ålderskillnad växer upp under samma förhållanden och förutsättningar som 

ensambarn inte är hugget i sten. Åldersskillnad mellan syskon hade alltså kunnat 

preciseras i enkätfrågan för att i någon utsträckning konkretisera vilken typ av 

syskonsammansättning som egentligen undersöks. 

I enkäten hade vi även med en fråga där deltagaren fick svara på om de 

var äldst, mellanbarn eller yngst i syskonplaceringen. Utifrån detta kunde vi 

undersöka hur dessa skattade i affektiv respektive kognitiv empati. Tidigare 

studier i området har bl.a. pekat på att empatisk utveckling är svårt att mäta i 

förhållande till syskonplacering, och att syskonskapet snarare påverkas av 

relationernas kvalitet mellan syskonen (Lam et al., 2012; Jambon et al., 2018; 

Sanders, 2004). Det finns även studier som pekar på att syskon är olika rent 

empatiskt oavsett ordning i kullen, då syskon tenderar att hitta sin egna 

strategier för att få sina föräldrars uppmärksamhet och sin egna roll i familjen 

(Sulloway, 1996). Vårt resultat visade däremot att äldre syskon tenderade att 

skatta något högre (39,709) än mellanbarn (36,277) i affektiv empati medan 

yngre syskon tenderade att skatta något lägre (34,937). I fråga om kognitiv 

empati så var skillnaderna marginella. Crouter et al. (1999) fann i sin studie att 

äldre syskon är starka aktörer i familjens sociala utveckling och att de tydligt 

påverkar de yngre syskonens empatiska utveckling. Det finns alltså tidigare 
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forskning som pekar på att äldre syskon har en särskild roll rent empatiskt. 

Reliabiliteten i faktumet att de äldre syskonen tenderade att skatta högre i 

affektiv empati kan misstänkas vara något osäker då fördelningen i deltagare 

som var äldst, mellanbarn eller yngst inte var jämn.  

 

Slutsatser 

Vi är nöjda med utfallet av vår studie, då den visade en signifikant könsskillnad 

gällande affektiv empati. Vi är dock medvetna om att studiens interna validitet 

kan ha blivit påverkad av eventuella felkällor. Empatisk utveckling kan baseras i 

personens familjeförhållanden och dess uppväxt, samt påverkas av andra 

alternativa förklaringar än de vi önskar undersöka, exempelvis samhällsnormer, 

som ofta anser att flickor ska vara mer empatiska och mer emotionellt 

utvecklade än pojkar. Detta kan i sin tur hämma pojkars möjlighet att mogna 

emotionellt till samma nivå som flickor eftersom de inte utsätts för samma krav 

på sig och därav utvecklas senare. Med andra ord kan vi inte utsesluta att det 

finns könsskillnader gällande affektiv empati, men det är något som mycket väl 

kan påverkas av familjeförhållanden, kultur, samhällsnormer eller helt andra 

bakomliggande orsaker. 

Resultatet i denna studie visade att det finns marginella skillnader i 

affektiv och kognitiv empati mellan äldsta syskon, mellanbarn och yngsta 

syskon, där äldsta syskon tenderar att skatta högre och yngsta syskon tenderar 

att skatta lägre. Detta fanns inte direkt representerat i den tidigare forskning vi 

tagit del av, men bekräftade däremot indirekt det som Crouter et al. (1999) 

funnit, att äldre syskon har en särskild empatisk roll.  

I tidigare forskning inom området betonas ofta relationsaspektens 

påverkan på den empatiska utvecklingen mellan syskon mer än 

syskonplaceringens påverkan. Detta vägde vi inte i in denna studie, men det vi 

har funnit ger ändå indikationer på att det kan finnas en viss skillnad i empati 

även direkt utifrån syskonplacering. Med detta sagt så hade detta resultat kunna 

vara mer reliabelt om aspekter såsom åldersskillnad mellan syskon och 

syskonrelation inkluderats och undersökts i studien. 
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Utifrån våra slutsatser så ser vi att det finns ett definitivt behov av vidare 

forskning inom områdena empati och kön, och även empati, syskon och 

ensambarn. Detta dels då utbudet av tidigare forskning i ämnet är begränsat och 

dels då vi utifrån våra egna slutsatser i denna undersökning sett aspekter som 

hade kunnat göras annorlunda. Vi vill hävda att framförallt empati i relation till 

syskon och ensambarn är ett område som är av fortsatt intresse att undersöka. 

Detta då vi i vår studie saknade underlag för att undersöka det, men även då vi 

upplever att det saknar tydlig representation i tidigare forskning. Vi ser 

dessutom gärna empatiforskning inom en svensk kontext, då den idag är mycket 

bristfällig och skulle fylla en viktig funktion.  

 

Metoddiskussion 
Deltagare 

Vi hade ett tillräckligt deltagarantal, totalt 72 stycken, i denna studie. De 

anledningar som lett till att antalet inte var högre var framförallt 

tidsbegränsning, men även det faktum att studien ägde rum sent på terminen 

vilket flera lärare och kontaktpersoner menade begränsade deras möjligheter att 

delta. Ett högre antal deltagare hade kunnat bidra med ökad reliabilitet.  

Då två av de deltagande klasserna var från en ort och de resterande två klasserna 

var från en annan ort så fanns det en viss geografisk spridning i vårt 

deltagarunderlag. Eleverna läste dessutom olika gymnasieprogram, vilket kan ha 

påverkat resultatet. Trots det begränsade deltagarantalet så går studien att 

generalisera till andra ungdomar i Sverige på grund av spridningen. 

 

Instrument 

I denna studie användes ett självskattningsformulär som mätinstrument som 

bestod av en kvalitativ och en kvantitativ del. Gällande den kvantitativa delen så 

är Basic empathy scale en vedertagen metod som ofta används i studier som på 

ett eller annat sätt handlar om empati. Metoden är alltså både beprövad och valid 

och gav oss ett tydligt empiriskt underlag som förhöll sig väl till vår studies 
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syfte och frågeställningar. När vi delade upp enkätfrågorna utefter affektiv skala 

och kognitiv skala blev alpha-värdet mindre än α=0,7, men vi bedömde värdena 

tillräckligt höga då de låg mycket nära det rekommenderade värdet. Dessutom 

stämde vår motöversättning, vilket stärkte uppsatsen reliabilitet. Att vi 

motöversatte vår översättning av Basic empathy scale säkerställde även en 

språklig validitet. Hade en sådan motöversattning inte genomförts så hade de 

kvantitativa frågorna löpt risk att inte undersöka det som de ämnade att 

undersöka. 

Samhällsnormer sitter djupt rotade i oss och hade förmodligen kunnat ha 

en påverkan på studien även om vi hade valt en annan metod. Många vill till 

exempel framställa sig själva i god dager vid en intervju, och kanske är mer 

benägna att svara sanningsenligt på en enkät där man slipper se en intervjuare i 

ögonen. Att göra deltagande observation, vilket inte var möjligt med vår 

tidsram, skulle kunna innebära att vi ser flickor bete sig mer empatiskt, eller 

framställa sig själva som mer empatiska, än pojkar. Men vi kan bara spekulera i 

om flickorna faktiskt är mer empatiska, eller bara vill porträttera sig som mer 

empatiska, än pojkar.  

 

Procedur 

Vi kontaktade samtliga klasser på samma vis och alla elever fick samma 

information före och efter studien om att deltagande var frivilligt och anonymt. 

Miljö och situation där enkäten fylldes i var liknande bekant för alla deltagare då 

lokalen var elevernas klassrum och enkäten besvarades under ordinarie 

lektionstid tillsammans med klasskompisar och lärare. Deltagandet var frivilligt, 

men trots detta deltog samtliga elever. Frivilligheten återspeglades dock i 

enkätsvaren där vissa elever valde att avstå från att svara på de kvalitativa 

frågorna. De svar vi fick på de kvalitativa frågorna bidrog med ett djup i studien 

och kompletterade de kvantitativa frågorna på ett önskvärt sätt. 

 

Slutsatser 
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Vårt val av metod och sättet som denna utformades på visade sig i studien vara 

ändamålsenligt. Både de kvantitativa och de kvalitativa frågorna tjänade studien 

väl och gav oss ett tydligt underlag att analysera i förhållande till våra 

frågeställningar. Könsskillnader visade sig förekomma och syskonplacering 

visade sig i viss utsträckning påverka ungdomars empatiska förmåga. Dessa 

skillnader kan i sig argumenteras för att vara marginella, men detta kan snarare 

vara ett resultat av otillräckligt jämn könsfördelning, ojämn 

syskonplaceringsfördelning och relativt lågt deltagarantal. Hade förhållandena 

för dessa faktorer varit annorlunda så hade resultatet förmodligen kunnat se 

annorlunda ut, men detta är ingenting som går att bevisa utifrån vår empiri utan 

skulle istället kräva ytterligare studier. 
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Bilaga I - Presentationsbrev 

Hej! 

Vi heter Sofia Svensson & Ebba Fransson. Vi läser psykologi på 

Linnéuniversitetet och ska skriva vår kandidatuppsats. Vi har valt att undersöka 

empati hos gymnasieungdomar, och har utefter tidigare forskning utformat en 

enkät på sammanlagt 25 frågor som handlar om elevernas självuppfattade 

empati. Vi har bifogat enkäten i detta mejl så ni tydligare kan se vilka frågor 

som är med. Enkäten tar cirka 10 minuter att genomföra, vilket blir cirka 20 

minuter med presentation, utdelning/insamling av enkäterna samt eventuella 

frågor. 

 

Det skulle vara till stor hjälp för oss om vi fick dela ut vår frågeenkät i några av 

era klasser, fördelaktligen två klasser där elever i årskurs tre går. 

 

Deltagandet är givetvis frivilligt och anonymt och informationen vi erhåller 

kommer att behandlas konfidentiellt och läggas in i ett statistiskt program. 

Denna information kommer vi även att förtydliga för eleverna i klassrummet. 

Vi tackar på förhand och ser fram emot ett gott samarbete. 

 

Med vänliga hälsningar 

Ebba Fransson och Sofia Svensson 

 

Om ni har frågor är ni välkomna att höra av er till oss 

Sofia Svensson, student Ebba Fransson, student 

Psykologi kurs 3 Psykologi kurs 3 

E-post: ss223dc@student.lnu.se E-post: ef222km@student.lnu.se  
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