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En svensk översättning av The positive empathy scale 
 

Felicia Frimodigs och Madeleine Hanssen 

 

 

Positiv empati kan definieras som att dela och förstå någon annans positiva 

känslor. Studiens syfte var att översätta den amerikanska positive empathy 

scale (PES), testa den på svenska högskolestudenter samt relatera PES till 

känsla av sammanhang (KASAM). En enkätstudie med 181 deltagare 

genomfördes där deltagarna skattade positiv empati och KASAM. Studiens 

resultat visade att den svenska översättningen av PES var tillförlitlig, mätt 

med Cronbach ́s alpha. Resultatet visade även att kvinnor tenderade ha högre 

positiv empati än män, men att ålder inte resulterade i högre positiv empati. 

Med hjälp av en hierarkisk multipel regressionsanalys visade resultatet att 

högre KASAM gav högre positiv empati. Studien visar att det nu finns en 

svensk positiv empatiskala som verkar tillförlitlig, även om den behövs testas 

vidare för att bidra till en djupare förståelse i ämnet.  

 
 

 

Keywords: positive empathy, empathy, sense of coherence, gender, age 

 

 

 

Inledning 
 

 

En stor andel av de studier som utförs om empati mäter empati som förmåga att känna av och 

förstå människor som är i svåra situationer och känner negativa känslor. Empati är också att 

dela och förstå en annan människas positiva känslor. En amerikansk skala används för att mäta 

positiv empati, men en svenskspråkig empatiskala saknas. I den här uppsatsen översatts därför 

en svenskspråkig empatiskala som testas mot känsla av sammanhang. 

 

 

Traditionell empati 
 
Empati är ett tidlöst begrepp vars definition grundas på en tanke om att förstå en annans 

situation, tankar och perspektiv (Håkansson, 2003). Föreställningen om att transportera sig 

själv, i tankar, känslor och agerande i den andres livsvärld. Dymond (1949) beskriver empati 

som ”imagine transposing of oneself into the thinking, feeling and acting of another and so 

structuring the world as he does” (s. 127). Håkansson och Motgomery (2002) förklarar empati 

som att när man empatiserar är fokuset på alltså målpersonen som man empatiserar med. 

Empatisören grundar sina empatiska känslor gentemot målpersonen baserat på tidigare 

erfarenheter av liknande situationer. Håkansson och Montgomery (2002) skriver ”The 

empathizer understands the targets situation and emotion, the target experiences emotion, the 

empathizer perceives a similarity with his or her own prior experience, and the empathizer is 

concerned for the targets well-being” (s. 2). Bohart och Greenberg (1997) förklarar att empati 

är att försöka känna, uppfatta, dela eller fånga upp hur en annan person upplever världen. Det 
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finns olika teorier som beskriver empati. Vad som gemensamt i beskrivningarna är att den som 

upplever empati går in i den andres livsvärld och känner in, upplever förståelse och kan likna 

den andres situation till egna tidigare erfarenheter.  

 Enligt Håkansson och Montgomery (2003) är empati uppbyggt av fyra olika komponenter: 

förståelse, känsla, likhet och att bry sig om. Förståelse, förklaras som att empatisören har 

förståelse för målpersonen, i den mån att hen kan tänka sig in i målpersonens perspektiv, förstå 

en del av varför hen känner och mår som hen gör. Andra komponenten Känsla förklaras när 

empatisören eller målpersonen känner någon form av känsla, så som positiv och negativa 

känslor. Den tredje kategorin likhet definieras utav att empatisören upplever en likhet med 

målpersonens situation. Det kan vara en liknande situation som empatisören upplevt i ett 

tidigare skede. Fjärde komponenten Att bry sig om är empatisörens oro över målpersonens 

välmående. I den mån empatisören ger utrymme, respekt till målpersonen, hjälper målpersonen, 

ger råd till målpersonen samt utför empatisören någon handling som visar att empatisören bryr 

sig om målpersonen.  

Empati definieras även som kognitiv empati och affektiv empati (Eisenberg & Lennon, 

1983). Kognitiv empati visar på en individs förmåga att sätta sig in i den andres situation, förstå 

dess känslor och kunna gå in i dess perspektiv. Affektiv empati handlar om att kunna känna och 

spegla den andres känslor. Om målpersonen var arg kom empatisören att känna ilska, var 

målpersonen ledsen kom empatisören att känna sorg och blev ledsen med målpersonen. 

Affektiv empati kan kategoriseras som den sanna empatin.  

Med affektiv empati kan man även känna för den andre, alltså sympatisera, visa medkänsla 

för den andre (Gruen & Mendelsohn, 1986). Affektiv empati mäts i tillståndsempati och 

egenskapsempati. Tillståndsempati syftar till responsen hos empatisören för den situation och 

den kontext som är given i stunden. Egenskapsempati handlar om förmågan i generell mening 

kunna känna den observerade känslan hos målpersonen, kopplat till ens egna stabila 

personlighetsegenskap (De Wied et al., 2007). Forskning visar att det finns könsskillnader i 

upplevd empatisk förmåga, där kvinnor skattar sin empatiska förmåga högre än män. 

(Eisenberg & Lennon, 1983; Knafo, Zahn-Waxler, Van Hulle, Robinson & Rhee, 2008).  

Forskning visar att man har sett vad som sker i tonårstiden hos unga vuxna och vad 

puberteten spelar för roll för hur de olika könen upplevelser när det kommer till empati. 

Kvinnans pubertet ger ökad produktion av hormonet östrogen som kan öka empatin då 

östrogenets inverkan på oxytocin ökar förmågan till empati (Buchanan, Becker & Eccles, 

1992). En ung mans övergång till vuxen genom puberteten ökar produktionen av hormonet 

testosteron, Hermans, Putman och Van Honk (2006) hävdar med stor försiktighet att det kan 

kopplas ihop med att dämpa empatiförmågan. Andra teorier om könsskillnader och empati 

grundades i en social kontext hos tonåringar. Kvinnor har påtryckningar av normen hur 

kvinnorna ska besitta ett visst beteende, på så vis antog de den könsroll de blivit tillskrivna, att 

kvinnor ska visa mer empati än män (Oransky & Marecek 2009; Pettitt 2004). Även 

tonårskvinnors sociala tillvaro och deras sociala interaktion med varandra, uppmanar kvinnor 

till empati genom att prata öppet om sina känslor och problem med andra kvinnor i samma 

ålder. Jämförelse med tonårspojkar, uppmanas dem att bry sig om social dominans samt 

tävlingsinriktad sport, som inte sägs generera empatiska förmågor (Rose & Rudolph, 2006). 

Det har även påvisats att kvinnor visar mer empati i senare tonåren i jämförelse med tidiga 

tonåren. Det har inte visats något på att män skulle göra denna empatiförändring, deras förmåga 

är bestående (Stuijfzand et al., 2016) 

 

 

Känsla av sammanhang   
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Känsla av sammanhang (KASAM) relaterar till hur människor hanterar olika händelser i livet. 

Personer som känner högre grad av sammanhang tenderar att hantera och förstå händelser på 

ett meningsfullt sätt (Kövi et al., 2017). Forskning visar att KASAM främjar hälsa i en individs 

liv. Individer med hög känsla av sammanhang (KASAM) klarar i större utsträckning att behålla 

psykisk och fysisk hälsa än personer med lägre KASAM (Hansen, Kristensen, Cederlund, & 

Tromborg, 2017).  

Begreppet KASAM skapades av Aaron Antonovsky 1993 (Kövi et al., 2017) och förklaras 

genom komponenterna meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet. KASAM används för att 

beskriva människors mående i upplevd hälsa och ohälsa, genom att sätta upplevda trauman i 

relation till KASAM (Holmefur, Sundberg, Wettergren, & Langius-Eklöf, 2015). För att få en 

bättre förståelse för begreppet KASAM förklaras komponenterna begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet nedan.  

 Begriplighet. En människa som råkar ut för en oförutsägbar händelse behöver strukturera, 

ordna och tydliggöra situationen för att kunna tillskriva situationen mening och först då kunna 

förstå situationen. När individen får förståelse för situationen skapas en ordnad, 

sammanhängande, strukturerad och tydlig bild av situationen som ligger till grund för att göra 

situationen begriplig. Fokus ligger på det rent kognitiva hos individen och inte det emotionella, 

vilket förklaras bäst genom citatet: ”i vilken utsträckning man upplever inre och yttre stimuli 

som förnuftsmässigt begripbara, som information som är ordnad, sammanhängande, 

strukturerad och tydlig snarare än som brus- dvs kaotisk, oordnad, slumpmässig, oväntad, 

oförklarlig.” (Antonovsky, 2005, s. 44).  

 Hanterbarhet. Antonovsky (2005) förklarar hanterbarhet som när människan agerar utifrån 

sin begriplighet av en situation. Då begripligheten inte är internaliserad hos människan får en 

individ svårt att hantera situationen på ett meningsfullt sätt. När individen upplever att 

situationen är svår att hantera, skapas en offerroll hos individen där utgången av situationen 

bestäms av omvärldens förutsättningar och inte utifrån individens förmågor. Då individen 

upplever begränsad förmåga att handla kopplar Antonovsky (2005) detta till en lägre grad av 

KASAM. Har begripligheten internaliserats hos individen skapas bättre förutsättningar för att 

agera vilket Antonovsky (2005) sammankopplar med en högre KASAM.  

 Meningsfullhet. Meningsfullhet syftar till att det känslomässiga innehållet i livet påverkas 

av KASAM. Individer med hög KASAM ser livet som innehållsrikt och givande och forskning 

visar att individer med hög KASAM tar sig an utmaningar. Hög meningsfullhet resulterar i att 

individen vågar anta utmaningar då utgången och resultatet gynnar individen. Vid låg känsla 

av meningsfullhet bemöts utmaningar med lågt engagemang och upplevs som tunga och svåra. 

Individer som upplever låg känsla av meningsfullhet bemöter belastningar utan energi och 

drivkraft (Antonovsky, 2005). Forskning inom KASAM ger en samlad bild av att alla tre 

komponenter inte går att undersöka var och en för sig, utan behöver sättas i relation till varandra 

för att ge en samlad förståelse av begreppet KASAM (Albino et al., 2016). Vissa forskare uttalar 

sig med försiktighet när det kommer till att dra gränsen vid vart hög eller låg KASAM går. En 

studie gjord av Lindmark, Stenström, Gerdin och Hugoson (2010) förklarar spridningen i 

KASAM hos svenskar där de delar in KASAM i tredjedelar. Forskning har bedrivits inom 

KASAM i relation till personlighet, där man funnit samband mellan KASAM och 

personlighetsfaktorn neuroticism, som ingår i fem-faktorsmodellen (Kövi et al., 2017). 

Forskning finns även om skillnader mellan kvinnor och män inom KASAM, men även vilka 

faktorer i deras liv utöver personlighet som kan ge en förklaring till deras KASAM. Hochwälder 

(2012) testar i sin studie demografiska, socioekonomiska, privata samt arbetsrelaterade 

variabler som en förklaring till individens KASAM, utöver det som förklaras av personlighet. 
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Hochwälders (2012) resultat visar den emotionella stabilitetens starka sammanband till 

KASAM, likväl som extroversion, samvetsgrannhet och sympatiskhet också visar signifikanta 

samband gentemot KASAM. Studien testade män och kvinnor separat och resultatet visar att 

kvinnor som är mer extroverta och mer emotionellt stabila har högre känsla av sammanhang, 

medan män som är mer emotionellt stabila har högre KASAM. De demografiska, 

socioekonomiska, privata samt arbetsrelaterade variablerna kan förklara variansen i KASAM, 

både för män och kvinnor.  

 KASAM, ålder och kön. Forskningen inom KASAM ger en varierande bild av resultatet där 

de olika studierna ger olika slutsatser. Hansen et al. (2017) presterar en studie med en vuxen 

åldersgrupp som visar att det inte finns signifikanta samband mellan KASAM och kön, men att 

det finns ett svagt signifikant samband mellan ålder och KASAM. Moksnes och Lazarewicz 

(2015) presenterar en studie där åldersgruppen består av unga vuxna som visar ett signifikant 

samband mellan ålder och KASAM. Vidare visar deras resultat ett signifikant samband mellan 

KASAM och kön, där pojkar skattar sin KASAM högre än flickor. Även Lindmark et al. (2010) 

studerar samband mellan KASAM, ålder och kön. Deras undersökning visar inte något 

signifikant samband mellan KASAM och kön vid mätning av hela populationen. När deltagarna 

i studien delades in i ålders- och könsgrupper visas ett signifikant samband, äldre män har högre 

KASAM än äldre kvinnor. Deras resultat visar även att KASAM ökar med åldern.  

 KASAM och empati. Tidigare forskning studerar sambandet mellan KASAM och en mängd 

olika variabler. Sambandet mellan positiv empati och KASAM finns inte tydligt benämnt i 

tidigare forskning. Pålsson, Hallberg, Nordberg och Björvells (1996) studie har som syfte att 

undersöka sambandet mellan KASAM, utbrändhet och traditionell empati samt hur KASAM 

ställs i relation till dessa tre ovannämnda tillsammans med personlighet. Resultatet i studien 

visar signifikanta samband mellan utbrändhet, KASAM och traditionell empati. Resultatet visar 

att desto högre traditionell empati och KASAM individen påvisar, påverkar poängskalan för 

utbrändhet i positiv bemärkelse. Detta kan förstås som att en individ med låg KASAM och 

traditionell empati i större utsträckning tenderar att bli utbränd. Tidigare forskning lyfter fram 

väsentligheten i sambandet mellan KASAM och traditionell empati, där högre empati 

indikerade högre KASAM (Pålsson et al., 1996).  

 

 

Positiv empati 
   

Definitionen av positiv empati (PE) liknar traditionell empati (TE), i den benämning att man 

förstår den andres känslor (Håkansson, 2003) Skillnaden mellan begreppet är enligt tidigare 

forskning att TE fokuserar på svåra situationer medan PE fokuserar på positiva känslor 

(Morelli, Lieberman & Zaki, 2015) PE kan uppstå i olika situationer. Ett exempel på detta kan 

vara då empatisören iakttar en situation på håll som skapar en känsla av PE hos individen. Ett 

annat exempel kan vara då empatisören genom deltagande i en social situation upplever PE 

gentemot en annan. Ytterligare ett exempel kan vara en situation där empatisören aktivt deltar 

i skapandet av PE för en annan individ genom handling (a.a.). Inom TE beskrivs hur känslan 

av empati kan baseras på State eller Trait, alltså ett känslotillstånd eller som ett 

personligthetsdrag som är stabilt över tid. Detta kan även användas inom PE (De Wied et al., 

2007a).  

En studie genomförd av Morelli et al. (2015) syftar till att se om positiv empati kan särskiljas 

från traditionell empati, för att undersöka om positiv empati kan påverka den andres lycka. För 

att möjliggöra mätning av positiv empati skapades ett mätinstrument med syfte att mäta 
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egenskapsinriktad PE genom en sju-items och femgradig skala, exempel på frågor i 

mätinstrumentet: ”På en överraskningsfest, blir jag väldigt exalterad när någon blir överraskad” 

”När någon lyckas med något jag inte tycker är särskilt viktigt, kan jag ändå förstå varför den 

är glad”. Skalan döptes till Positive Empathy Scale (PES), Morelli et al presenterar PES där 

Cronbach´s alpha visar hög intern validitet (.81). PES korrelerade positivt med TE, generell 

positive affekt, trevlighet och perspektivtagande. Samtidigt testades PES mot orelaterade 

konstruktioner så som emotionell instabilitet, samvetsgrannhet, öppenhet och social 

önskvärdhet som inte visade på signifikanta samband. Studiens resultat visade att PES kan 

användas som mätinstrument för PE (Morelli et al, 2015) 

 

 Skillnaden mellan PE och TE. Andrecyhik och Migiaccio (2015) har genomfört en studie 

med syfte att se om PE-förmågan liknade TE-förmågan när det kommer till hur individer 

förhåller sig till den andre och i den mån de får kontakt med varandra. Individer som skattar sig 

högt i PE och TE påvisar en tendens att kunna känna in den andres känslor, positiva som 

negativa. Studiens syfte är även att se om personer som skattar sig högt i TE tenderar att 

fokusera på negativa känslor och därmed visar mer ångest. Genom denna studies resultat 

framträdde tydliga skillnader mellan TE och PE. I studien förutspådde forskarna att individer 

med hög PE upplever mer positiva känslor och på så vis mindre ångset. Morelli et al. (2015) 

likväl som Andrecyhik och Migiaccio (2015) argumenterar för att det finns en anledning att 

separera TE och PE trots dess likhet emellan då PE fokuserar på och relaterar till positiva sociala 

känslor och beteenden till skillnad från TE. Vidare forskning inom PE ger stöd till att höja redan 

befintlig positivitet, medan TE fokuserar och ger stöd för ett hindra den andre från ytterligare 

lidande. Skillnaden mellan TE och PE är att individer som har skattar högt i PE har upplevt 

roliga, lyckliga händelser och det ger empatisören förmågan att höja den redan befintliga 

glädjen hos målpersonen (Andreychik & Lewis, 2017). Individer som skattar sig högre i PE, är 

mer benägna att motiveras av belönings-relaterade stimuli, medan personer som skattar sig 

högre i TE tenderar att motiveras av undvikande av straff-relaterade stimuli. Ytterligare en 

studie av Conoley, Pontrelli, Oromendia, Carmen Bello och Nagata, (2015) visar på effekten 

av fördelarna med PE i jämförelse med TE i terapirelaterade syften. Studien utfördes i två olika 

steg. I första steget presenteras effekten av PE kontra TE med hjälp av en vinjett. Deltagarna 

fick läsa en vinjett som speglade en terapeutsituation som använde sig utav PE inriktad metod 

och därefter en TE baserad vinjett. En av studiens hypoteser är deltagarna skattar högre styrka 

och målmedvetenhet om vinjetter speglar PE, än om de läste en vinjett som speglar samma 

terapeutsituation som använde sig av TE. Samt hur deltagarna kan sätta sig in i 

terapeutsituationen som klient. TE och PE är lika under styrka, men gällande målmedvetenhet 

skattar deltagarna signifikant högre efter att ha läst PE-vinjetten än TE-vinjetten (Conoley et 

al., 2015) i studiens andra steg genomgick deltagarna en terapeutisksession pågående under sex 

veckor, för att testa de funna resultaten i steg 1 i verkligheten. Hypotesen för steg 2 är att PE 

bör bidra till mer målmedvetenhet och styrka än TE. Hypotesen bekräftas en terapeutsession 

som innehöll PE ger deltagarna positiva känslor, målmedvetenhet och styrka i större 

utsträckning än TE (a.a).  

 

PE kopplat till glädje och altruism. Nyligen genomförd forskning kopplar ihop PES med 

glädje och altruism. Undersökningen genomfördes i två steg men endast steg ett presenteras 

inför den aktuella studien. Studiens första steg är att undersöka likheter mellan PES och en 

skala som mäter uppskattad glädje (Appreciative joy scale, AJS), skalorna testas mot altruism, 

avundsjuka och subjektiv välbefinnande. Studien visar att skalorna är oberoende av varandra 

samt att båda har positiv korrelation med altruism och subjektiv välbefinnande. Både AJS och 

PES en negativ korrelation med avundsjuka (Zeng, Chan, Oei, Leung & Liu, 2017).  
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Syfte och frågeställningar 
 

Studien har ett huvudsyfte och sedan en fördjupning. Huvudsyftet med studien avser att 

översätta den amerikanska PES till svenska och testa den på svenska högskolestudenter. Vidare 

går fördjupningen ut på att testa den översatta skalan mot KASAM-komponenterna 

meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet, ålder och kön för att se i fall samtliga av studiens 

prediktorer kan förklara variansen i PES.  

Frågeställningarna för studien var följande: 
1. Är tillförlitligheten av den svenska översättningen av PES tillfredställande på svenska 

högskolestudenter?  

2. Finns det skillnad mellan kvinnor och män i PE? I linje med tidigare forskning som visat 

könsskillnader i empati är en hypotes att kvinnor har högre PE än män.  

3. Finns det samband mellan ålder och PE? I linje med tidigare forskning som visat 

åldersskillnader i empati är en hypotes att äldre har högre PE än yngre.  

4. Finns det samband mellan KASAM-komponenterna och PE?  I linje med tidigare forskning 

om empati och KASAM är en hypotes att det finns ett samband mellan KASAM-

komponenterna och PE.  

5. Hur stor del av variansen i PE kan förklaras med hjälp av studiens samtliga prediktorer? 

 

 

Metod 
 

Deltagare 
 

 

Studien bestod av 185 deltagare som medverkade, deltagarna studerade på en högskola i 

Mellansverige, på olika utbildningar och nivåer. Antalet kvinnor var 145, män var 36 och 1 

person markerade annat. Tretton deltagare uppgav inte ålder och tre deltagare uppgav inte kön. 

Endast deltagare som markerat man eller kvinna togs med i analysen, detta resulterade i 181 

deltagare som är med i analyserat material. Medelåldern var 26.33 (SD = 6.85), deltagarna 

bestod av åldrarna 18-52 år. Deltagarna valdes ut med tillgänglighetsurval på utvald högskola.   

 

 

Material 
 

Studien baserades på enkätundersökningar. Enkäten som delades ut består av 20 items samt två 

demografiska frågor, kön och födelseår. Enkäterna bestod av sju frågor som mätte PE och 13 

frågor som mätte KASAM. En svensk översättning av den amerikanska skalan PES utfördes 

med tillstånd av Dr. Sylvia Morelli vid Illinois universitet i USA. 

 

PES. Första delen av enkäten bestod av den svenska översättningen av PES som mätte PE, 

bestående av sju items med en femgradig skala. Svarsalternativen var 1 (stämmer inte alls in 

på mig) till 5 (stämmer mycket bra in på mig). Exempel på items: ”När personer berättar om 
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sina mål och drömmar, hoppas jag alltid att de ska uppnå dem.” och ” När jag ser någon le, kan 

jag inte hjälpa att le jag med”. Översättningen till svenska av den amerikanska skalan PES 

(Morelli, Lieberman & Zaki, 2015) utfördes av uppsatsförfattarna genom metoden back 

translation. Först översatte författarna skalan till svenska. Sedan kontaktades en oberoende 

svensktalande person med amerikanskt modersmål, som översatte skalan tillbaka till 

amerikanska. Slutligen jämfördes den svensk översatta skalan med den amerikanskt översatta 

skalan, översättningarna stämde överens. Skalan fanns inte att tillgå utifrån artikeln. För 

fullständig skala kontaktades Dr. Morelli via mail. Index skapades med hjälp av 

medelvärdesindex och Cronbach´s alpha för den aktuella svenska skalan är .77.  

 

 KASAM. Skalan framställs till 29-items som är det fullständiga frågeformuläret som grund i 

undersökandet av KASAM (Antonovsky, 2005). En skala på 13-items presenteras och fungerar 

för att mäta känsla av sammanhang. Skalan är utvärderad och testad av många forskare, bland 

andra Holmefur, Sundberg, Wettergren och Langius-Eklöf (2015). Dessa forskare presenterar 

en studie som testar KASAM-skalan med 13 frågor, vilket visar skalans användningsbarhet. I 

samma studie presenteras att KASAM med 13-items kan användas genom en femgradig skala 

istället för med en sjugradig skala vilket är den skala som den tidigare forskningen visar, vidare 

forskning behövs för att säkerställa resultaten. För den aktuella studien används skalan 

bestående av 13 items med en sjugradig skala som det andra mätinstrumentet (Antonovsky, 

2005).  Svarsalternativen för Fråga 1 är, 1 (mycket sällan/aldrig) till 7 (mycket ofta) alternativen 

för Fråga 2 och 3 där 1 (har aldrig hänt) till 7 (har ofta hänt), alternativen för Fråga 4 där 1 

(helt saknat mål och mening) till 7 (genomgående haft mål och mening), alternativen för Fråga 

5, 6, 8, 9, 12 och 13 där 1 (Mycket ofta) till 7 (mycket sällan/aldrig), alternativet för Fråga 7 där 

1 (Glädje och djup tillfredställelse) till 7 (Smärta och leda), alternativet för Fråga 10 där 1 

(Aldrig) till 7 (Mycket ofta), alternativet för Fråga 11, 1 (Du över eller undervärderade dess 

betydelse) till 7 (Du ser saken i dess rätta proportion). Index skapades med hjälp utav 

medelvärdesindex och Cronbach´s alpha för den aktuella skalan är .86 Frågorna 1, 2, 3, 7 och 

10 spegelvändes, poäng 7 blev poäng 1, och 1 poäng blev 7 poäng. Sedan grupperades Fråga 1, 

4, 7 och 12 till komponenten meningsfullhet. Fråga 3, 5, 10 och 13 grupperades till 

komponenten hanterbarhet. Komponenten begriplighet grupperades av Frågorna 2, 6, 8, 9 och 

11.  

Procedur  

Ansvariga föreläsare till fyra olika undervisningstillfällen kontaktades via epost för att komma 

i kontakt med deltagarna. Vid första och fjärde tillfället delades enkäterna ut i samband med 

undervisningen för att sedan samlas in direkt efter att studenterna var klara med fylla i 

enkäterna. Under det andra tillfället delades enkäterna ut i början av föreläsningen för att sedan 

samlas in i slutet av undervisningen. För det tredje tillfället delades enkäterna ut och samlades 

in i samband med ett uppehåll. Deltagarna informerades muntligt vid utlämnandet av enkäterna 

och skriftligt i form av ett missivbrev i samband med enkäterna, i syfte att redovisa de 

forskningsetiska principerna. I informationen presenterades att det var frivilligt att delta i 

studien med rätten av att avbryta sin medverkan samt att uppgifterna hanteras anonymt. 

Insamlat material användes bara i forskningsändamål samt fick deltagarna information om vart 

studien skulle komma att publiceras. I missivbrevet framgick att vid inlämnad ifylld enkät 

godkänner deltagaren medverkan i studien (Vetenskapsrådet, 2011). Ingen ersättning utgick för 

medverkan av undersökningen. Positiv empati omformulerades till en generell benämning 

”positiva känslor” för att det inte skulle påverka hur deltagarna svarade då empati är något 

eftersträvansvärt.  

 



8 

 

 

Databearbetning 

 

Vid bearbetningen av insamlat material användes det statistiska datorprogrammet SPSS. 

Signifikansnivån sattes på p < .05 för samtliga analyser, vid tendens till signifikans sattes 

signifikansnivån på p < .10. Då en deltagare underlåtit att svara på en fråga i PES imputerades 

medelvärdet av individens svar på övriga frågor i skalan. För KASAM-skalan var minimalt 

poängantal 13 poäng och ett maximalt poängantal på 91 poäng. För att besvara frågeställning 1 

testades Cronbach´s alpha. Frågeställning 2, 3 och 4 besvarades med hjälp av en Pearsons 

korrelationsanalys. I Frågeställning 2 var PE beroende variabeln och kön oberoende. 

Frågeställning 3 bestod av beroendevariabeln PE och beroende variabeln ålder, Frågeställning 

4 bestod av PE som beroende variabel och KASAM-komponenterna som oberoende variabler. 

För att besvara frågeställning 5 gjordes en multipel hierarkisk regressionsanalys. Kön hade tre 

svarsalternativ: kvinna, man och annat. Annat valdes att inte ta med i analysen då enbart en 

person svarade annat. Kvinna kodades med 1 och man kodades med 0.  Den beroende variabeln 

var PES och oberoende variablerna var KASAM-komponenterna, kön och ålder. Preliminär 

analys gjordes för att kontrollera att antagandena för att utföra regressionsanalys var uppfyllda 

(Pallant, 2013) inklusive att minst en av de oberoende variablerna korrelerar med den 

beroendevariabeln på ett minimivärde av .3 och att multikollinearitet inte förelåg. 

 

 

Resultat 

 
Första frågeställningen testades den svenska PE skalan med Cronbach's alpha och fick värdet 

.77. Detta tyder på att skalan är tillförlitlig och kan användas på svenska högskolestudenter. 

Andra, tredje och fjärde frågeställningarna besvarades med hjälp av en Pearson 

korrelationsanalys, se Tabell 1. 

Tabell 1  

Pearsons korrelationer samt deskriptiv statistik.  

 

Index 1 2 3 4 5 6 M SD 

Köna -      ia ia 

PES .25** -     3.85 .61 

Ålder -.06 -.06 -    26.37 6.85 

Menings

fullhet   

.11 .42** .09 -   5.09 1.00 

Hanterb

arhet  

-.28** .01 .13 .40** -  1.20 1.05 

Begripli

ghet  

-.20** .09 .17* .54** .62** - 4.04 1.07 

Not. N=181, * p < .05, ** p < .01  
a Man kodades med 0, kvinnor kodades med 1 
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Resultatet visar att det finns ett positivt signifikant samband mellan PE och kön, vilket svarar 

på studiens andra frågeställning och stödjer studiens hypotes att kvinnor har högre PE än män. 

Undersökningens tredje frågeställning och hypotes fick inte stöd då det inte finns något 

signifikant samband mellan PE och ålder. Studiens fjärde frågeställning visade att samband 

mellan PE och KASAM-komponenterna endast finns mellan PE och meningsfullhet, 

sambandet är ett positivt samband, vilket innebär att högre meningsfullhet ger högre PE. 

 För att besvara den femte frågeställningen genomfördes en multipel hierarkisk 

regressionsanalys. I steg 1 kodades ålder och kön in, i steg 2 kodades de tre komponenterna i 

KASAM in, se Tabell 2. Den variabel som hade högst beta värde och främst förklarade PE hos 

individen var kön i steg 1, denna var även statistiskt signifikant. I steg 2 kan inte längre kön 

förklara variansen i PE och inte heller ålder är en förklarande variabel. I steg 2 kan vi se att 

meningsfullhet har högst beta värde och är statistiskt signifikant, vilket betyder att högre 

meningsfullhet kan resultera i högre PE hos individen. Medan begriplighet och hanterbarhet 

inte kan förklara variansen i PE. 

 

Tabell 2 

Regressionsanalys för PE, KASAM-komponenterna samt ålder och kön 

  PE 

 

Variabel  
Steg 1 

βa 
Steg 2 

β 

Steg 1:    

Ålder -.00 -.00 

Könb  .38** .20 

Steg 2:    

Meningsfullhet  .32** 

Hanterbarhet  -.05 

Begriplighet  -.06 

Modellsammanfattning    

F-värde 5.66** 11.26** 

(df) (2. 168) (2. 165) 

R2 .06 .25 

∆R2  .19 

Not. N =181 *p < .10, ** p < . 05, ***p < .01. 
a β Anger ostandardiserade regression koefficienter 
b Man kodades med 0 kvinnor kodades med 1  

 
 

Övriga resultat  
 

I Tabell 1 kan vi se att samband finns mellan KASAM-komponenten begriplighet och kön r = 

-.20, samt mellan begriplighet och ålder r = .17. Detta innebär att män skattar högre begriplighet 
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än kvinnor samt att äldre skattar högre begriplighet än yngre. KASAM-komponenten 

hanterbarhet är inte signifikant samvarierande med ålder men det finns ett positivt signifikant 

samband med kön r = -.28, vilket betyder att män skattar högre hanterbarhet än kvinnor. Det 

råder inget signifikant samband mellan KASAM-komponenten meningsfullhet, ålder och kön. 

 

 

Diskussion 

 

Resultatet visar att den svenska översättningen av amerikanska PES är tillförlitlig Resultatet 

visar även att kvinnor skattar högre PE än män, inget samband finns mellan PE och ålder. Med 

hjälp av Pearsons korrelationsanalys visas samband mellan PE och KASAM-komponenten 

meningsfullhet, även resultatet av en hierarkisk multipel regressionsanalys visar att 

meningsfullhet kan förklara variansen i PE.  

 

 

Frågeställning 1: den svenska skalan. 

 
Den svenska översättningen av PES på svenska högskolestudenter får stöd. PES är tillförlitlig 

på svenska högskolestudenter, reliabiliteten är inom gränsen för vad som accepteras inom 

psykologisk forskning med hänsyn tagen till antal items (Pallant, 2013). Detta ger stöd för att 

kunna använda den svenska översättningen av PES i vidare psykologisk forskning i Sverige. 

Kopplat till tidigare forskning använder Morelli et al. (2015) den amerikanska skalan PES som 

visar en hög reliabilitet i forskarnas studie. Kopplingar kan dras till att kulturerna där skalan 

testas har liknande normer och värderingar som gör att skalan fungerar över båda kulturerna.  

 

 

Frågeställning 2: könsskillnader i PE  
 

Hypotesen att kvinnor har högre PE än män fick stöd. Medelvärdesskillnaden är inte stor men 

skillnaden är signifikant. Vilket innebär att kvinnor tenderar att skatta sig högre i PE än män.  

Traditionell empatiforskning får signifikanta resultat för samband mellan kön och empati, där 

kvinnor tenderar att skatta sig högre än män. En möjlig förklaring till könsskillnader i empati 

kan vara den sociala kontexten och normen för hur kvinnor och män ska agera (Oransky & 

Marecek, 2009; Pettitt, 2004). Exempelvis att kvinnor genom den sociala kontexten uppmanas 

anta moderliga egenskaper som genererar högre empati, medan män uppmanas till 

tävlingsinriktad sport som inte ger en ökad empatiförmåga (Rose & Rudolph, 2006). Till 

författarnas kännedom finns det begränsad forskning på könsskillnader på PE. 

Därav grundar sig hypotesen om könsskillnader inom PE på tidigare forskning om TE. 

 

 

Frågeställning 3: ålderskillnad i PE 

 
Hypotesen att äldre har högre PE än yngre visar inget signifikant samband, vilket innebär att 

hur individer skattar sin egna PE påverkas inte av deras ålder. Tidigare forskning på TE kopplat 

till ålder visar att en skillnad mellan tonåringar och unga vuxna är tydligast. Puberteten spelar 

roll i hur empatiförmågan utvecklas. Hormoner och sociala kontexter visar en empatiförändring 

och empatiförmågan stiger i tidig vuxenålder i jämförelse i tidiga tonåren (Stujifzand et al., 

2016). I jämförelse med den aktuella studiens resultat kan inte liknande slutsatser dras som den 
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tidigare traditionella empatiforskningen. En förklaring kan vara att studiens urval endast bestod 

av unga vuxna till äldre vuxna, att studien inte har med personer i tidig pubertet  

 

 

Frågeställning 4: samband mellan PE och KASAM-komponenterna 
 
Resultatet visar att det finns ett positiv signifikant samband mellan PE och KASAM-

komponenten meningsfullhet, men inget signifikant samband mellan PE och begriplighet eller 

PE och hanterbarhet. Med detta menas då att en individ med hög meningsfullhet också upplever 

hög PE. Antonovskys rekommendation var att behandla de tre aspekterna av KASAM som en 

sammanhängande helhet. Då intresset i den här uppsatsen är att studera de enskilda 

komponenternas samband med PE gjordes ett avsteg från den rekommendationen trots den 

uppenbara risken att delkomponenterna var för sig inte uppträder som inom helheten 

 
 

Frågeställning 5: variansen i PE förklarad med hjälp av variansen i KASAM-

komponenterna 
 

Resultatet av en hierarkisk multipel regressionsanalys visar att variansen i PE kan förklaras med 

hjälp av KASAM-komponenten meningsfullhet. Medans de andra KASAM-komponenterna 

inte kan förklara variansen i PE. Vilket innebär att människor med hög meningsfullhet tenderar 

skatta högre PE. Kopplat till tidigare forskning som presenterar samband mellan KASAM och 

TE ju högre empati individen skattar desto högre KASAM skattas (Pålsson et al., 1996). 

Resultatet från Pålsson et al. (1996) kopplas ihop med den aktuella studien som visar att det 

finns en korrelation mellan KASAM-komponenten meningsfullhet och PE. Resultatet visar att 

modellen i sin helhet är signifikant, både i steg 1 och i steg 2.  

 

 

Övriga resultat: 
 

När en Pearsons korrelationsanalys genomfördes visar resultatet att det finns samband mellan 

begriplighet och kön, samt mellan ålder och begriplighet. Det finns ett negativt signifikant 

samband mellan kön och begriplighet som visar att män skattar högre begriplighet än kvinnor, 

men ett positivt signifikant samband mellan begriplighet och ålder, detta förklarar att ju äldre 

individen är desto högre begriplighet upplevs. Vad gäller KASAM-komponenten hanterbarhet 

finns inget signifikant samband med ålder men det råder ett positivt signifikant samband med 

kön, vilket förklarar att kvinnor upplever högre hanterbarhet än män. Avseende KASAM-

komponenten meningsfullhet finns inget signifikant samband med varken kön eller ålder.  

 Resultaten i aktuell studie kopplas ihop med studien baserat på Hochwälders (2012) resultat, 

som visar skillnader mellan män och kvinnor inom KASAM. Forskning visar en tendens till 

signifikant samband mellan KASAM och ålder där KASAM ökar med ålder (Lindmark et al., 

2010). Hansen et al. (2017) som tidigare nämnts visar att det inte finns någon signifikant 

skillnad på kön och KASAM, medan Moksnes och Lazarewicz (2015) har signifikanta resultat 

mellan kön och KASAM gällande pojkar och flickor. Tidigare forskning visar signifikanta och 

icke-signifikanta samband mellan ålder, kön och KASAM beroende på hur studien är utformad. 

Studiens övriga resultat bedöms relevanta att presentera dels på grund av de delade resultat som 

finns inom forsning kring KASAM, ålder och kön men också på grund av att den aktuella 

studien använder sig av KASAM-komponenterna och inte KASAM som helhet.  
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Styrkor och svagheter 
 

Studiens resultat tyder på att den översatta skalan är reliabel på svenska under svenska 

förhållanden. Genom att översättningsmetoden back translation användes genererar att 

översättningen av skalan blir mer tillförlitlig. Det andra mätinstrumentet i studien, KASAM, är 

välbeprövat och med en hög tillförlitlighet, vilket ger studien en fördel. Fördelen med att ha 

fysiska enkäter som mätinstrument gör att svarsbenägenheten blir högre än om man tillexempel 

gör en webbenkät som troligen ger större bortfall. Urvalet är en blandning av olika studenter i 

olika klasser och nivåer. Det är både en styrka och en svaghet då man inte vet studenternas 

kunskap av ämnena empati, PE och KASAM. Lika väl kan generaliserbarheten ses som en 

styrka och en svaghet, i och med att det är en blandning studenter leder det till ökad 

generaliserbarheten. Anledningen till att generaliserbarheten kan diskuteras som en svaghet är 

för att studenterna endast kommer från en högskola i Mellansverige och inte flera olika 

högskolor, exempelvis. Hot mot validiteten i studien är den snedfördelade könsfördelningen i 

urvalet, samt urvalsformen och antal deltagare. Vidare kan ifrågasättas är att det inte tas med 

om hur deltagarnas sinnestillstånd är för stunden när deltagarna skattar sin positiva empati samt 

känsla av sammanhang, tillexempel om man får negativa besked innan deltagandet kan det 

påverka hur empatisk man är och hur känslan av sammanhang påverkas. Vid utdelningen av 

enkäterna är studenterna i olika situationer inom föreläsningen. Vissa deltagare får svara i 

samband med en rast, under hela föreläsningen där det fanns tid eller vid en specifik avsatt tid 

för enkäten. Detta kan bidra till att man stressar igenom enkäten för att hinna med, som leder 

till att man lätt missar att fylla i vissa frågor.  

 

 

Vidare forskning  
 

Den aktuella studien undersöker ett relativt nytt och outforskat ämne som behöver göras mer 

forskning på. Ett förslag är även att översätta den amerikanska PES till fler språk och testa den 

över fler kulturer. Studiens urval är litet så mer undersökning med större och mer heterogent 

urval behövs, då urvalet består till större delen av kvinnor. För att öka generaliserbarheten 

behöver skalan testas på en större och eventuellt annan population, inte enbart 

högskolestudenter. KASAM är ett välkänt ämne men samband mellan PE och KASAM finns 

inte, utöver denna studie, vad författarna är medvetna om. Vilket också argumenterar för att 

mer forskning behöver genomföras för att studera samband mellan KASAM och PE. Av 

intresse är även att ta med fler demografiska variabler, tillexempel utbildning, arbete eller 

civilstatus för att vidare studera positiv empati i Sverige. Forskning där man har med frågan om 

deltagarens sinnestillstånd för stunden, kan göras för att få en djupare förståelse för 

skattningarna och bör tas hänsyn till i framtida studier. Även en kvalitativ metod kan ge en 

djupare förståelse för ämnet PE, då många studier om PE och denna studie är utav kvantitativ 

design. Empatiforskning idag finns där man med hjälp av kvalitativa enkäter har frågat om en 

empatisituation, för att sedan följa upp med djupintervjuer på en del av deltagarna (Håkansson 

& Montgomery, 2003). Man kan med fördel genomföra liknande studie med PE för att fånga 

upp vad som är det centrala i PE. Då det finns forskning i dag på TE som undersöker, olika 

åldersgrupper, djur och jämförelse mellan olika kulturer, är ett förslag att man ska studera 

positiv empati på liknande områden. Exempelvis göra en studie om huruvida man upplever PE 

mot barn och djur, känner man mer empati för en hund som vinner en utställning än om ett barn 

vinner en skönhetstävling. Eller om man känner mer PE för ett barn jämfört med en vuxen 

person. Ytterligare ett förslag på framtidsforskning kan vara att undersöka PE hos barn samt 

hur den utvecklas med åldern, undersöka vilka eventuella faktorer som påverkar eller förhindrar 

PE-förmågan. 
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Slutsats 
 

I den här studien översattes en amerikansk skala för att mäta PE. Resultaten av studien tyder på 

att den svenska versionen av instrumentet är tillförlitlig. Vidare visar resultatet att kvinnor 

skattar högre PE än män men att ålder inte har någon inverka på PE, samt att samband finns 

mellan KASAM-komponenten meningsfullhet och PE. Svenska empatiforskare har därmed nu 

tillgång inte bara till traditionella empatiinstrument med inriktning på svåra, negativa 

situationer utan även en tillförlitlig enkät för att mäta empati för människor som är glada, nöjda 

och tillfreds.  
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