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Förutsättningar för empati  

Vilken betydelse har tidigare erfarenheter och könstillhörighet? 

Robert Wahlström 

Denna studie tar upp betydelsen av att den empatiserande personen har 
liknande erfarenheter som målpersonen och även betydelsen av 
könstillhörighet har för förmågan till empati. Metoden för att undersöka 
detta bestod av att visa ett filmklipp och efter detta fick deltagarna besvara 
en fråga utifrån deras upplevelser av filmklippet. Deltagare var 
psykologistudenter och anställda på en pappersindustri. Studien visade på 
ett signifikant resultat till att kvinnor utan barn hade högre grad av empati 
än män utan barn och en tendens till att liknande erfarenheter hos empatisör 
och målperson ökade empatin för män men inte för kvinnor. Att kvinnor 
visar mer empati än män finns det tidigare forskning som stödjer. 
Tendensen att liknande erfarenheter ökar empati hos män står dock i motsats 
mot tidigare forskning.  

Keywords: empathy, experience, interpersonal phenomenon, gender. 

 

Inledning 

Människan är en social varelse och att ha nära vänner och familj är viktigt för vårt 
välbefinnande. En viktig egenskap för att kunna ha en bra fungerande gemenskap där vi kan 
vara stödjande åt varandra är vår förmåga att leva oss in i den andres värld, det som brukar 
kallas empati (Nava, 2007). I den här uppsatsen undersöks det vilken betydelse det har att 
empatisören har liknande egna erfarenheter som målpersonen för att kunna vara empatisk. 
Den tar även upp vilken betydelse könstillhörlighet har på förmågan till empati.  
 Fördelar med social gemenskap. Tidigare forskning (Rachel & Lawler, 2006) har visat på 
att det finns ett samband mellan att leva i en bra gemenskap med socialt stöd och människors 
välbefinnande. Ett längre liv, lägre blodtryck och allmänt färre symtom på fysisk värk är 
några av de hälsofrämjande effekter ett bra socialt liv ger. Forskningen har framförallt varit 
inriktad på fördelarna med att få stöd av andra personer. Dock visar Rachel och Lawler (2006) 
i sin forskning att det även är fördelaktigt för ens välbefinnande att ge stöd åt andra. Robles 
och Kiecolt-Glaser (2003) visar i sin undersökning att det oftast finns klara hälsofrämjande 
fördelar att leva i ett äktenskap. Men är förhållandet dåligt inom äktenskapet har det i stället 
en ohälsosam inverkan. Att leva i ett äktenskap som präglas av fientliga konflikter har en 
negativ effekt på immunförsvaret och kan leda till kroniska stresstillstånd (Robles & Kiecolt-
Glaser, 2003).  Forskning på empati (Block-Lerner, Adair, Plumb, Rhatigan, & Orsillo, 2007) 
har visat att sätta sig in och visa förståelse för den andres känslomässiga erfarenheter ofta 
leder till ett djupare och mer tillfredsställande förhållande. Både mellan människor i 
parförhållande men även i andra relationer. Enligt Hodges och Klein (2001) är förmågan till 
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empati viktig för vår förmåga att fungera socialt. Att kunna förstå hur andra tänker och känner 
hjälper oss att samordna våra aktiviteter, vilket är en viktig grund för mellanmänskligt 
samspel. Enligt Rime (2007) visar forskning på ett samband mellan att människor förstår 
andras känslor och en förstärkning av omtanke om varandra. Detta sker genom att dela 
känslor med varandra ökar dessa hos både empatisören och den andre. Detta får sedan en 
kedjeeffekt där empatisören delar detta med andra vilket medför att sociala band och 
solidaritet människor emellan förstärks i samhället. 

Empati 

Empatibegreppet utvecklades i Tyskland under psykologins barndom runt förra sekelskiftet 
(Kerem, Fishman, & Josselson, 2001). Begreppet kom ifrån det tyska ordet einfuhlung som 
betyder känna med någon. Enligt Jahoda (2005) blev begreppet einfulhung likvärdigt med 
sympati när det introducerades av Lipps inom psykologin. Enligt Nationalencyklopedin 
(1991) kommer begreppet sympati ifrån det grekiska ordet sympatheia som betyder 
medlidande och står för känslor av varm uppskattning av någon.  
 Empati. Amerikanen, Edward Titchener ansåg att det hade en annan mening och översatte 
einfulhung med empati. Enligt nationalencyklopedin (1991) kommer detta begrepp ifrån det 
grekiska ordet empa´theia som betyder häftig sinnesrörelse, passion och har innebörden att 
kunna leva sig in i en annan människas känsloläge och behov. Detta begrepp kom att 
användas inom psykologin men även i andra områden (Jahoda, 2005).  
 Olika definitioner. Inom psykologin har det funnits och finns fortfarande radikalt olika 
definitioner om empatibegreppet. Det har betraktats som antingen ett kognitivt eller 
känslomässigt fenomen, men även som ett multidimensionellt fenomen. Det har visat sig att 
forskare som har studerat empati har baserat sina studier på olika definitioner av 
empatibegreppet, vilket resulterat i att de använt samma begrepp men studerat olika fenomen 
(Kerem et al., 2001). Ett typiskt problem inom psykologin angående empatibegreppet är enligt 
Jahoda alla försök att dela in empati och sympati i två olika begrepp. Enligt Hodges och Klein 
(2001) finns det nästan lika många definitioner på empati som det finns forskare som har 
studerat ämnet. Det som de dock har gemensamt är att de försöker beskriva olika sätt att 
reducera gapet mellan ens egna erfarenheter och andras erfarenheter (Hodges & Klein, 2001)  
 Intellektuell och emotionell empati. Enligt Duan (2000) finns det en skillnad mellan 
intellektuell och emotionell empati. Med intellektuell empati menas att empatisören tar den 
andres perspektiv och med emotionell empati menas att empatisören delar målpersonens 
känslor. Enligt Jackson, Brunet, Meltzoff och Decety (2005) är grunden för empati att 
empatisören tar den andra personens perspektiv.  
 Ytterligare definitioner. Nyare forskning (Nava, 2007) inom neurovetenskapen har kommit 
fram till att utifrån både det humanistiska perspektivet som ser empati som en medfödd 
förmåga och det psykoanalytiska perspektivet som ser empati som skicklighet i att 
kommunicera finns det tre grunder för empati. Det första innebär att empatisören delar den 
andres känslor. Det andra att det finns en medvetenhet om skillnaden mellan empatisör och 
den andre. Även om dessa delar samma känslor. Det tredje består av att empatisören har en 
mental flexibilitet som möjliggör dennes förmåga att kunna sätta sig in i den andres 
perspektiv. Enligt Håkansson och Montgomery (2003) är en av grunderna i ett empatiskt 
samspel att empatisören är mån om målpersonens välbefinnande och detta innebär att empati 
är ett mellanmänskligt fenomen. Håkansson (2006a) definierar empati som bestående av att 
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(1) uppleva den andres situation (2) förstå den andres situation och (3) visa omsorg/vara 
stödjande. I den här uppsatsen följs denna definition av empatibegreppet. Ett vanligt 
antagande inom psykologin är att en liknande erfarenhet är viktigt för att kunna empatisera 
med den andre. Detta antagande är dock ett relativt outforskat område inom psykologin 
(Batson, et al., 1996).  
 Upplevelse av den andres situation. I ett flertal definitioner av empati har empati beskrivits 
som att uppleva den andres situation och känslor. Berenguer (2007) hänvisar i sin forskning 
till Batsons definition av empati som menar att empati refererar till en känslomässig respons 
överensstämmande med det uppfattade välståndet hos den andre. Kerem et al (2001) visar i 
sin undersökning att när deltagarna skulle beskriva hur de upplevde empati i sina vardagliga 
erfarenheter var det många som menade att ta den andres perspektiv var en avgörande faktor 
för att kunna ha empati med den andre. 
 Förståelse av den andre. Ytterligare en viktig beståndsdel som ofta återkommer i 
beskrivningar av empati är förståelsen av den andre. Long, Angera, Carter, Nakamoto och 
Kalso (1999) hänvisar i sin undersökning till Hogans definition på empati där en av de viktiga 
beståndsdelarna för empati är förmågan att förstå hur den andre tänker och känner. Ickes, 
Gesn, och Graham, (2000) menar att när människor försöker sluta sig till andra människors 
tankar och känslor genom att avläsa deras sinnen så genomför de en empatisk slutledning. Om 
detta lyckas leder detta till ett lyckat empatiskt samspel där de förstår den andre och det är 
detta som är grunden för ett empatiskt samspel i vårt samhälle. 
 Stöd åt den andre. Människan utsetts genom livet för olika påfrestningar som kan 
framkalla stress. Att någon närstående dör, att skaffa barn och att bli uppsagd från ett arbete är 
exempel på sådana händelser. Gemensamt för dessa är att de medför avbrott i vardagen och 
kan innebära att den drabbade behöver någon form av hjälp och stöd. Människan kan även 
hamna i mera långvariga tillstånd av stress. Exempel på det kan vara, långvarig arbetslöshet, 
dålig ekonomi och långvarig överbelastning på arbetet. Även detta kan medföra att individen 
behöver någon form av stöd för att klara av vardagen. En av dessa är socialt stöd, vilket 
brukar definieras som det funktionella innehållet i mellanmänskligt samspel (Israel, Farquhar, 
Schulz, James, & Parker, 2002). Både Block-Lerner et al. (2007) och Håkansson och 
Montgomery (2003) beskriver empati som ett mellanmänskligt fenomen. Utifrån detta går det 
att se att det finns ett samband mellan empati och socialt stödjande.  
 Olika former av socialt stöd. Forskning på socialt stöd som stressbuffert har framförallt 
visat på att det är två typer av socialt stöd som är viktiga. Dessa brukar delas in i emotionellt 
stöd i form av kärlek, omtanke och liknande och instrumentellt stöd som är direkt inriktat på 
att hjälpa genom att bistå med olika tjänster, som barnpassning, men även rent materiellt med 
ekonomisk finansiering och liknande (Israel et al., 2002). Forskning visar att vilken typ av 
socialt stöd som människor föredrar är både kulturbetingat (Glazer, 2006) och beroende av 
social status (Rodrigo, Martin, Maiques, & Rodrigues, 2007) Det finns även en könskillnad 
när det gäller socialt stöd. Kvinnor brukar uppvisa ett större behov av socialt stöd vid 
stressfyllda situationer än män. (Landman-Peeters et al., 2005). Forskning har dock visat på 
att även om instrumentellt stöd är viktigt är det framförallt emotionellt stöd som har en 
hälsofrämjande effekt (Israel et al., 2002) Evolahti, Hultkrantz och Collins (2006) visar i sin 
undersökning på ett starkt samband mellan dåligt socialt stöd ifrån arbetskamrater och höga 
halter av stresshormonet kortisol bland yrkesarbetande medelålders kvinnor. Hernández-Plaza 
et al., (2006) visar i sin undersökning på att trots att det har gjorts mycket bland europeiska 
länder för att underlätta för invandrare så visar forskning på att dessa i väldigt liten 
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utsträckning använder sig av detta instrumentella stöd. I stället visar forskning på att de 
föredrar att använda sig av vänner, släkt och bekanta som stöd för att klara denna omställning.    

Betydelse av könstillhörlighet och tidigare erfarenheter 

Vad är det då som får oss att vara empatiska och vilka nödvändiga förutsättningar finns det 
för att vi ska kunna utveckla ett empatiskt samspel? Enligt Hodges och Klein (2001) har de 
flesta människor en naturlig förmåga till empati och oftast lär vi oss detta helt naturligt. 
Tidigare forskning (Nava, 2007) har delat upp empati i abstrakt och operationell empati. Den 
abstrakta innebär att det är genom att introspektivt titta på våra egna erfarenheter som 
empatisören kan förstå hur den andre upplever en liknande situation. Den operationella är 
förmågan att genom att tänka och känna sätta sig in i den andres perspektiv.   
 Samma erfarenheter. Tidigare forskning (Krolak-Salmon, Fisher, Vighetto, & Mauguiere, 
2001) har visat att människan har en god förmåga att läsa av andra människors ansiktsuttryck. 
Speciellt när vi uttrycker känslor av något slag. Saarela, Hlushchuk, William, Kalso och Haari 
(2007) visade i sin undersökning att när deltagarna såg ansiktsuttryck på andra som kände 
smärta aktiverades samma delar i hjärnan som när de själva upplevde smärta.  Att människan 
behöver ha upplevt samma sak som någon annan för att kunna vara empatisk och ha förståelse 
för den andre är en väl etablerad tankegång i vårt samhälle. Adam Smith (1759/1853) använde 
termen sympati för att beskriva vad vi känner när vi placerar oss i en annan människas lidande 
och antog att det var lättare att placera sig i den andres situation om sympatisören har varit där 
själv (Batson, et al., 1996). David Hume (1751/1857) menade att människan är i grunden 
väldigt lika och har samma erfarenheter och detta är grunden för vår förmåga att leva oss in i 
den andres situation (Eklund, Andersson-Stråberg & Hansen., 2008)  
 Erfarenhetens betydelse för empatin. Inom behaviorismen har denna tankegång haft stort 
genomslag. Trots detta finns det väldigt lite forskning inom detta område (Batson, et al., 
1996). Enligt Hodges, Klein, Veach och Villaneuva (2008) är den mestadels baserad på 
terapisituationer, med fokus inriktat på om likheter mellan terapeut och klient leder till bättre 
empati. Resultaten från denna forskning visar på motsägelsefulla eller inga resultat. Enligt 
Pistrang, Solomons och Barker (1999) visar tidigare forskning på att det finns två viktiga 
komponenter för ett bra stödjande mellanmänskligt samspel. Dessa är den stödjandes förmåga 
att empatisera med den andre och den stödjandes förmåga att dela med sig av sina tidigare 
liknande erfarenheter. Forskning har visat att stöd ifrån andra som har eller har haft cancer till 
cancerpatienter leder till hälsofrämjande effekter, detta i form av förhöjd både emotionell och 
funktionell anpassning till sjukdomen. Tidigare forskning har visat att det är kamratstödet från 
personer som har eller har haft cancer som är det cancerpatienter själva anser vara det 
viktigaste för deras hälsa. (Pistrang et al., 1999). Håkansson och Montgomery (2003) visar i 
sin undersökning att en förutsättning för empatiskt samspel är att empatisören känner en likhet 
mellan vad målpersonen upplever och empatisörens tidigare erfarenheter. I senare forskning 
menar Håkansson (2006b) att detta innebär att för att kunna förstå någon annan så måste 
empatisören ha upplevt något liknande.  
 Är samma erfarenhet nödvändig? Batson et al. (1996) visade i sin studie på att liknande 
erfarenheter medförde en ökning av empatin hos kvinnor men dock inte hos män. Dock visade 
samma undersökning att liknande erfarenheter inte var en nödvändig förutsättning för empati. 
Deltagare visade empati även utan att ha en liknande erfarenhet och bland dessa var det inte 
heller någon könsskillnad. I en studie (Bektas & Kulakac, 2007) med syfte att fastställa 
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attityder och kunskaper om aids bland turkiska sjuksköterskestudenter visade det sig att några 
av de känslor som arbetet med patienterna framkallade bland studenterna var medlidande och 
empati. Studenter som hade erfarenheter av att ha vårdat någon med aids, eller känner någon 
med sjukdomen var de som var mest benägna att hjälpa människor med aids. Enligt Batson, 
Chang, Orr och Rowland., (2002) har forskning visat att upplevelsen av att en individ är i nöd 
kan väcka känslor av sympati, medlidande och liknande. Dessa känslor kan sedan stimuleras 
av att individen ökar sin empati genom att denne tar den andres perspektiv. Att vara empatisk 
med en person ur en stigmatiserad grupp på detta sätt kan få individen att känna mera positiva 
attityder till gruppen som helhet oavsett om denne har liknande erfarenheter eller inte. Detta 
har enligt Batson et al. (2002) använts för att införa positiva attityder mot människor med 
aids, hemlösa och andra utsatta grupper. Däremot leder detta inte automatiskt till konkreta 
positiva handlingar mot gruppen. Hodges et al., (2008) visar i sin undersökning på att 
liknande erfarenheter har positiv effekt på den empatiska förmågan. Detta genom att 
empatisören visade mer empatisk omtanke om den andre och målpersonen upplevde en 
empatisör som hade liknande erfarenheter som mera förstående för dennes situation. Dock har 
liknande erfarenheter ingen betydelse för förmågan av empatisören att göra rätt bedömning av 
den andres situation. Eklund et al,. (2008) visar i sin forskning att liknande erfarenheter är en 
viktig grund för ett empatiskt samspel.    
 Könsskillnader i förmåga till empati. Ett klassiskt antagande i vårt samhälle är att kvinnor 
är bättre på att kunna förstå andras känslor och tankar än män och det finns även tidigare 
forskning som har visat på detta. (Toussaint & Webb, 2005) Enligt Batson et al. (1996) finns 
det tidigare forskning som visar på en socialiseringsteori som menar att pojkar och flickor lär 
sig olika sätt att lära sig möta hotande situationer. Enligt denna teori lär sig flickor att söka sig 
till andra för support och socialt stöd när de känner sig hotade. Pojkar däremot lär sig att vara 
mer självständiga och att försvara sig själva, vilket leder till att de istället drar sig undan för 
att förbereda sig för att slåss eller fly. Denna teori har dock begränsat empiriskt stöd. 

Syfte och frågeställning  

Förmågan att vara empatisk och kunna ta den andres perspektiv är en förutsättning för att ett 
socialt stödjande samspel ska kunna äga rum (Nava, 2007). Det klassiska antagandet att för att 
kunna vara empatisk och förstående mot någon annan behöver personen ha upplevt samma 
sak är inom psykologin ett område som det har utförts endast lite forskning om (Batson et al., 
1996) Den forskning som har utförts har visat på motsägelsefulla resultat. Forskning har visat 
att det är framförallt bland kvinnor som det går att se ett samband mellan högre empati och 
liknande erfarenheter (Batson et al., 1996)  

Syftet med denna studie är att undersöka vilken betydelse empatisörens tidigare erfarenheter 
har för förmågan till empati. Frågeställningarna var mer precist:  

• Har det betydelse för empatin om en person har haft en liknande egen erfarenhet som 
målpersonen för empatin? En hypotes är  att en person som har upplevt något liknande som 
en annan person har större förmåga att känna empati.  

• Har det betydelse för empatin om empatisören är av samma kön som den andre?  

Metod 
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Deltagare 

Deltagare var psykologistudenter på Mälardalens högskola och arbetare och tjänstemän 
anställda på ett pappersbruk i Roslagen. Anledningen till valet av deltagare var att få en jämn 
spridning av deltagare som har respektive inte har barn och även en jämn könsfördelning. 
Detta utifrån antagandet att det finns fler som har barn av dem som är anställda på en industri 
jämfört mot psykologistudenter och att det ofta är fler män på en industri och fler kvinnor som 
är psykologistudenter. Antalet deltagare var 64 personer varav 24 på pappersbruket och 40 
psykologistudenter. Könsfördelningen var 25 män och 39 kvinnor. 26 st. hade barn varav 11 
var män och 15 var kvinnor. 38 personer hade inte barn varav 14 var män och 24 kvinnor.  

Material 

Materialet bestod av bakgrundsfrågor om ålder, kön och om man har barn. Ett filmklipp ifrån 
filmen Black Jack (Nutley, 1990) som visades för deltagarna. Filmklippet var 2.30 minuter 
långt och det är fyra personer som deltar i handlingen, dessa är: Inger som är ensamstående 
mamma till sonen Sigge, Kaj som är vän till Inger och Tommy som hon har ett hemligt 
förhållande med. I scenen är Kaj på besök hos Inger och leker med Sigge Då ringer Tommy 
och vill ha en träff med Inger. Genom att ljuga för Kaj och säga att hon ska träffa en väninna 
får hon honom att ställa upp som barnvakt. När det väl är dags för Inger att träffa Tommy vill 
inte Sigge åka till Kaj, vilket resulterar i ett våldsamt gräl mellan mamma och son.   
 När deltagarna sett filmklippet skulle de besvara frågan: Hur upplever du kvinnan på 
filmen? Denna skulle besvaras med tre till tio meningar. Utifrån deltagarnas svar gjorde sedan 
forskaren bedömningar av dessa genom att besvara tre frågor på en sjugradig skala. De frågor 
forskaren besvarade var: Hur mycket förståelse har personen för kvinnan? Skulle personen 
kunna vara stödjande åt kvinnan i denna situation? Där 1 stod för inte alls och 7 för extremt 
mycket. Hur tror personen att kvinnan upplevde situationen? Där 1 står för inte alls svår och 7 
för extremt svår. Målande mångfacetterade och oftast lite längre svar med mer eller mindre 
grad av förståelse gav höga poäng. Fokus på kvinnans situation som stressig och tuff gav höga 
poäng på upplevelse och fokus på hennes personlighet som i grunden relativt god gav höga 
poäng på förståelse och stödjandeskalan. Korta och ytliga svar med inriktning på negativa 
egenskaper hos henne eller liknande gav låga poäng. Cronbach alpha för dessa frågor var 
0.95. Dessa tre items slogs sedan ihop till ett empatiindex som sedan användes för att mäta 
deltagarnas empati. 

   
  

Procedur  

Kontakt togs med ett pappersbruk i Roslagen med en förfrågan till en personalchef och en 
arbetsledare om att få utföra undersökningen. Efter att ha fått godkänt att få genomföra 
undersökningen genomfördes denna under två dagar. Personal från tre olika avdelningar 
ställde vid sex olika tillfällen upp. Först fick de information om de etiska reglerna och 
undersökningens tillvägagångssätt både muntligt av forskaren och via ett missivbrev. Därefter 
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fick de fylla i bakgrundsfrågor, därefter visades filmklippet. Slutligen fick de besvara själva 
frågan. Allt detta tog 5-10 minuter. Efteråt informerade forskaren om studiens egentliga syfte. 
Detta för att undvika effekter av social önskvärdhet. Sedan togs kontakt med två lärare inom 
psykologi med förfrågan om att få utföra undersökning på deras respektive studenter. Efter 
godkännande från lärarna utfördes undersökning vid två tillfällen utifrån samma premisser 
som vid undersökningen på pappersbruket. 

Databearbetning 

För att få ett mått på deltagarnas empati för kvinnan bedömdes deras beskrivning av sin 
upplevelse av kvinnan utifrån de tre dimensionerna: förståelse, upplevelse och stödjande av 
författaren. Medelvärdet av de tre dimensionerna utgjorde empatimåttet. Grunden för de 
deltagare som fick höga poäng var att svaren var mångfacetterade med ofta ganska långa och 
målande beskrivningar av kvinnan, som till viss del kunde vara negativa men hade mer eller 
mindre en prägel av förståelse. Korta svar med mest fokus på det negativa, eller mera ytliga 
aspekter som hennes utseende eller liknande fick lägre poäng. Beskrivningar om hennes 
situation som stressad, klämd och liknande gav höga poäng på upplevelseskalan och 
mångfacetterade svar med fokus på att hon i grunden har goda avsikter gav höga poäng på 
både förståelse och stödjande.  

Resultat 

Empati för kvinnan i filmen 

Citat ifrån undersökningen. Här följer några citat av deltagarnas beskrivningar av kvinnan 
i filmen. Exempel på citat som har fått hög empati; ”Ett normalt beteende i en egen försatt 
stressad situation.” ”Hon menar nog inget illa, utan är bara förblindad av kärlek.” Exempel på 
citat som har fått låg empati; ”Hon är vacker.” ”Hon verkar trevlig men starkt egoistisk.” 

Deltagarnas empati bedömdes utifrån de tre dimensionerna förståelse, upplevelse och stöd. 

Tabell 1. Respondenternas empati (medelvärden och standardavvikelser) för kvinnan i filmen.  
Empatiaspekt Totalt    

Förståelse 4.82 (1.51)    

Upplevelse 4.64 (1.75)    

Stödjande 4.55 (1.74)    

Empati totalt 5.28 (1.21)    

Tabell 1 visade att dessa tre dimensioner hade en relativt jämn fördelning i sina medelvärden. 
Störst skillnad var det mellan dimensionerna förståelse och stödjande. 

Empati beroende på liknande erfarenheter och kön 
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Tabell 2. Respondenternas empati (medelvärden och standardavvikelser) för kvinnan i filmen 
beroende på om de hade barn eller inte. 
Empatiaspekt Barn Inte barn   

Förståelse 4.81 (1.74) 4.53 (1.77)   

Upplevelse 5.31 (1.26) 5.26 (1.20)   

Stödjande 4.81 (1.74)  4.37 (1.73)   

Empati totalt 4,97 (1.52) 4.72 (1.51)   

Tabell 2 visade på att de som har barn hade en något högre grad av empati än de som inte har 
barn. Framförallt skiljde de sig i förmågan att vara stödjande och minst skiljde de sig i 
upplevelse.  

Tabell 3. Respondenternas empati (medelvärden och standardavvikelser) för kvinnan i filmen 
uppdelat på kön. 
Empatiaspekt Man Kvinna   

Förståelse 4.28 (1.59) 4.87 (1.82)   

Upplevelse 4.84 (1.25) 5.56 (1.12)   

Stödjande 4.16 (1.60)  4.79 (1.79)   

Empati totalt 4.43 (1.43) 5.08 (1.52)   

Tabell 3 visade på att kvinnor allmänt hade högre empati än män. Av de tre dimensionerna 
var det upplevelse som det var störst skillnad och förståelse som det var minst skillnad.  

  Empati. En 2x2 variansanalys visade att det inte fanns någon signifikant effekt av kön på 
empati, dock en tendens till att kvinnor hade högre empati än män F (1,60) = 2.19; p = 0.14. 
Inte heller någon signifikant effekt av att ha barn eller inte på empati F (1,60) = 1.17 p = 0.28 
och inte någon interaktionseffekt mellan kön och barn, dock en tendens till att män som har 
barn hade högre empati och tvärtom för kvinnor F (1,60) = 2.54; p = 0.12. Vid en uppdelning 
av de tre dimensioner som låg till grund för empati som mätvärde visar 2x2 variansanalyser 
av vardera av dimensionerna följande resultat.  
 Förståelse. När det gäller förståelse så visade det inte på någon signifikant effekt av kön på 
förståelse F (1,60) = 1.23 p = 0.27. Inte heller någon signifikant effekt av att ha barn eller inte 
på förståelse F (1,60) = 0.10 p = 0.32 och inte någon signifikant interaktionseffekt av kön och 
barn på förståelse F (1,60) = 2.25 p = 0.14  
 Upplevelse. När det gäller upplevelse fanns det en signifikant effekt av kön på upplevelse 
F (1,60) = 4.46 p = 0.04. Där kvinnor i uppfattade/tolkade det som att kvinnan upplevde 
situationen som mer svår än män. Dock fanns ingen signifikant effekt av att ha barn eller inte 
på upplevelse F (1,60) = 0.44 p = 0.51. Inte heller en signifikant interaktionseffekt av kön och 
barn på upplevelse F (1,60) = 3.65 p = 0.60 återfanns däremot en stark tendens att män med 
barn uppfattar/tolkar kvinnans upplevelse av situationen som mer svår än de som inte har 
barn.  
 Stödjande. När det gäller stödjande fanns det ingen signifikant effekt av kön F (1,60) = 
1.62  p = 0.21. Inte heller någon effekt av att ha barn eller inte på stödjande F (1,60) = 1.77 p 
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= 0.19 och inte någon signifikant interaktionseffekt av kön och barn på stödjande F (1,60) = 
1.72 p = 0.19.  
  Empati hos män med och utan barn. Fyra t-test genomfördes. I det första inkluderades bara 
männen med barn eller inte som oberoende variabel och empati som beroende variabel. 
Analysen visade precis som anovan ingen signifikant effekt av att ha barn eller inte på empati 
men en tendens till att män med barn kände mer empati (m = 5.00) än män utan (m = 3.98), t 
(16) = 1.76 p = 0.98.  
 Empati hos kvinnor med och utan barn. I det andra t-testet inkluderades kvinnorna med 
barn eller inte som oberoende variabel och empati som beroende variabel. Analysen visade 
precis som anovan inte på någon signifikant effekt av barn eller inte på empati t (37) = -0.39  
p = 0.70.  
 Empati hos de med barn. Det tredje t-testet inkluderade endast de som hade barn, 
oberoende variabel var kön och beroende variabel empati. Testet visade ingen signifikant 
könsskillnad t (24) = 0.07 p = 0.94.   
 Empati hos de som inte hade barn. Ett fjärde t-test gjordes som inkluderade de som inte 
hade barn, oberoende variabel var kön och beroende variabel empati. Testet visade på en 
signifikant könsskillnad där kvinnor (m = 5.15) kände mer empati än män (m = 3.98 ) t (35) = 
2.76  p = 0.01   

Diskussion 

Undersökningen visade på ett signifikant resultat att kvinnor utan barn kände mer empati än 
män utan barn och även en tendens till att kvinnor rent allmänt har högre empati än män. 
Vidare uppvisades en tendens till att liknande erfarenheter har betydelse för mäns förmåga till 
empati men inte för kvinnor. Dimensionen upplevelse gav ett signifikant resultat där kvinnor i 
uppfattade/tolkade att kvinnan upplevde situationen som mer svår än män. De andra två 
dimensionerna förståelse och stödjande gav inga signifikanta resultat.  

Empati 

I denna undersökning har Håkanssons (2006) definition av empatibegreppet legat till grund 
för att undersöka deltagarnas empati. Intressant är att notera att den andra dimensionen, mätt 
med frågan, ”hur tror personen att kvinnan upplevde situationen?” gav ett signifikant resultat 
som visade att kvinnor upplever kvinnans upplevelse som mer svår än män. Till skillnad mot 
de andra två dimensionerna som inte gav några signifikanta resultat. Definitionen av empati 
som upplevelse av den andres situation går att känna igen i andra definitioner av empati i 
denna undersökning. Duan (2000) berör i sin definition av intellektuell empati i likhet Med 
Jackson et al. (2005) vikten av att ta den andres perspektiv i ett empatiskt samspel vilket kan 
anses som en nödvändig förutsättning för att kunna uppleva den andres situation.  

Liknande erfarenheter och kön 

Antagandet att liknande erfarenheter har betydelse för förmågan till empati får inget 
signifikant stöd i undersökningen. Dock visade den på en tendens till att ha barn medförde en 
ökning av förmågan till empati med kvinnan hos männen men inte hos kvinnorna. Detta står i 
skarp motsats mot Batson et al. (1996) vars undersökning visade att liknande erfarenheter 
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medförde en ökning av empatin hos kvinnor men inte hos män. Samtidigt visade den 
undersökningen att liknande erfarenheter i likhet med denna undersökning inte var någon 
nödvändig förutsättning för empati och att det inte heller fanns några signifikanta 
könsskillnader bland de som inte hade liknande erfarenheter.  
 Orsaker till könsskillnad. Möjliga orsaker till denna könsskillnad i liknande erfarenheter 
kan vara de situationer som har valts för att pröva den empatiska förmågan. Den studie som 
Batson et al. (1996) genomförde baserades på två undersökningar. Den ena fick deltagarna se 
en annan person få milda men obehagliga elstötar. En grupp har själva fått prova på detta och 
en inte. I den andra fick deltagarna sätta sig in i två stressfyllda situationer som kan inträffa i 
ungdomsåren, för att sedan rapportera om de själva hade råkat ut för detta. Här kan de 
socialiseringsteorier som Batson et al. tidigare berört spela in. Särskilt vid undersökningen där 
deltagarna får motta elstötar då det kan anses att en man ska klara av smärtan utan klagan. Det 
är av intresse att påpeka att i det är en person av samma kön som deltagarna fick se motta 
dessa stötar. Hade det varit skillnad om männen hade fått se en kvinna motta elstötar i stället? 
  
 Betydelse av målpersonens könstillhörlighet. Vilken betydelse hade det att det var en 
kvinna som var målperson för empati i denna undersökning? Skulle det ha blivit ett annat 
resultat om det hade varit en man? Om denna undersökning i likhet med Batson et al. hade 
valt att ha en målperson med samma kön som deltagarna, till exempel genom att visa ett 
filmklipp för kvinnor med en kvinnlig småbarnsförälder i huvudrollen och ett motsvarande 
klipp med en manlig förälder i huvudrollen för männen, hade det då blivit ett annat resultat? 
Skulle detta ha medfört samma resultat som Batson et al. får i sin undersökning?  Antagandet 
att kvinnor har högre grad av empati (Toussaint & Webb, 2005) får signifikant stöd i denna 
undersökning bland de som inte har barn. 

Validitet och reliabilitet 

Ett möjligt validitetshot var att deltagarna skilde sig i sin uppfattning om kvinnan i filmen 
beroende på om de hade sett filmen tidigare eller inte. De som hade sett hela filmen kan redan 
ha en upplevelse av kvinnan som skulle kunna skilja sig mot om de bara såg klippet och det 
kan vara svårt att lägga denna förförståelse åt sidan när de skulle bedöma hur de upplevde 
kvinnan. Dessutom kan det vara svårare att avgöra för de som inte hade sett filmen vilken 
relation Kaj och Tommy har till Inger, vilket kan ha betydelse för hur de upplevde henne.  
 Fokusering på annat i filmklippets handling. Ett annat validitetshot kan vara att handlingen 
i filmklippet kunde fått deltagarna att fokusera på annat än Ingers besvärliga situation med 
barnet. Eftersom hon medvetet ljuger för Kaj för att få honom att ställa upp som barnvakt för 
att hon ska kunna träffa Tommy kan detta medföra att hon betraktas som ohederlig och 
egoistisk. Detta kan medföra att deltagarna känner sig mindre motiverade att vara förstående 
och stödjande mot henne. Detta skulle ha kunnat undvikas om sekvensen i början där Inger i 
telefonen gör upp med Tommy om att träffas hade tagits bort. Dock hade det medfört problem 
eftersom filmklippet hade blivit väldigt kort, men framförallt visar den sekvensen på att Kaj 
och Sigge har en väldigt bra kontakt vilket kan vara av betydelse för deltagarna att se om de 
ska bedöma hur pass lämplig hon är som mor, vilket kan ha betydelse till deras förmåga att 
vara stöttande och förstående mot henne.    
 Andra erfarenheter av barn. Ytterligare ett validitetshot kunde ha varit att de deltagare som 
inte har barn kan ha andra erfarenheter av att ha barn, till exempel att de har arbetat med barn, 
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har eller har haft ett förhållande med någon som har barn. Detta skulle ha varit möjligt att 
reglera med ytterligare bakgrundsfrågor om deltagarna har någon annan erfarenhet av barn. 
Det skulle dock medföra problem med gränsdragningar. Kan till exempel en person som har 
en partner som bara har sina barn varannan helg anses ha samma erfarenheter som någon som 
har egna barn?  
 En bedömare. Ytterligare ett validitetshot är att det var en forskare som bedömde 
deltagarnas empati utifrån deras svar. Dessa bedömningar kan ha präglats och påverkats av 
forskarens förförståelse. Hade resultatet blivit ett annat med en annan forskare? Ett sätt att 
komma åt detta hade varit att låta flera forskare få göra bedömningar för att sedan göra en 
beräkning på deras interbedömarreliabilitet.    

Framtida forskning 

 Empatibegreppets definition. Hodges och Klein (2001) påpekar i sin forskning problemet 
med att definiera empatibegreppet. Ska framtida forskning om empati kunna bedrivas är det 
viktigt att få fram en så gemensam definition på empatibegreppet som möjligt bedrivs. Detta 
är dock en väldigt komplex fråga, vilket Kerem et al. (2001) visar i sin undersökning. Enligt 
dem har människor i allmänhet olika uppfattningar om empatibegreppet, både när de 
empatiserar med någon eller är föremål för empati. Ett klassiskt sådant problem är det Jahoda 
(2005) tar upp i sin forskning om problemet att dela upp empati och sympati. Enligt Jahoda 
har de flesta psykologiska skrifter något att säga om empati, medan det är få som 
överhuvudtaget nämner sympati. Trots att det inom psykologin anses att dessa begrepp har 
olika innebörder finns det mängder av litteratur som visar på brister i samstämmigheten om 
skillnaden i dessa begrepp (Jahoda).  
 Skillnaden mellan upplevelse av nöd och empati. Ett annat exempel på ett sådant problem 
berör Batson et al. (1996) i sin forskning då de påpekar att tidigare forskning har visat på att 
känslor av empati och känsla av att befinna sig i nöd är två helt åtskilda känslor. Detta medför 
att till exempel upplevelse av att någon är i nöd visserligen kan få åskådaren att minnas 
liknande upplevda situationer av att vara i nöd. Dock är det svårt att avgöra om det är känsla 
av empati eller bara känsla av ens egen situation av att vara i nöd som personen upplever 
(Batson et al., 1996). Framtida forskning med inriktning på att urskilja vad som är känslor av 
empati och vad som bara är individens egna känslor av att vara i nöd kan därför vara relevant, 
speciellt vid forskning om betydelsen av tidigare erfarenheter.  
 Orsaker till könsskillnader. Tendensen till att kvinnor är mer empatiska än män som denna 
undersökning visar är inget nytt inom psykologin (Toussaint & Webb, 2005). Dock återstår 
frågan: Vad finns det för orsaker till denna könsskillnad? Är det socialiseringsskillnader av de 
slag som Batson et al. (1996) berör i sin forskning? Eller beror det på biologiska skillnader? 
Eller kanske ett samspel mellan dessa? Detta är ett viktigt område för framtida forskning att 
försöka ge svar på. Ytterligare en intressant tankegång som skulle kunna förklara denna 
skillnad är det Batson et al. (1996) berör om att empati eller ömhetskänslor kan ses som en 
föräldrainstinkt och att det är något som är starkare hos kvinnor än hos män. Kan det vara så 
att kvinnor naturligt har detta starkare, eller kan det vara att de socialiseras in i att ha dessa 
känslor? Kan det i så fall vara så att fadersrollen väcker detta hos män? Detta är ytterligare 
frågor för framtida forskning att försöka ge svar på. 

Slutord 
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Empati är en viktig grund i vårt samhälle. Bland annat för empati är en nödvändig 
förutsättning för socialt mellanmänskligt samspel (Hodges & Klein, 2001). Vilket i sin tur är 
viktigt för att få ett samhälle präglat av bra sociala kontakter och solidaritet (Rime, 2007). 
Bland annat är det viktigt för samhället med forskning inriktat på att få reda på vilka 
förutsättningar som är viktiga för att ett empatiskt samspel människor emellan ska kunna äga 
rum.  

Referenser 

Batson, C. D., Chang, J., Orr, R., & Rowland, J. (2002). Empathy attitudes and action: can 
 feeling for a member of a stigmatized group motivate one to help the group? Personality 
 and Social Psychology Bulletin, 28, 1656-1666. 
Batson, C. D., Sympson, S. C., Hindman, J. L., Decruz, P. Todd, M. R., Weeks, J. L. (1996). 
 I’ve been there too: effect on empathy of prior experience with a need. Personality and 
 Social Psychology Bulletin, 22, 474-482. 
Bektas, H. A., & Kulakac, Ö. (2007). Knowledge and attitudes of nursing students toward 

patients living with hiv/aids (phlhiv) a turkish perspective. Aids Care, 19, 888-894. 
Berenguer, J. (2007). The effect on empathy in proenvironmental attitudes and behavior. 

Environment and Behavior, 39, 269.   
Block–Lerner, J., Adair, C., Plumb, J. C., Rhatigan, D. L., & Orsillo, S. M. (2007). The case 

for mindfulness-based approaches in the cultivation of empathy: does nonjudgmental 
present-movement awareness increase capacity for perspective taking and empathic 
concern? Journal of Marital and Family Therapy, 33, 501-506.  

Duan, C. (2000). Being empathic: the role of motivation to empathize and the nature of target 
emotions. Motivations and Emotion, 24, 29-50. 

Eklund, J., Andersson-Stråberg, T., Hansen, E., (revision pending). I’ve also experienced loss 
and fear: effects of prior similar experience on empathy. Scandinavian Journal of 
Psychology.  

Glazer, S. (2006). Social support across cultures. International Journal of Intercultural 

Relations, 30, 605-622. 

Hernández-Plaza, S. Allonso-Morillejo, E. & Pozo-Munoz. (2005). Social support 

interventions in migrant populations.  British Journal of Social Works, 36, 1151-1169. 
Hodges, S. D., & Klein, K. J. K. (2001). Regulating the costs of empathy: the price of being 

human. Journal of Socio-Economics, 30, 437-452. 
Hodges, S. D., Klein, K. J. K., Veach, D., & Villaenuva. Giving birth to empathy: the effect 

on similar experience on empathic accuracy, empathic concern, and perceived empathy. 
Håkansson, J. (2006). Empati: att uppleva främmande upplevelser. Filosofisk tidsskrift, 4, 9-

26.  
Håkansson, J. (2006). Empathy and viewing the other as a subject. Scandinavian Journal of 

Psychology, 47, 399-409. 
Håkansson, J., & Montgomery, H. (2003). Empathy as an interpersonal phenomenon. Journal 

of Social and Personal Relationships, 20, 267-284. 
Ickes, W., Gesn, P. R., Graham, T. (2000).  Gender differences in empathic accuracy: 

differential ability or differential motivation? Personal Relationships, 7, 95-109. 



13 

 

 

Israel, B. A., Farquhar, S. A., Schulz, A. J., James, S. A., & Parker, E. A. (2002). The 
relationship between social support, stress and health among women on Detroit’s east side. 
Health Education and Behavior, 29, 342-360. 

Jackson, P. L., Brunet, E., Meltzoff, A. N., & Decety, J. (2005). Empathy examined through 
the neural mechanisms involved in imagining how I feel versus how you feel pain. 
Neuropsychologia, 44, 752-761. 

Jahoda, G., (2005) Theodor Lipps and the shift from “sympathy” to “empathy” Journal of the 
History of the Behavioral Sciences, 41, 151-163. 

Kerem, E., Fishman., & Josselson, R. (2001) The experience of empathy in everyday 
relationships: cognitive and affective elements. Journal of Social and Personal 
Relatonships, 18, 709-729. 

Krolak-Salmon, P., Fisher, C., Vighetto, A., & Mauguiere, F. (2001). Processing of facial 
emotional expression: spatio-temporal data as assessed  by scalp event related potentials 
European Journal of Neuroscience, 13, 987-994. 

Long, E. C. J., Angera, J. J., Carter, S. J., Nakamoto, M., & Kalso, M. (1999). Understanding 
the one you love: a longitudinal assessment of an empathy training program for couples in 
romantic relationships. Family Relations, 48,  235-342. 

Nava, A. S. (2007). Empathy and group analysis: an integrative approach. Group Analysis, 
40, 13-28. 

Nutley, C. (1990) Black Jack, AB svensk filmindustri. 
Pistrang, N., Solomons, W., & Barker, C. (1999). Peer support for women with breast cancer: 

the role of empathy and self disclosure. Journal of Community and Applied Social 
Psycology, 9, 217-229. 

Rachel, L. P., & Lawler, K. A. (2006). Social support and ambulatory blood pressure: An 

examination of both receiving and giving. International Journal of Psychophysiology,  62, 

328-336.  
Rime, B. (2007). The social sharing of emotion as an interface between individual and 

collective processes in the construction of emotional climates. Journal of Social Issues, 63, 
307-322.   

Robles, T. F., & Kiecolt-Glaser, J. K. (2003). The physiology of marriage: Pathways to 
health. Physiology and Behavior,  79, 409-416. 

Rodrigo, M. J., Martin, J. C., Maiques, M. L., & Rodrigues, G. (2007). Informal and formal 

supports and maternal child-rearing practices in at-risk and non at-risk psychosocial 

contexts. Children and Youth Services Review, 29, 329-347.  
Saarela, M. V., Hlushchuk, Y., William, A. C. C., Kalso, E., & Haari, R. (2007). The 

compassionate brain: humans detect intensity of pain from another face. Cerebral Cortex, 
17, 230-237. 

Toussaint, L., & Webb, J. R. (2005). Gender differences in the relationship between empathy 
and forgiveness.  Journal of Social Psychology, 145, 673–685. 

 
 
 
 
 
 



14 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

   

     

 

 


