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The aim of this study is to create a deeper understanding about staff approaches to young 
people in residential institutions with reference to empathy. Our questions are: Do staff in a 
residential institution experience that their approach to young people are characterised by a 
degree of empathy? Is there any difference in groups (staff) with regard to gender, age, length 
of employment, or the incidence of own children? The study is quantitative and was 
performed by means of a questionnaire where staff at two residential institutions provided 
responses. Results show that the staff display empathy in their approach to the young people 
and that there are differences in groups as regards age and employment time. In summary, it 
can be established that the staff use empathy in their approach to young people in residential 
institutions.  

 
 
 
 

Syftet med denna undersökning är att skapa en djupare förståelse av personalens 
förhållningssätt gentemot ungdomar på ett behandlingshem i avseende på empati. 
Frågeställningarna är följande: Upplever personalen på ett behandlingshem att deras 
förhållningssätt gentemot ungdomarna har empatiska inslag? Finns det gruppskillnader hos 
personalen i avseende på kön, ålder, anställningstid, förekomst av barn?  Undersökningen är 
kvantitativ och studien utfördes med hjälp av enkäter som personal på två behandlingshem 
har svarat på. Resultat visar att personalen har empatiska inslag i sitt förhållningssätt 
gentemot ungdomarna och det finns gruppskillnader i avseende på ålder samt anställningstid. 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att personal använder sig av empati i sitt 
förhållningssätt gentemot ungdomar på behandlingshem. 
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Empati är förmågan att förstå och reagera på en annan människas unika erfarenhet. 
Empatins paradox är att denna medfödda förmåga kan användas både för att hjälpa och 
skada (Ciaramicoli, Ketcham, 2001). 

 
 
Att vara empatisk betyder att människor har förmåga att förstå andra människor på en djup 
nivå. Att de faktiskt känner andra människors känslor och förstår deras tankar, idéer, motiv 
och uppfattningar. Empati är det band som förenar oss, hjälper oss att tänka innan vi handlar, 
förmår oss att räcka ut handen till den som har det svårt och inspirerar oss till de mest 
högtflygande ideal som tänkas kan (Ciaramicoli, Ketcham, 2001).  

I dagens samhälle är de flesta yrken beroende av människor med ett empatiskt 
förhållningssätt. Speciellt de yrken som har nära kontakt med människor, särskilt inom vård 
samt behandlingshemsinstitutioner. Dessa yrken är präglade av ett förhållningssätt som 
kännetecknas av empati från personalens sida. Behandlingshem som institution för ungdomar 
har blivit mer etablerat både i Sverige och i andra länder.  

 Genom att personalen på sådana institutioner ökar sin medvetenhet om de intagna 
ungdomarnas tankar och känslor på ett empatiskt sätt kan de utöva sitt förhållningssätt i 
arbetet som öppna och engagerade människor. Personalens kvalité (deras förhållningssätt), 
ungdomarnas livskvalité samt professionell hållning är omdiskuterade faktorer inom 
behandlingshemsmiljö. Dessa viktiga faktorer avspeglar framgångar likaväl som motgångar 
inom behandlingshem. Forskning om empati i samband med personal som är verksam inom 
behandlingshemsmiljö där ungdomarna vårdas är avgörande för förståelsen av ett effektivt 
förhållningssätt. Empati är ett viktigt begrepp som sammanflätar tolerans, medkänsla, 
tålamod, inlevelse i ungdomarnas konflikter, självkännedom och omsorg.  

I den vetenskapliga litteraturen som behandlar ämnet empati finner man många olika 
infallsvinklar, hypoteser och frågor som belyser begreppets komplexitet. 
För att på bättre sätt kunna analysera samt mäta empati har många typer av indelningar gjorts. 
De vanligaste är affektiv (känslomässig) samt kognitiv (intellektuell) empati, en indelning som 
gäller mekanismerna i den empatiska processen, prediktiv empati, som gäller förmågan att 
förutsäga hur en annan person kommer att reagera, situationell empati, som betecknar en 
persons förmåga att uppfatta samt bemöta en annan persons känslor i den aktuella situationen, 
och egenskapsempati, där empati ses som ett personlighetsdrag. Det krävs att personalen på 
ett behandlingshem har dessa kunskaper (Holm, 2001). 

Inom sjukvården eller socialvården diskuteras ofta begreppet ”professionell 
hållning”. Det här viktiga begreppet har stor anknytning till personalens empati (Holm, 2001). 
Drivkraften att vilja hjälpa andra individer är oftast medkänsla. En professionell hållning 
omfattar även de etiska principer som är en grundkälla för alla som jobbar professionellt. Det 
ideologiska strävandet är att den som söker hjälp har rätt att bli bemött med respekt och 
omtanke. Att kunna öka sin kunskap om mänsklig kommunikation och interaktion är också 
viktigt. Detta gäller hela vårdsektorn, inte bara alla behandlingshem. Sedan mitten av 1970-
talet har emellertid uppmärksamheten riktas mot den professionella hjälparens inverkan på 
gott och ont. Även de minsta små avsteg från hjälparens professionella hållning ( tex personal 
på behandlingshem) påverkar i hög grad de hjälpsökande ungdomarna (Holm, 2001). 
Professionell hållning innefattar olika krav samt betecknar personalens förhållningssätt.  
”Professionell hållning innebär en ständig strävan att i yrkesutövandet styras av det som- på 
kort sikt- gagnar den hjälpsökande, inte av de egna behoven, känslorna och impulserna. Det 
innebär att visa respekt, intresse, värme, medmänsklighet, empati och ett personligt 
bemötande” (Holm, 2001). 

Kravet på självkännedom är den grundläggande principen i den professionella 
hållningen. Det är oerhört viktigt att den professionella hjälparens (personalens) känslor och 
behov är medvetna. Endast på sådant sätt kan han/hon hantera sina egna känslor, som i sin tur 
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underlättar kontakten med de hjälpsökande ungdomarna. Alla som jobbar på ett 
behandlingshem bör upprätthålla en professionell hållning, ett förhållningssätt som 
sammanflätas i empati begreppet. Professionell hållning innefattar tre stora faktorer: kunskap, 
självkännedom och empati. En personal som empatiskt kan uppfatta vad som ligger bakom 
den hjälpsökande ungdomens konflikt har större möjlighet att ta hand om hans/hennes 
reaktioner som är anpassade till individens behov och inte är styrda av individens egna 
känslor. Den empatiska förmågan är central i den professionella hållningen ty den grundar sig 
på erfarenheter av andra samt på självkännedom som i sin tur förutsätter vissa grundläggande 
funktioner hos utövaren. Syftet med empati inom ramen för professionellt hållningssätt är att 
ge vägledning i bemötandet och hjälp åt de hjälpsökande i alla situationer, vare sig det gäller 
ett kirurgiskt ingrepp, medicinering, social utredning eller psykoterapi (Holm, 2001). 

Tidigare forskning av  McNown Jonnson (1999) utförda med hjälp av observation, 
enkäter samt gruppintervjuer på ett flertal behandlingshem för både pojkar och flickor 
redovisade att personalens förhållningssätt med avseende på empati är det allra viktigaste. 
Detta på grund av att så många ungdomar som är intagna på ett behandlingshem känner sig 
mycket ensamma, kraftlösa och orättvist behandlade. Resultatet av denna studie påvisar att 
personalen bör fundera över vad det är som ungdomarna behöver mest. De bör bl.a. tänka på 
att ”ungdomarnas verklighet ” är den verklighet som bör tas hänsyn till med tanke på empati.  

Bilha m fl. (2004) har i tidigare studie undersökt i vilken utsträckning personalens 
förhållningssätt innehåller empati. Där har man försökt att studera hur ungdomarnas och 
personalens åsikter angående livskvalité framkommer. Forskare har undersökt personalens 
och de intagna ungdomarnas gemensamma åsikter när det gäller ungdomarnas livskvalité i 
olika kategorier. I undersökningen användes Shy´s Quality Of Life (QOL) - Livskvalité för 
920 ungdomar som är intagna på behandlingshem. Resultat visar att de intagna och 
personalen gör olika bedömningar av de intagnas kultur och sociala livskvalité. De intagna 
ungdomarna anser att deras fysiska livskvalité är bättre än vad personalen tyckte, och att deras 
psykiska livskvalité var sämre än vad personalen tyckte. I de institutioner som hade personal 
med sämre adekvat utbildning tyckte de anställda att de intagna ungdomarnas livskvalité var 
bättre än vad ungdomarna själva tyckte. Dessa resultat ökar oron om personalens medvetande 
om det psykiska lidande och de svårigheter som ungdomarna har i sin vård. Personalen har 
fått upprepad kritik för sina begränsningar, och brist på familjekänsla och empatisk förståelse. 
Både personal och de intagna ungdomarna kunde känna av att kvalitén i dessa institutioner 
inte var bra. Anledningen till att kvaliteten inom dessa institutioner är dålig beror bl.a. på att 
personalen inte har tillräckligt med kunskap hur de ska förhålla sig till de intagna 
ungdomarna, och kan därför inte göra några nödvändiga förbättringar. I undersökningen antas 
att bättre respons på ungdomarnas livskvalité kan man hitta på de institutioner som har mer 
adekvat utbildad personal, personal med ett förhållningssätt som innehåller empatiska inslag 
sammanflätat i helheten. I de bättre institutionerna ger personalen de intagna mer 
uppmärksamhet med empatiska inslag och kan därmed bemöta problemen bättre hos de 
intagna ungdomarna.  

För att personalen på behandlingshem ska upprätthålla ett förhållningssätt som 
innehåller empatiska samt professionella inslag ställs olika krav. Framförallt när det gäller 
kommunikation och information angående de intagna ungdomarnas livskvalité. Det krävs 
omfattande kunskap, förståelse och medvetenhet om ungdomarnas reaktioner samt även 
kunskap om det egna sättet att reagera i kontakten med de intagna ungdomarna (Holm, 2001). 
Forskning utförd av Mansell m fl. (2002) har påvisat att åldern på den anställda personalen 
spelar i vissa avseenden en avgörande roll. De förväntar sig av den äldre personalen att de bör 
ha effektivare kontroll över många olika situationer under dagens arbete på behandlingshem, 
men undersökningsresultat visade att de äldre ibland tappade intresset för de intagna 
ungdomarna. De yngre anställda däremot visade en positiv inställning samt ökat intresse för 
behandlingseffekten. Mansells (2002) undersökning stödjer tidigare forsknings resultat om att 
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personalens empatiska förhållningssätt, samverkan, inlevelse, samt intresse är de mest 
avgörande faktorerna i behandlingshemmets engagemang samt institutionens positiva 
effekter. Grundtanken är att den psykosociala biten är oerhört viktigt, att kunna arbeta länge 
inom behandlingshem och fortfarande kunna använda sig av empati på ett konstruktivt sätt är 
det viktigaste. Vissa författare som forskar kring könsskillnader påstår att varje kön utrycker 
empati på sitt personliga sätt. Simone de Beauvoir menar i Nowak, Thomsson citerad (2003); 
att kvinnlighet är kopplat till moderskap, anpassning, tillgänglighet och känslosamhet där hon 
menar att kvinnor har lättare att öppet visa sin empati. Manlighet betyder enligt Simone de 
Beauvoir, huvudsakligen försörjningsansvar, målmedvetenhet och självständighet som mer är 
kopplat till utövande av makt än empati. Varje man och kvinna upprätthåller empati på ett sätt 
som samhället förväntar sig. Till exempel att kvinnor ska vara mer ”finkänsliga” i sitt 
förhållningssätt och män inte behöver visa lika mycket empati som kvinnor. Kring denna idé 
att könen är väsensskilda har byggts upp en hel ideologi, där empirisk fakta, som att män inte 
jobbar på dagis och kvinnor inte sitter i bolagsstyrelser, blir bevis för att kvinnor av naturen 
inte passar till att ha makt och att män inte är empatiska i sin natur.  

Utifrån en generell teoretisk synvinkel enligt Magne Raundalen (1996) skulle man 
förvänta sig stora könsskillnader i prosocialt beteende med avseende på empati mellan 
anställda män och kvinnor på ett behandlingshem. När det gäller studier av skillnader i 
utvecklingen av empati hänvisar forskarna ofta till kön, klasstillhörighet, ålder, placering i 
syskonskaran, kontaktförmåga, självuppfattning och känslomässig anpassning. Sådana 
variabler är inte knutna till någon process. De refererar inte till någon mekanism som driver 
empati framåt eller bakåt. I sig påverkar inte dessa variabler empatin direkt i någon bestämd 
riktning. Likväl kan vissa av dessa variabler vara indirekt förbundna med den process som har 
med utvecklingen av empati att göra. Det gäller bland annat könsfaktorn. Man bör ta i 
beaktande att föräldrar uppfostrar pojkar och flickor olika och att detta påverkar 
empatiutvecklingen (Magne Raundalen 1996). 

Det finns naturligtvis olika slags faktorer hos personalen som jobbar på ett 
behandlingshem som hindrar dem att hjälpa de hjälpsökande ungdomarna på ett empatiskt 
sätt.  För det första, brister i den grundläggande tidiga utvecklingen av den egentliga 
identiteten gör att personalen kan ha svårt att skilja känslor hos sig själv och därför inte heller 
kan göra det hos de intagna ungdomarna.  För det andra, bristande affekttolerans innebär att 
många olika känslor upplevs som hotande och därför bagatelliseras. Det kan finnas medvetna 
konflikter hos personalen som aktiverar psykiskt försvar, som innebär att personalen kan 
reagera starkare än andra på vissa särskilda känslor, personer eller problem, en omedvetenhet 
om känslomässiga signaler. Hinder av detta slag finns hos alla människor som lärt sig att 
räkna bort känslosignaler hos sig själva och andra. Personen får en alltför endimensionell bild 
av verkligheten och kan inte på rätt sätt förstå konsekvenserna för sig och andra när det gäller 
olika beslut och åtgärder. Dessa hinder kan innebära att personalen i kontakten med 
ungdomarna alltid håller sig på en känslomässig ytlig, hurtig nivå.  För det tredje, bristande 
motivation som innebär att vissa av  personalen kan anse att de inte behöver vara empatiska, 
att de anser sig inte ha tid, att de hjälpsökande ungdomarna  inte är värda personalens empati, 
eller är rädda för att bli betraktad som mindre effektiva som blöthjärtade av sina 
arbetskamrater. De tre föregående hindren har alla att göra med förmågan till empati, den sist 
nämnda dock gäller personalens vilja att använda empati förmågan (Holm,2001).  
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Syftet med uppsatsen är att få en uppfattning om personalens förhållningssätt i avseende på 
empati gentemot ungdomar på ett behandlingshem.  
 
Frågeställningarna är följande: 

 
1. Upplever personal på behandlingshem att deras förhållningssätt gentemot 

ungdomarna har empatiska inslag? 
2. Finns det gruppskillnader hos personalen med avseende på kön, ålder, 

anställningstid, förekomst av egna barn? 
 

METOD 
 
Urval 
 
Deltagarna i undersökningen bestod av personalen på två olika behandlingshem inom  
Västra Götalands region. Det ena behandlingshemmet ligger i ett naturområde. Det 
behandlingshemmet är ett alternativ då en längre tids miljöterapeutisk behandling och ett 
boende utanför familjen ses som en nödvändighet. I vissa fall kan det här behandlingshemmet 
erbjuda korta/akuta placeringar. Institutionen har en hög personalbemanning med adekvat 
utbildning.  Inom personalen finns olika utbildningar som har kompletterats med miljö-, 
familje- och individualpsykoterapeutiska kompetenser. Behandlingshemmet har en egen skola 
med egna lärare. Personalen består av bl.a. socionomer, lärare, en psykolog samt en 
sjuksköterska. En del av de anställda har en långvarig arbetserfarenhet inom sådana 
institutioner som t.ex BUP med en bred och rik erfarenhet av både barns och ungdomarnas 
upplevelsevärld. Det andra behandlingshemmet ligger också i ett naturområde ute på landet. 
Det finns fem avdelningar där två är slutna, två är öppna samt en avdelning som är akut. Två 
avdelningar har KBT-terapi (kognitiv behandlingsterapi). En avdelning har familjeterapi och 
en annan avdelning använder sig av KASAM ( känsla av sammanhang) som grundbegrepp i 
behandlingen. Det här behandlingshemmet har också en egen skola med lärare. Det krävs av 
de anställda att de ska vara utbildade som socialpedagog, socionom, fritidspedagog, 
fritidsledare eller beteendevetare. Totalt deltog 40 personer i undersökningen, varav 13 
personer på det ena behandlingshemmet där vi har noterat 1 bortfall och 27 personer på det 
andra behandlingshemmet där vi har noterat 13 bortfall. Undersökningsgruppen bestod av 25 
anställda kvinnor och 15 anställda män. Åldern hos deltagarna varierade från 25 till 60 år. 
Alla enkäter kunde användas i undersökningen. 
 
 
Mätinstrument 

 
En enkät innehållande 18 frågor användes för att mäta behandlingspersonalens 
förhållningssätt med avseende på empati. Enkätens svarsalternativ bestod av fem alternativ, 1-
5, där 5 ger ett högt värde på personalens användning av empati och där 1 ger det lägsta 
värdet. Enkätens frågor behandlade följande områden: Om personalen på behandlingshemmen 
upplever att deras förhållningssätt gentemot ungdomarna har empatiska inslag, samt om det 
fanns eventuella gruppskillnader med avseende på kön, ålder, anställningstid och förekomst 
av egna barn. Enkäten avslutades med en öppen fråga för personalens egna åsikter som vissa 
har utnyttjat där de skrev lite mer om längden på sin utbildning samt på vilka institutioner de 
har arbetat på (Bilaga 2). 
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Tillvägagångssätt 
 
Inledningsvis togs kontakten via telefon med en föreståndare på ett av behandlingshemmen, 
där han i sin tur kontaktade sina medarbetare angående enkätundersökningen. Därefter blev 
det en gemensam överenskommelse om att enkäterna skulle skickas per post. När de var 
färdigifyllda, hämtades enkäter personligen där det gavs ett personligt tillfälle att prata med 
föreståndaren och utbyta tankar. Därefter togs kontakt med chefen på det andra 
behandlingshemmet per telefon. Han föreslog att kontakt skulle tas med en av föreståndarna. 
Efter att ha pratat med föreståndaren har överenskommelse tagits om en lämplig dag att 
skicka in enkäterna för personalens besvarande. Informanterna informerades om anonymitet 
och konfidensitet i ett följebrev som skickades med enkäterna till båda behandlingshemmen 
(Bilaga 1).  
 
 
Bearbetning och analys 
 
Det insamlade materialet som är kvantitativt analyserades med hjälp av ett statistiskt program, 
SPSS Windows 12,0. 10 frågor från enkäten valdes bort i analysen då det visade sig att dessa 
mätte andra variabler som inte matchade uppsatsens syfte. Resterande 8 frågor kunde 
användas i undersökningen för att påvisa om personalens förhållningssätt innehåller 
empatiska inslag samt om det fanns några gruppskillnader mellan personalen i avseende på 
empati. Enkätfrågorna grupperades till 2 olika frågeställningar. Valet här blev icke 
parametrisk test Mann-Whitney U-test. Det genomfördes korrelationer med hjälp av 
Spearmans´ korrelationstest för att studera eventuella samband mellan variablerna.   
Uppsatsens frågeställningar studerades var och en för sig eftersom frågeställningarna hade för 
låg intern reliabilitet tillsammans.  
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RESULTAT 
 

Resultatet inleds med att redovisning av en tabell som visar personalens svarsfrekvens av 
enkätfrågorna. Sedan med hjälp av Sperman´s korrelationstest visas samband mellan 
personalens val att svara på frågeställningarna. Vidare görs det en analys om det finns 
gruppskillnader hos personalen utifrån det erhållna resultatet som härleder till slutsatserna. 

 
 

Upplever personalen empatiska inslag i deras förhållningssätt gentemot ungdomar på 
behandlingshem? 
 
 
Tabell 1: Tabellen visar personalens svarsfrekvens av enkätfrågeställningar av empatins  
dimensioner. 
 
 
Dimensioner av empati                                 Aldrig        Sällan        Ibland       Ofta        Alltid      
Tolerant personal på arbetsplatsen.                                                            5           34            1 
 
Känner av hur ungdomarna mår.                                                                 3         34             3 
 
Ha tålamod med ungdomarna.                                                                     5         29             6 
 
Har en bra förståelse för ungdomarnas                                                      12         27             1 
konflikter. 
Har en empatisk kontakt med ungdomarna.                                                5         27             8 
 
Respekterar ungdomarnas åsikter.                                                               5         26             8 
 
Lever sig in i ungdomarnas problem.                                                        12         26             1 
 
Använder sig av medkänsla för att hjälpa              1                 1              10          25             3      
ungdomarna. 

 
 
 
De flesta i personalen använder sig av empati i många situationer på arbetsplatsen, dock 
förekommer olika variationer i vilken dimension av empati personalen använder sig av. 
Framställningen av detta framgår i tabell 1. Samtliga frågor hade en Median (Md) = 4, som 
visar att de flesta i personalen valde svarsalternativet ofta. Detta framkommer i tabellfrekvens 
dimensioner av empati. I frekvenstabellen kan vi se att de flesta i personalen ofta använder sig 
av empati i sitt förhållningssätt. Trots detta finns en viss variation i de frågor som berör 
personalens självuppskattning av toleransnivå på arbetsplatsen samt hur ungdomarna mår. 
Dessa frågor påvisar att variationen här är liten. Däremot i frågorna som berör personalens 
empatiska kontakt med ungdomarna, om de anser sig respektera ungdomarnas åsikter och har 
tålamod, kan vi se att det finns större variationer hos den personal som anser sig alltid 
använda sig av dessa inslag och de som använder sig av dessa inslag ibland. Det finns också 
ett antal frågor där vi kan se att en stor grupp av personalen kryssat för svarsalternativ ibland. 
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Dessa frågor berör om de använder sig av medkänsla, lever sig in i ungdomarnas problem 
samt har bra förståelse för ungdomarnas konflikter. Med hjälp av Sperman´s korrelationstest 
visas eventuella samband mellan personalens val att svara på frågeställningar. Ju mer 
personalen upplevde att de har en empatisk kontakt med ungdomarna desto mer anser de att 
de använder sig av medkänsla när de ska hjälpa ungdomarna, (rs(40)=,367,p<.05) samt att de 
anser sig ha tålamod med ungdomarna, (rs(40)=,334,p<.05). Vidare kan man se att ju mer 
förståelse personalen har för ungdomarnas konflikter desto mer kan de leva sig in i 
ungdomarnas problem, (rs(39)=,614,p<.001). Ju mer personalen kan känna av hur 
ungdomarna mår desto mer kan de respektera ungdomarnas åsikter (rs(40)=,345,p<.05). 
 
 
Finns det gruppskillnader hos personalen i avseende på kön, ålder, anställningstid, 
förekomst av egna barn? 

  
Analysen när det gäller gruppskillnader av personalens upplevelse av att deras 
förhållningssätt gentemot ungdomarna har empatiska inslag (med andra ord är det 
dimensioner av empati som behandlas i resultatdelen) visar inga signifikanta skillnader med 
avseende på kön och förekomst av egna barn. Däremot visade Spearman´s korrelationstest att 
ju längre anställningstid desto mer upplevde personalen att de hade empatisk kontakt med 
ungdomarna (rs(37)=,408,p<.05) samt att de kunde leva sig in i ungdomarnas problem 
(rs(36)=,374,p<.05). Att leva sig in i ungdomarnas problem hade dessutom en positiv 
korrelation med ökad ålder hos de anställda (rs(37)=,477,p<.01). Det visade sig även att de 
äldre i personalen ansågs kunna ha bättre förståelse för ungdomarnas konflikter 
(rs(38)=,326,p<.05).  
 
 

DISKUSSION 
 

 
Undersökningens syfte var att få en uppfattning om personalens förhållningssätt gentemot 
ungdomar som är intagna på ett behandlingshem. Att kunna undersöka empati som 
huvudingrediens i personalens förhållningssätt var av stor vikt. Resultatet av undersökningen 
påvisade att personalen på ett behandlingshem oftast upplevde att deras förhållningssätt 
gentemot ungdomarna har empatiska inslag med olika slags variationer. 
De flesta i personalen valde svarsalternativet (ofta) i enkäten, där medelvärde påvisade tydligt 
att värdet blev 4 på svarsalternativet ofta, som uppskattades som näst högst. Undersökningen 
påvisade också att personal som har arbetat längst tid på behandlingshemmet har större 
empatisk kontakt med ungdomarna och kan därmed leva sig in i ungdomarnas problem. I 
undersökningen framkommer att åldern på de anställda spelar en avgörande roll vad det gäller 
förståelse för ungdomarnas konflikter. Detta innebär med andra ord att den äldre personalen 
har större förmåga till inlevelse och därmed kan förstå ungdomarnas problem på ett bättre 
sätt. Detta stödjer inte forskning utförd av Mansell m fl. (2002) vilka påvisar att de äldre i 
vissa avseenden tappat intresse för de intagna ungdomarna och att de har förlorat förmågan att 
lyssna samt använda sig av empati i sitt förhållningssätt. Däremot att de yngre anställda 
visade mer positiv inställning till ungdomarna. De anställda som har arbetat länge inom 
behandlingshem har naturligtvis en hel del kunskap och erfarenhet som de nyanställda inte 
har. En tänkbar förklaring till detta kan vara att de som arbetade länge inom sådana 
institutioner i vissa avseenden har tappat sin entusiasm för arbetet. Det kan bl.a. bero på att 
vissa av de äldre som har arbetat i många år inom sådana institutioner inte uppdaterar sin 
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kunskap om ungdomarnas behov, att de lever kvar i sina gamla förhållningsmönster, vilket 
inte alltid är de bästa för ungdomarna. Detta kan också i vissa avseende tyda på utbrändhet 
där de anställda inte har någon ork kvar för att engagera sig i ungdomarnas upplevelsevärld.   

I frågan om det fanns gruppskillnader med avseende på kön samt förekomst av egna 
barn med hjälp av Spearman´s korrelationstest, hittades inga signifikanta samband. Detta i sin 
tur innebär att män och kvinnor är lika i utövandet av empati, samt att den personal som har 
egna barn hemma inte skiljer sig från dem som inte har några barn i avseende på empati. 
Många olika forskare uttrycker dock olikartade infallsvinklar angående kön. Simone de 
Beauvoir citerat i Nowak, Thomsson (2003) är en av de forskare/författare som anser att varje 
kön uttrycker empati på sitt eget personliga sätt. Hennes antagande grundar sig i att man anser 
att det är mer legitimt för kvinnor att öppet visa empati än vad män får, detta pga att man 
kopplar manlighet till självständighet och makt. Medan kvinnlighet kopplas till öppenhet och 
känslosamhet.  

 Utifrån det samhälliga könsperspektiv man skulle förvänta sig att kvinnor skulle 
vara mer benägna att visa empati än vad män är. Den kvinnliga personalen borde ha förmån i 
utövandet av empati. En del av forskningen kring kön påvisar dock att så är det inte. Den 
forskningen strider mot Simone de Beauvoirs antaganden samt emot undersökningens 
erhållna resultat där det inte påvisades några skillnader mellan kön. Det finns även en rad 
studier som visar att det är just män som reagerar snabbare med ett konkret, prosocialt 
beteende i en besvärlig situation än vad kvinnor gör. Det gäller framför allt när situationen 
innebär en viss risk och om det gäller att hjälpa någon av det ”svaga könet” kvinnor. 

Vanligtvis utgår man från en könsrollsstereotypi, som säger att kvinnor är mer 
altruistiska (osjälviska) än män ( Magne Raundalen 1997). Denna forskning påvisar att det är 
män som öppet visar empati gentemot andra. Även om skillnaderna är mindre än vad man 
antagit, visar det sig dock fortfarande att kvinnor deltar mer i prosociala aktiviteter som är 
förbundna med direkt hjälp till omsorg om barn, sjuka och sårade.  Faktum är att majoriteten 
av de anställda på behandlingshem är kvinnor. Det kan bero på att små flickor i allmänheten 
uppfostras mer affektivt, dvs. att föräldrarna och framför allt modern spelar mer på känslor 
och mindre på makt i uppfostran av flickor. Det är mycket som tyder på att kvinnor som små 
”flickor” belönades mer för omsorgsbeteende och män som små ”pojkar” mer för 
räddningsaktioner.  

Alla enkätfrågorna användes inte i undersökningen ( fråga nr 1, 3, 9, 11,12, 14, 15, 
16, 17, 18) dessa valdes bort på grund av att de inte matchade uppsatsens syfte. Det 
beslutades att gruppera frågorna, på grund av att reliabiliteten på vissa frågor visade sig vara 
vagt. För att höja undersökningens reliabilitet samt validitet valdes enbart de enkätfrågor som 
centralt mätte empati utifrån två huvudfrågeställningar. Från de 18 enkätfrågorna valdes 8 
som tillämpades i undersökningen. Validiteten på undersökningen anses vara god, personalen 
har i genomsnitt svarat ofta på de flesta frågorna. Undersökningen blev dock inte fri från 
”takeffekt”.  Eftersom det finns väl grundade sociala normer som gynnar personalens 
medvetenhet i frågan om vilka svar som förväntas av dem. Personalen gav alltså sociala 
anpassade svar, där man anser att personer som arbetar på ett behandlingshem måste ha 
empati i sitt förhållningssätt. Detta leder till en viss risk att undersökningens sanningsenlighet 
visar sin svaghet i vissa avseenden. Om det fanns mer tid och större resurser i en liknande 
undersökning så skulle man kunna ha fler frågor som skulle vara konstruerade på ett mer 
avancerat sätt. Men troligtvis vid en liknande undersökning skulle de anställdas 
svarsalternativ vara ganska höga med tanke på att de flesta som är anställda inom 
behandlingshemsinstitutioner anser sig använda empati på ett eller annat sätt.  

 
 
 
 



 9

 
 
 
 

Denna begreppskomplexitet har hjälpt oss att bilda bredare förståelse för vad empati 
inom behandlingshem egentligen innebär. Att det finns olika dimensioner samt variationer 
inom empatins ramar; att empati inte bara är svart eller vit, utan att det finns en hel mängd av 
gråzoner mitt emellan. Uppsatsens resultat redovisar att åldern på de anställda spelar stor roll. 
Detta förstärker påståendet att de äldre har bättre självkännedom, att de kan kontrollera sina 
egna känslor på bättre sätt. Resultatet påvisar också att de som har jobbat längst inom 
behandlingshem eller liknande institutioner har mer kunskap samt erfarenhet. Detta nyttjas på 
ett konstruktivt sätt. Det krävs att man själv som individ blir sedd och empatiskt bemött av 
andra individer för att i sin tur kunna bli motiverad och ha kraft som krävs för att kunna 
behandla andra på ett sådant sätt. Därför är det viktigt att personalen som jobbar på 
behandlingshem är vald med omsorg till sitt yrke. De ska helst vara starka i sig själva för att 
kunna hjälpa andra samt kunna förstå andra på en empatisk nivå (Holm,2001). 

Alla möten med hjälpsökande, i detta avseende ungdomarna på ett behandlingshem, 
är oerhört betydelsefulla. Den ansvariga personalens förmåga att kunna bemöta ungdomarna 
kan vara avgörande i fråga om att hitta den ”rätta” vägen tillbaka. Empati som företeelse har 
uppmärksammats som en viktig komponent inte bara inom sjukvård och socialvård utan 
empati är även viktigt i alla mänskliga kontakter. Empati är ett hjälpmedel att kunna skapa 
kontakt och psykiskt välbefinnande. Därför är det viktigt att belysa denna företeelse i 
samband med behandlingshemsatmosfär. De intagna ungdomarna är beroende av personalens 
förhållningssätt på gott och ont. Empati är en huvudingrediens i personalens framgång med att  
lyckas hjälpa ungdomarna.  

Begreppet empati är ett mäktigt begrepp som innefattar mycket och går att använda i 
många sammanhang individer emellan. Att forska vidare på begreppet empati inom olika 
sammanhang behövs och inom behandlingshemsmiljö ses mer forskning som en 
nödvändighet. Undersökningen har granskat begreppet empati utifrån personalens 
förhållningssätt. Ny forskning med andra synvinklar, t.ex. mer utifrån ungdomarnas situation 
skulle vara önskvärt. 

Att mäta empati som en företeelse är en diskussionsfråga, eftersom det finns olika 
infallsvinklar, samt hypoteser som förklarar begreppets innehållskärna. På ett behandlingshem 
är åsikter angående empati skilda, vilket i vissa avseenden försvårar att upprätthålla den 
professionella hållningen.  

Med empati som förståelse kan anställda som arbetar inom behandlingshemsmiljö 
vidga gränser, träda in på outforskat område för att skapa djupa, innerliga relationer som 
ungdomarna oftast är mycket beroende av. Genom att växa som människor fylls ungdomarna 
av dynamisk energi och en känsla av mening. När personal sträcker ut handen mot 
ungdomarna får de del av livets mest meningsfulla upplevelser – tacksamhet, ödmjukhet, 
tolerans, förlåtelse, barmhärtighet och förståelse. Genom att använda det empatiska inslaget 
tålamod med ungdomar som kan vara besvärliga kan personalen lära sig att empatins 
innebörd ger resultat som resulterar i en känsla av meningsfullhet. Då har denna individ 
upprätthålligt en professionell hållning (Holm,2001). 

Att visa empati är nyckeln till att uppleva den, för empati likt sanning, kärlek och 
förlåtelse är något vi bara ”får” om vi först är redo att ge den till andra. Ciaramicoli, Ketcham 
(2001). 
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Hej! 
 
Vi är två studenter från högskolan i Vänersborg som skriver en C- uppsats i Psykologi vid 
Institution för Individ och Samhälle HTU. 
Studien går ut på att undersöka personalens förhållningssätt gentemot ungdomarna i avseende 
på empati. 
 Vi kommer att använda oss av en enkät som personalen på två olika behandlingshem inom 
Västra Götaland region skall få svara på.  
 
Den sammanlagda tiden för besvarande av enkät frågor beräknas uppgå till ca 10 minuter. 
 
Deltagandet i denna undersökning är naturligtvis frivilligt och personalen har rätt att när som 
helst avbryta sin medverkan. 
Enkätbesvarandet är anonymt och kommer inte att kunna härledas tillbaka till individen. 
 
Vi är mycket tacksamma över att få möjligheten att komma till Er arbetsplats och ta in 
information till vår C- uppsats i Psykologi.  
 
Vid frågor kontakta oss gärna på mobiltelefon nummer 0708468898 eller per post 
justina51@hotmail.com 
 
Tack på förhand! 
Vänersborg 2004-10-14 
 
Med vänlig hälsning  
 
Justina Tomkiewicz och Helena Craehn - Rusk  
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Denna enkät behandlar frågor om personalens förhållningssätt i avseende på empati på ett 
behandlingshem.  
 
 
Civilstånd   Gift                                                   Har du egna barn?     Ja     
                    Sambo                                                                                Nej   
                    Särbo                                   
                    Ensamstående med barn     
                    Ensamstående utan barn      
 
 
Är Du            Kvinna                              Vilket år är Du född 19…. 
                      Man                                   Hur länge har du jobbat på behandlingshem……. 
     
 
Här följer ett antal frågor som handlar om ditt förhållningssätt.  
Vi vill att du kryssar i ett alternativ som stämmer bäst för dig. 
 
 

1. Tycker Du att en nära kontakt mellan           Alltid   Ofta    Ibland    Sällan    Aldrig 
ungdomarna och personalen är viktig?                                         

 
2. Anser Du dig vara en tolerant                       Alltid   Ofta    Ibland    Sällan    Aldrig 

person på din arbetsplats?                                                               
 

3. Tycker Du att din tolerans hjälper dig           Alltid   Ofta    Ibland    Sällan    Aldrig 
att lösa konflikter bland ungdomarna?                                            

 
4. Använder Du dig av medkänsla när               Alltid   Ofta    Ibland    Sällan    Aldrig 

Du ska hjälpa ungdomarna?                                                           
 

5. Anser Du dig ha tålamod                              Alltid   Ofta    Ibland    Sällan    Aldrig 
med ungdomarna på arbetsplatsen?                                               

  
6. Kan Du leva dig in i ungdomarnas               Alltid   Ofta    Ibland    Sällan    Aldrig 

problem?                                                                                       
 

7. Anser Du dig ha bra förståelse för                Alltid   Ofta    Ibland    Sällan    Aldrig 
ungdomarnas konflikter?                                                                

 
8. Upplever du att du har en empatisk             Alltid   Ofta    Ibland    Sällan    Aldrig 

kontakt med ungdomarna?                                                        
 

9. Tycker Du att din inlevelse i ungdomarnas  Alltid   Ofta    Ibland    Sällan    Aldrig 
 tankesätt  hjälper dig att få bättre kontakt                                        

             med ungdomarna? 
 

10.  Anser Du att Du kan känna av hur              Alltid   Ofta    Ibland    Sällan    Aldrig 
       ungdomarna mår?                                                     
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11. Anser Du att du har bra självkännedom?         Alltid   Ofta    Ibland    Sällan    Aldrig  
                                                                                                                    
                                    

12. Anser du att din självkännedom ökar               Alltid   Ofta    Ibland    Sällan    Aldrig 
      din förståelse för hur ungdomarna tänker?                                            

  
13. Anser du att Du respekterar ungdomarnas       Alltid   Ofta    Ibland    Sällan    Aldrig 

Åsikter?                                                                                               
 

14. Ingriper Du direkt när du ser att en                    Alltid   Ofta    Ibland    Sällan    Aldrig 
Konflikt uppstår mellan ungdomarna?                                                  

 
15. Anser Du att dina egna livserfarenheten             Alltid   Ofta    Ibland    Sällan    Aldrig 
      ökar din förståelse för ungdomarna?                                     

 
16. Känner Du att du skulle vilja hjälpa                   Alltid   Ofta    Ibland    Sällan    Aldrig 

           ungdomarna mer än vad du kan?                                                      
 

17. Anser Du att personalens omsorg                       Alltid   Ofta    Ibland    Sällan    Aldrig 
            på din arbetsplats är bra för ungdomarna?                                          
 

18. Tycker Du att många på din arbetsplats              Alltid   Ofta    Ibland    Sällan    Aldrig 
            använder sig av empati som hjälpmedel?                                                   
  
 
 
Är det något du skulle vilja tillägga, så kan du skriva det 
här:………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
Än en gång: Tack för hjälpen! 
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