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Empati för personer som utsatts för våld inom förhållanden 
 

Cecilia Hagberg 
 

Personens egen erfarenhet samt subjekts/objektssyn och ansvarsyn har 
visats vara viktiga förklaringsfaktorer till empati för en annan. Den här 
studien undersökte huruvida empati har samband med empatisörens egna 
erfarenheter, tillskrivet ansvar och subjekts/objektssyn samt hur en person 
som blir utsatt för våld i sitt förhållande upplevs av andra. En 
enkätundersökning utfördes på fyra gymnasieklasser där eleverna läste en 
fiktiv berättelse om en kvinna som blir utsatt för våld i sitt förhållande. De 
besvarade frågor om deras upplevelse av kvinnan samt deras erfarenhet av 
våld. Resultatet av studien behandlades främst kvalitativt, men också genom 
statistiska analyser. Studien fann inte något samband mellan empati och 
tidigare erfarenhet men ett samband framträdde mellan empati och 
ansvarssyn samt empati och subjektssyn.  
 
Key words: empathy, similar experience, responsibility, subject/object, 
violence. 

 
 

Inledning 
 
Empati är den känsla som får en person att engagera sig i fullständiga främlingar, personer 
han eller hon aldrig träffat och förmodligen aldrig kommer att träffa igen. Det är också den 
känsla som gör att personen intresserar sig för sina närmaste när de råkat ut för något positivt 
eller negativt (Batson, 1994; Hoffman, 2000). Carl Rogers (1975) beskrev empati som att 
kunna sätta sig in i och förstå den andra personens privata värld utan att döma personen. Detta 
kräver att man lägger ifrån sig alla egna åsikter och värderingar och erkänner den andra 
personen synvinkel utan fördomar (Rogers, 1975). Rogers utgick dock ifrån psykologens 
empati med patienten under ett psykoterapeutiskt samtal. En del forskare talar om empati som 
att personen upplever världen från den andra personens perspektiv, precis som Rogers, andra 
talar om att känna vad den andra personen faktiskt känner (Duan, 2000). Dessa två olika sätt 
att betrakta empati har, enligt Kerem, Fishman och Josselson (2001), delat forskarvärlden. 
Batson, Håkansson Eklund, Chermok och Hoyt (in press) samt Batson, Early och Salvarani 
(1997) definierade empati ännu mer precist och mätte empati utifrån sex olika känslor: 
sympati, medkänsla, deltagande, ömmande, vänligt inställd och att bli rörd. Mot bakgrunden 
av denna kluvenhet i forskarvärlden angående definitionen av empati valde jag i denna 
undersökning att utgå från begreppet empati i bemärkelsen av förståelse för, medkänsla med 
och att bryr sig om en annan person. Denna undersökning avsåg att studera om empati har 
samband med empatisörens tidigare liknande erfarenheter, med upplevt ansvar och med 
subjekts/objektssyn samt hur en person som blir utsatt för våld i sitt förhållande upplevs av 
andra 
 
 
Empati  
 
Den forskning som finns kring empati och hur den uppstår är varierande och omtvistad 
(Kerem et al., 2001). Problemet är bland annat att forskarna har svårt att enas om vad empati 
är. De forskare som har studerat empati har använt samma term, alltså empati, trots att 



 2 

definitionen av vad empati är har varierat mellan studierna. Exempelvis definierade Hoffman 
empati som ”en effektiv respons som är mer passande till den andres situation än ens egen” 
(Hoffman, 2000, s. 4), till skillnad från Batson som definierade empati som ”känslor som 
inriktar sig på och sammanfaller med den andra personens välgång” (Batson, 1994, s. 606). 
Detta innebär i realiteten att de har studerat olika fenomen trots att de har benämnt dessa 
fenomen med samma term (Duan & Hill, 1996; Håkansson Eklund, 2006b; Kerem et al., 
2001). Förutom detta problem har resultaten av forskarnas undersökningar varierat, det är 
svårt att få en entydig orsak till vad som genererar empati. En del forskare argumenterar för 
att tidigare erfarenhet främjar empati, att empatisören känner igen sig i omständigheterna, 
eller att personen ser en upplevd likhet mellan sig och den andra personen (Andersson-
Stråberg, 2003; Feshbach & Roe, 1968; Smith, Eyre, Powell & Sung, 2006). Andra forskare 
talar om att biologiska förklaringar, alltså en medfödd förmåga till att känna empati, vem man 
lägger skulden på och därmed vem som får ansvaret eller människans fantasi som gör det 
möjligt att sätta sig in i en annan persons situation har presenterats som förklaringar till 
empati (Batson, Lishner, Cook & Sawyer, 2005; Enrique & Herrero, 2006; Ravenscroft, 
1998).   

Tidigare forskning har också visat att en del människor har större förmåga till empati än 
andra, att de har större förmåga att sätta sig in i någon annans situation. Till exempel har det 
framkommit att kvinnor har större empatisk förmåga än män (Batson et al., 1996; Batson et 
al., 2005; Deitz, Blackwell, Daley & Bentley, 1982; Thomas, Fletcher & Lange, 1997). 
Forskarna är dock osäkra på vad det beror på. Enligt Batson et al. (2005) beror detta på 
kvinnors medfödda moderskänslor (nurturance). Instinkten att ta hand om och skydda sin 
avkomma kan enligt Batson helt enkelt generaliseras till att gälla även främlingar. Thomas et 
al., 1997, menar istället att kvinnor från födseln blir socialiserade till att vara mer fokuserade 
på och känsliga inför sina nära relationer än män.  
 
 
Empati och tidigare erfarenhet   
 
Ett antagande som ofta finns med när det talas om empati är att egen tidigare liknande 
erfarenhet ökar en persons empati; den egna erfarenheten gör att personen lättare kan sätta sig 
in i den andres situation och därmed också förstå den andra personen (Andersson-Stråbergs, 
2003; Barnett, Tetreault & Masbad, 1987; Feshbach & Roe, 1968; Smith et al., 2006). Tanken 
har varit att det inte går att förstå en situation fullt ut förrän personen själv har upplevt den, till 
exempel en närståendes död eller barnafödande (Batson et al., 1996). På grund av att detta 
setts som självklart har inte forskning kring tidigare erfarenhet och empati varit särskilt utbrett 
utan det är först på senare år som detta område har ökat i intresse.  

De forskare som har funnit att tidigare erfarenhet av en situation ökar en persons empati 
menar att erfarenheten höjer känsligheten för att personen ska känna igen sig i den andra 
personens upplevelse och därmed får större förståelse samt ökad empati för den andre 
(Andersson-Stråberg, 2003; Feshbach & Roe, 1968; Krebs, 1975; Smith et al., 2006). 
Empatisören tar del av den andra persons situation genom att relatera till sina egna 
erfarenheter och tar fram känslor som stämmer överens med den andra personens situation. 
När en person har upplevt något upprörande tidigare i livet, till exempel ett dödsfall eller att 
ett förhållande tagit slut, kommer det att finnas saker i den andra personens situation som gör 
att personen påminns om sin egen tidigare erfarenhet och tar fram de upprörda känslorna 
personen upplevde då (Hoffman, 2000).  

Krebs undersökning (1975) visade att de personer som upplevde att det fanns likhet, rent 
personlighetsmässigt, mellan de själva och den andra personen rapporterade att de 
identifierade sig i högre grad med den andra personen än de personer som inte upplevde 
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någon likhet. Krebs menade att uppfattningen om likhet ökar personens tendens att tänka sig 
in i den andres situation och att detta i sin tur leder till att personen känner mer positiva 
känslor och därmed ökad empati inför den andra personen. Enligt Krebs genereras empati av 
att en person ser likheter mellan sig själv och den som behöver empati, empatisören får det 
lättare att sätta sig in i den andra personens situation samt dess perspektiv och kommer därför 
känna mer empati. Även de personer som inte uppfattade sig som lika, men som i efterhand 
rapporterade att de fått ökad empati för den andra personen, meddelade att de identifierade sig 
mer och mer med testpersonen (Krebs, 1975).   

Barnett et al. (1987) undersökte huruvida kvinnor med egen erfarenhet av våldtäkt känner 
mer empati för en kvinna som går igenom samma situation. De visade i sin forskning att 
personer, eller i deras fall kvinnor, som själva har blivit våldtagna rapporterade en högre grad 
av empati för den våldtagna kvinnan än kvinnor som inte har blivit våldtagna. Båda grupperna 
av kvinnor visade lika stor empati när det gällde den andra personens upplevelser/erfarenheter 
som inte gällde våldtäkt. Forskarna menade att detta visar att människor som upplever en 
likhet mellan sig själva och den andra personen känner också mer empati med den andra 
personen (Barnett et al., 1987). Enligt Batson et al. (1996) är det dock svårt att genom denna 
undersökning avgöra om kvinnorna kände empati för den andra kvinnan eller enbart kände sig 
uppskakad efter att ha återupplevt sin egen upplevelse. Erfarenheten av en traumatisk 
upplevelse skulle kunna bidra till att personen skapar en distans till sina egna känslor eller att 
personen är så upptagen med att hantera sina egna känslor kring händelsen att han/hon 
därmed inte känner lika stor empati för en person som går igenom en liknande situation 
(Batson et al., 1996).  

Håkansson och Montgomerys (2003) samt Andersson-Stråbergs (2003) undersökningar 
visade att människor dock inte behöver ha varit med om exakt samma upplevelse för att 
kunna förstå den andra personens situation, det räcker med att upplevelsen liknar något som 
empatisören själv har varit med om och därmed också förstått. Batsons et al. (1996) studie 
visade att ökad empati inför en annan persons lidande endast rapporterades av kvinnorna i 
studien men inte av männen. Männen visade alltså inte en ökad empati med de personer som 
upplevde en liknande situation av lidande som de själva befann sig i, istället minskade 
männens rapporterade empati. Tidigare egen erfarenhet verkade istället framkalla en viss 
känslokallhet hos männen (Batson et al., 1996). 

Håkansson och Montgomery (2003) visade att i empatisituationen ligger fokus främst på 
den andra personens perspektiv och inte på personen som känner empati. Empatisören förstår 
den andra personens situation och därmed personens känslor. Empatisören uppfattar en likhet 
mellan egna tidigare upplevda erfarenheter och den andra personens situation samt att 
empatisören bryr sig om den andra personen. Eftersom fokus ligger på den andra personen 
blir det lättare att ta den dennes perspektiv.   

De forskare vars undersökningar har visat att tidigare erfarenhet inte är relevant för känslan 
av empati har som åsikt att det finns andra förklaringar till varför människor känner empati. 
Ian Ravenscroft (1998) ansåg att en förklaring till empati är att människor föreställer sig den 
andra personens känslor i situationen genom påhittade versioner av dessa känslor. Det är 
alltså vår fantasi som hjälper oss att sätta oss in i en annan persons situation då vi gör en sorts 
simulering av den andres känslor. Detta innebär att människor inte behöver ha liknande 
erfarenheter för att kunna känna empati inför en annan person. Ravenscroft (1998) menade 
också att förutom dessa påhittade versioner hjälper också den andre personens beteende 
empatisören att avstämma hur den andra personen känner. Smith et al. (2006) påvisade i sin 
undersökning att människors empatiska reaktion till andra är relativ eftersom det beror på 
vilket humör personen har för stunden. En person som själv är ledsen och nedstämd har svårt 
att vara glad för den andra personens upplevelse trots att empatisören har tidigare erfarenheter 
av att vara glad i en liknande situation. Batsons et al. (2005) forskning visar att även om 
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tidigare erfarenhet kan påverka känslan av empati är den inte nödvändig för att empati ska 
uppstå. De argumenterar istället för att det finns en biologisk förklaring till att människor 
känner empati inför främlingar. Människor, framför allt kvinnor, har en medfödd reflex att ta 
hand om andra människor. Denna reflex gäller först och främst deras egen avkomma men kan 
också generaliseras till andra människor, vilket är det som händer när en person känner 
empati för en annan person, enligt Batson et al. (2005). Sammanfattningsvis kan man säga att 
det är främst två förslag står mot varandra i dag i litteraturen och forskningen: (1) liknande 
erfarenheter ökar en persons empati och (2) liknande erfarenheter är inte viktiga för empati 
eftersom människan, tack vare sin fantasi, ändå kan föreställa sig och därmed sätta sig in i 
situationer.  
 
 
Empati och ansvar 
 
I svåra situationer, såsom när ett förhållande tar slut, vid misshandel i hemmet eller våldtäkt, 
vill människor ofta tilldela ansvar till någon. Vem som blir tilldelad ansvar beror oftast på 
vilken attityd samhället och individen har till sådana situationer (Gracia & Herrero, 2006). 
Den person som förklaras utan skuld i situationen ses i högre grad som ett offer och kan 
därmed också betraktas med större empati (Tang, Pun & Cheung, 2002).). Enligt Boeringers 
(1999) undersökning lägger våldtäktsmännen i stor utsträckning ansvaret för gärningen på 
kvinnorna själva. I denna undersökning ansåg männen att kvinnorna, som utsätts för våldtäkt, 
är promiskuösa och har sex med vem som helst samt att de i själva verket vill bli våldtagna. 
Det är alltså, enligt männen, kvinnorna själva som har orsakat våldtäkten. Denna syn på 
kvinnor finns även kring misshandel av kvinnor i hemmet.  

Den tidigare synen på misshandel i hemmet som en privataffär eller som ”mannens rätt” 
krockar med det moderna samhället där kvinnor förväntas vara självständiga (Straus, Gelles 
& Steinmetz, 2003). Kvinnorna förväntas kunna stå på sig och ta sig ur förhållandet själva. 
Även om kvinnomisshandel i sig upplevs som förkastligt (Hilton, 2000) kan kvinnan ändå 
uppfattas som ansvarig eftersom hon borde kunna ta sig ur situationen och lämnat honom. Det 
kan vara svårt för någon utifrån att förstå varför en person väljer att stanna kvar i ett sådant 
förhållande (Enrique & Herrero, 2006; Rhodes & McKenzie, 1998). Forskarna Enrique och 
Herrero (2006) har gjort en undersökning inom EU om människors attityder till 
kvinnomisshandel i hemmet. Deras undersökning visade att de personer som i högre grad 
accepterar kvinnomisshandel i hemmet också ansåg att det är offret som är ansvarig för 
situationen.  

Acceptansen av kvinnomisshandel och synen på kvinnan som ansvarig kan kopplas 
samman med att forskare har funnit att människor definierar sin världsbild efter något som 
forskarna kallar för en rättvis värld (”just world”) (Aderman, Brehm & Katz, 1974; Lerner & 
Simmons, 1966; Lerner & Miller, 1978). De menar att människor har ett behov av att tro att 
de lever i en värld där människor generellt får vad de förtjänar. Om något dåligt händer en 
person, till exempel en sjukdom eller en olycka, antar människor att personen har gjort något 
dåligt och därför förtjänar det dåliga som händer. Människor vill hålla kvar i den här bilden av 
en rättvis värld annars känner de sig oförmögna att påverka sitt liv och vad som händer dem, 
vilket kan leda till att de blir håglösa och ger upp. För att hålla kvar vid sin bild om en rättvis 
värld där människor får vad de förtjänar, där goda människor blir belönade och onda 
människor blir straffade, istället för en värld där människor råkar utför saker i en helt 
slumpmässig ordning, kan människor dra slutsatsen när en person ser en annan person lida att 
det är personens eget fel att han/hon lider. Tanken om en rättvis värld där alla får vad de 
förtjänar sporrar människor till att bete sig bättre och att sträva efter sina mål, en tro på att de 
också kommer att uppnå dem (Aderman et al., 1974; Lerner & Miller, 1978; Lerner & 
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Simmons, 1966). Lerner och Simmons (1966) talade också om att orsaken till att vissa 
personer i deras undersökning nervärderade offret medan andra deltagare istället vände sig 
mot undersökningen, då de ansåg att det var den det var fel på och inte offret, kunde vara att 
de personer som nedvärderade undersökningen hade identifierat sig med offret och kände 
medkänsla (empati) med personen. Även i studier av Aderman et al. (1974) samt Aderman, 
Archer och Harris (1975) visade det sig att deltagarna inte nedvärderade offret när det hade 
blivit instruerade att sätta sig in i offrets situation. När deltagarna satte sig in i offrets situation 
kände de istället empati för offret och bortsåg från ”just world” uppfattningen.  
 
 
Empati och subjekts/objektssyn 
 
Det är genom att se en annan person som ett subjekt som man ser den andre som en egen 
person med känslor och upplevelser och egna åsikter. Personen har egna tankar, känslor och 
mål som är lika verkliga som ens egna. Motsatsen till detta är att se personen som ett objekt, 
vilket innebär att personen ses som ett ting, en sak utan tankar, känslor och vilja (Håkansson 
Eklund, 2006c). Enligt Kerem et al. (2001) behöver detta dock inte hindra att man kan känna 
empati med en person trots att man ser personen som ett objekt. De menade dock att om man 
ser personen som ett subjekt får man också med ett känslomässigt engagemang som kan gör 
att man vill hjälpa personen (Kerem et al., 2001). Ett exempel på kan vara om man ser en 
hemlös person på gatan; en snabb blick på personen och man känner empati för honom, 
känner med honom, men väljer ändå att gå förbi utan att göra något. Man ser inte den hemlöse 
som en person som behöver hjälp utan som ett störningsmoment i ens vardag. Om du däremot 
tittar på honom och ser honom som en person, en individ, som har gått igenom svåra 
händelser är man mer benägen att stanna och hjälpa personen. Personen har blivit en levande 
varelse som en själv, ett subjekt istället för ett objekt (Håkansson Eklund, 2006c; Krebs, 
1975). 

Håkansson Eklund (2006a) har studerat huruvida den andra personen ses som ett subjekt 
eller objekt påverkar om personen känner empati inför den andra personen eller inte. 
Håkansson Eklund studerade detta genom att visa filmklipp där deltagarna efteråt fritt fick 
beskriva hur de uppfattade personerna i klippen. Resultatet från denna undersökning visade 
att det krävs mer än att empatisören ser personen som ett subjekt för att denne ska känna 
empati (Håkansson, 2006a). Det fanns, i deras undersökning, ett visst samband mellan 
subjektssyn och empati men det var inte hela förklaringen till att empati uppstår. Istället fanns 
det en annan faktor som också påverkade empati nämligen hur svår situation personerna i 
filmklippen befann sig i. Dessa två faktorer tillsammans kunde till stor del förklara skillnader 
i empati hos olika personer (Håkansson Eklund, 2006a).  

Batson och kollegor (se till exempel Batson et al., 1997) har i en mängd undersökningar de 
senaste 30 åren visat att de personer som hade blivit instruerade att ta den andra personens 
perspektiv rapporterade en högre grad empati än de personer som hade blivit instruerade att 
förhålla sig objektiva till den andra personen. När deltagaren såg den andra personen som ett 
subjekt ledde det till att personen fick större empati för denne och därmed också fick lättare 
att uppfatta den andra personens känslor och att förstå dess situation.  

Foubert och Newberry (2006) studerade i sin undersökning mäns attityd till kvinnor som 
blivit våldtagna. Flera av männen som deltog i undersökningen ansåg att det var kvinnornas 
eget fel att de blivit våldtagna. Männen visade inte heller någon förståelse för hur traumatisk 
en våldtäkt kan vara. Forskarna visade då bilder på män som blivit våldtagna av andra män 
och gjorde sedan en koppling till kvinnor som blivit våldtagna. Det var inte förrän männen 
insåg likheten mellan upplevelserna som de kunde relatera till kvinnornas upplevelse av 



 6 

våldtäkt. Forskarna menade att det var en fråga om perspektiv och vem man identifierar sig 
mest med (Foubert & Newberry, 2006).  

Kerem et al. (2001) håller dock inte med de tidigare forskarna. Deras forskning har visat 
att upplevelsen av empati kan uppstå utan att personen behöver identifiera sig med den andra 
personen eller dela någon emotionell upplevelse. De menar att de empatiska upplevelserna 
som innehåller en känslomässig del, förutom förmågan att se situationen från den andre 
personens perspektiv, kan upplevas som mer meningsfull och rikare än empatiska upplevelser 
utan den känslomässiga kopplingen.  
  
 
Den här studien 
 
Det är tydligt att förmågan till förståelse inför någon annans situation är vital för människan. 
För att vi ska kunna mötas och samtala är det viktigt att vara öppen inför den andra personens 
synvinkel. På grund av detta ville jag studera människors förmåga till att förstå, bry sig om 
och ha medkänsla för, kort och gott känna empati för, en annan person.  

Tidigare forskning har visat blandade resultat angående om egen erfarenhet har en tendens 
att öka personens empati. Att forskarna inte lyckats enas kring huruvida tidigare erfarenhet 
påverkar empati eller inte gjorde mig intresserad av att studera detta närmare. Den senaste 
forskningen har snarare visat att det kan vara andra faktorer som påverkar uppkomsten av 
empati, till exempel om den andra personen ses som ett subjekt eller ett objekt eller att man 
värdesätter den andra personen (Batson et al., in press; Håkansson Eklund, 2006a). 
Forskningen kring subjekts/objektssyn visade att när en person ser en annan person som ett 
subjekt har personen en tendens att bli mer känslomässigt involverad i den andra personen 
(Kerem et al., 2001). Dock innebär inte det att det är nödvändigt att se den andra personen 
som ett subjekt för att empati ska uppstå. Empati kan ändå upplevas men det blir ett större 
engagemang när personen är känslomässigt involverad. Den tidigare forskningen är inte heller 
här helt överens om i hur stor utsträckning subjekts/objektssyn påverkar empati vilket gjorde 
att jag även ville studera detta i min undersökning.  

Tidigare forskning har visat på att människor har ett behov av att utse en eller flera 
personer som ansvariga när något dåligt händer. Därför var en aspekt som jag också ansåg 
intressant att studera i förhållande till empati, huruvida offret tillskrivs ansvar för sin 
situation.   

Som sammanfattning var syftet med denna undersökning att studera 1) hur en person som 
blir utsatt för våld i sitt förhållande upplevs, 2) om empati har samband med empatisörens 
egna liknande erfarenheter, 3) huruvida ansvarssyn och subjekt/objektsyn har samband med 
empati.  
 

 
Metod 

 
 
Deltagare 
 
Fyra gymnasieklasser deltog i undersökningen varav tre i Eskilstuna och en i 
Stockholmsområdet. Gymnasieelever valdes trots att deltagarna i studien, på grund av sin 
ålder, inte kan ha upplevt exakt samma scenario som beskrivs i berättelsen. De kan däremot 
ha upplevt våld som på olika sätt påminner om detta scenario. De kan också ha upplevt våld 
på andra sätt, till exempel deras föräldrar, eller partners eller själva utövat våld. Deltagarna 
var mellan 16 och 19 år. Totalt var det 87 deltagare, 19 killar och 68 tjejer, då två av 
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enkäterna togs bort på grund av att deltagarna hade avstått från att besvara frågorna. I 
Eskilstuna deltog elever från olika program, enkäten delades ut under elevernas 
psykologilektioner. För Stockholmsklassen gjordes undersökningen under en 
samhällskunskapslektion, flera av eleverna hade dock psykologi på schemat. Ingen ersättning 
utgick till deltagarna.  
 
 
Material 
 
Enkäten innehöll en fiktiv berättelse som författaren hade skrivit själv samt tre frågor 
angående denna. Dessutom fanns det bakgrunds frågor om ålder och kön. Berättelsen 
baserades på en timmes samtal med en kvinna som arbetar på en kvinnojour i Stockholm. 
Utifrån hennes beskrivning av de kvinnor som kommer till jouren skrev författaren ihop en 
fiktiv berättelse om en kvinna och hennes erfarenhet av misshandel. Författaren skickade ut 
enkäten till ett flertal kvinnojourer runt om i Stockholmsområdet och fick tillbaka 
kommentarer om berättelsens verklighetsförankring vilket kunde ge berättelsen en högre 
trovärdighet. Efter att ha läst denna fiktiva berättelse fick deltagarna fritt beskriva sin 
personliga upplevelse av kvinnan i berättelsen. De skulle ta ställning till hur de upplevde 
kvinnan på minst tio rader. Denna instruktion kom till för att säkra ett tillräckligt utförligt 
material. Deltagarna fick också besvara frågor angående sin egen erfarenhet av en liknande 
situation som beskrivs i berättelsen samt av våld i allmänhet. Dessa frågor var med för att 
fånga två olika slags erfarenhet av våld. De fick också skatta sina upplevelser angående om de 
inte hade någon erfarenhet alls av våld (1) eller om de hade väldigt mycket erfarenhet (7). Om 
de ringade in ettan behövdes ingen ytterligare beskrivning men vid siffror från 2 och över 
ombads deltagarna att beskriva sin erfarenhet av våld. Detsamma gällde för frågan om 
erfarenhet av en liknande situation som den i berättelsen. 
 
 
Procedur 
 
Deltagarna blev i förväg informerade om att författaren skrev en D-uppsats i psykologi och att 
uppsatsen skulle baseras på denna enkät samt att enkäten skulle handla om kvinnomisshandel. 
Däremot fick de ingen information om att undersökningen var om empati. Deltagarna blev av 
författaren ombedda att enskilt besvara frågorna i enkäten. Eleverna blev informerade om att 
deras svar skulle vara helt anonyma och att undersökningen var frivillig. Tillsammans med 
enkäten delades också ut ett omärkt kuvert där eleverna själva kunde lägga i enkäten vid 
insamlingen för att ytterligare försäkra anonymitet. Instruktionerna till enkäten var att inget 
svar var rätt eller fel och att all information var viktig, så att deltagarna skulle känna sig fria 
att skriva precis som de tyckte efter bästa förmåga. Deltagarna fick skriva tills det att de var 
färdiga vilket tog 10-20 minuter. När eleverna var klara och enkäterna insamlade avslöjades 
hela studiens syfte.  
 
 
Kodning 
 
Enkätsvaren transkriberades av författaren före kodningen för att undvika att deltagarnas kön 
skulle påverka kodningen och för att ytterligare försäkra deltagarnas anonymitet (Baumeister, 
Wotman & Stillwell, 1993; Håkansson Eklund, 2006a). Kodningen av denna uppsats utgick 
ifrån en metod som Håkansson Eklund skapade i sin artikel ”Empathy and viewing the other 
as a subject” (2006a). Metoden innebär att en person fritt beskriver hur han eller hon upplever 
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en annan människa och att en tredje person, utifrån vissa kriterier, sedan avgör om detta 
stämmer in på definitionen för till exempel subjekts/objektssyn (Håkansson Eklund, 2006c). 
Målet var att få deltagarnas syn på kvinnan i berättelsen genom att låta deltagarna fritt 
beskriva hur de uppfattade henne.  

Deltagarnas svarslängd varierade mellan några enstaka ord upp till tio meningar. 
Materialet kodades av författaren med avseende på innehållet i materialet, där denne i första 
hand sökte efter olika teman i texten samt gemensamma beskrivningar och uppfattningar om 
kvinnan. De uppfattningar som var lika sorterades in under olika grupper tills två klara 
kategorier utkristalliserade sig. Dessa två kategorier var: (1) Hur ansvarig kvinnan ansågs 
vara för sin situation samt (2) om deltagarna beskrev kvinnan i positiva eller negativa termer.  

Frågan om hur deltagaren upplevde kvinnan i berättelsen kodades därefter i flera olika 
kategorier. Dels kodades och graderades deltagarnas empati för kvinnan genom att deras svar 
graderades utifrån hur mycket de förstod kvinnan, hur mycket medkänsla de hade med 
kvinnan samt hur mycket de brydde sig om kvinnan. De deltagare som fick låg gradering på 
någon av kategorierna kunde få högt på en annan. Tillsammans bildade dessa tre kategorier 
ett mått på hur mycket empati deltagarna hade för kvinnan.  

Deltagarnas svar graderades också efter deras syn på kvinnan som subjekt eller objekt 
utifrån om kvinnan kunde ha sagt det som deltagarna beskrev i svaret själv och om deltagaren 
talade om kvinnans egna tankar, känslor eller önskningar. Tillsammans bildade dessa två 
kategorier ett mått på deltagarnas subjekts/objektssyn. Detta gjordes med utgångspunkt i 
tidigare forskning som har visat att en indikator på att den andra personen ses som ett subjekt 
är att personen uppfattar och beskriver situationen på ett liknande sätt som subjektet 
(Håkansson Eklund, 2006a). Om personen istället hade sett personen som ett objekt hade 
personen varit mer negativ och mer dömande i sitt sätt att beskriva personen (Håkansson 
Eklund, 2006a). Därefter kodades svaren med utgångspunkt i om deltagarna ansåg kvinnan 
vara ansvarig för sin egen situation eller inte eller om de inte hade tagit upp det alls i svaret. 
Ytterligare en kategori som deltagarnas svar kodades efter var huruvida deltagarna hade 
beskrivit kvinnan i negativa och/eller positiva termer.  

Deltagarnas egna upplevelser kring våld kodades också. Dessa erfarenheter delades upp 
och kodades i fyra olika kategorier: (1) om deltagaren har erfarenhet av att en närstående har 
blivit utsatt för våld, (2) om deltagaren har egen erfarenhet av psykiskt våld, (3) om 
deltagaren har egen erfarenhet av fysiskt våld och (4) om deltagaren själv har använt våld. 
Fråga ett och fyra kodades som ja eller nej frågor medan fråga två och tre kodades med 
gradering på våldet 1-3, där 1 var inget alls och 3 var väldigt mycket. Frågorna två och tre 
graderades med större spännvidd än frågorna ett och fyra på grund av att det fanns större 
skillnader mellan beskrivningarna och allvarligheten av våld som deltagarna har erfarenhet 
av. När kodningen var avslutad valde jag att slå ihop fysiskt våld och psykiskt våld eftersom 
de deltagare som hade utsatts för fysiskt våld också till stor utsträckning utsatts för psykiskt 
våld. Detta visar sig också i tidigare forskning där man funnit att i de förhållanden där det 
finns fysiskt våld finns det också psykiskt våld (Stets, 1990).  
 
 

Resultat 
 
Resultatet av den här studien analyseras och presenteras främst kvalitativt, men är också 
baserat på vissa statistiska analyser som gjorts på materialet. Dessa analyser presenteras i 
nedanstående text dels i de fyra tabellerna och dels i löpande text. Den löpande texten tar upp 
kvalitativa beskrivningar och citat från deltagarnas beskrivningar av kvinnan.   
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Empati och deltagarnas upplevelse av kvinnan 
 
Ett av syftena med den här undersökningen var att studera hur en person som blir utsatt för 
våld i sitt förhållande upplevs. Ingen skillnad mellan män och kvinnor fanns angående graden 
av empati. Deltagarnas upplevelse av kvinnan i berättelsen var blandad. En del såg henne som 
en bruten människa, andra som en självisk mor som inte tar hänsyn till sina barn. Hon 
beskrevs av vissa som normal, en kvinna som reagerar som de flesta, om inte alla, kvinnor 
skulle reagera i en liknande situation. ”Hon reagerar som de flesta kvinnor i hennes sits gör, 
tar på sig skulden och anser att hon ”provocerade” honom och därför förtjänade att bli 
slagen…” (D70). De menar att hon är ett typiskt offer för kvinnomisshandel och att det är så 
kvinnor reagerar i en sådan här situation. De deltagare som betraktar kvinnan som ett offer för 
mannens våld hänvisade ibland till att det är på detta sätt som kvinnomisshandel i hemmet 
beskrivs i till exempel tidningar, på TV och i böcker, vilket gjorde hennes reaktion 
fullständigt normal i deras ögon. ”… Med tanke på hur mycket sånt här som tas upp i media 
så borde hon förstått vad som kunde hända (och sedan hände) efter första eller andra 
slaget…” (D68). En del av deltagarna hänvisar till att kvinnan älskar sin man som orsak till 
varför hon inte lämnar honom. Flera av deltagarna hävdade att kvinnan tror att mannen 
kommer att förändra sitt beteende och sluta slå henne och att det är denna optimism som gör 
att hon stannar kvar. Andra deltagare menade att händelsernas utveckling gör att kvinnan 
förlorar sitt självförtroende mer och mer och har därför svårt att ta sig ur förhållandet, hon 
behöver mer självförtroende för att kunna förändra sin situation. Kvinnans dåliga 
självförtroende gjorde att hon blev mer mottaglig för den uppmärksamhet och det smicker 
mannen ger henne i början av deras förhållande. Kvinnans mottaglighet till uppmärksamheten 
och smickret gör att hon inte ser hur han egentligen fungerar innan hon är djup involverad i 
deras förhållande, vilket gör det svårare för henne att ta sig ur förhållandet. Flera av 
deltagarna tillskrev kvinnan negativa och/eller positiva egenskaper i sin beskrivning av sin 
upplevelse av kvinnan. 
 
Tabell 1.  
Antal som nämnde positiva respektive negativa egenskaper hos kvinnan 
 Antal  Andel  
Positiva egenskaper 23 27.4% 
Negativa egenskaper 73 86.9% 
 
De deltagare som tillskriver henne negativa egenskaper beskriver kvinnan som framför allt 
feg, dum och svag. Dessa beskrivningar återkom frekvent hos deltagarna. Hon upplevs som 
en underlägsen person som inte kan förstå sitt eget bästa eller är för vek för att kunna ta hand 
om sig själv. ”Hon verkar både kuvad och rädd. Hon vågar nog inte heller inse vilken fara hon 
lever i. En aningen dum är hon också som accepterar situationen från första början.” (D36). 
Även de personer som beskriver kvinnan i positiva ordalag använde i vissa fall orden feg och 
svag, i bemärkelse att hon INTE är feg, svag eller dum. Hon beskrivs också som rädd, 
fruktansvärt rädd, för vad som skulle hända om hon lämnade honom, om han lämnade henne 
eller om hennes familj och vänner fick reda på vad som hänt.  
 

Jag upplever henne som rädd, hon vågar inte säga ifrån när han slår henne. Hon älskar 
sin man mycket och jag upplever att hon är rädd att förlora honom om hon säger ifrån. 
Hon tänker nog också på sina barn, hur det skulle bli för dem om hon lämnar sin man. 
På ett sätt tycker jag att hon agerar fegt när hon inte säger ifrån. (D60) 
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Många av deltagarna är kluvna i sin beskrivning av kvinnan. De har en förståelse för att hon 
inte kan ta sig ur situationen själv utan att hon behöver hjälp men samtidigt tycker de att hon 
är dum, svag eller rädd eftersom hon inte gör något åt sin situation. De har svårt att begripa att 
en normalt fungerande självsäker kvinna skulle gå med på en sådan behandling. Det var som 
om uppfattningen om kvinnan förändrades vartefter deltagarna tänkte efter om hur de såg 
henne. Vad som kunde börja som en nedvärdering av kvinnan kunde avslutas med en 
kommentar om att det är svårt att döma när man står utanför och tittar in eller tvärtom det som 
började med en positiv beskrivning avslutas med en negativ kommentar om kvinnan.  
 
 
Empati och tidigare erfarenhet 
 
Det andra syftet med den här undersökningen var att studera huruvida tidigare erfarenhet har 
samband med hur mycket empati en person känner för en annan som går igenom en liknande 
situation. Flera av deltagarna i undersökningen hade erfarenhet av våld, antingen att de själva 
hade blivit utsatta för fysiskt och psykiskt våld eller att de har sett en närstående bli utsatt för 
fysiskt eller psykiskt våld. Materialet analyserades genom en ANOVA med kön och 
erfarenhet som oberoende variabler och empati som beroende variabel. Tidigare 
erfarenhetsvariabeln dikotomiserades i två grupper där den ena gruppen hade tidigare 
erfarenhet (vilket innebär att de blivit utsatta för fysiskt eller psykiskt våld eller bevittnat 
någon annan bli utsatt för fysiskt eller psykiskt våld) och den andra gruppen inte. Det fanns 
ingen signifikant effekt av kön (p = .329), ingen signifikant effekt av erfarenhet (p = .987) och 
ingen signifikant interaktionseffekt (p = .778). Det framkom alltså inte, i denna undersökning, 
att de personer som hade upplevt våld kände mer empati med kvinnan i berättelsen än de 
deltagare som inte hade upplevt något våld. ANOVAN visade alltså inte någon skillnad i 
empati mellan grupperna som haft tidigare liknande erfarenhet respektive inte haft tidigare 
erfarenhet.   

De deltagare som hade upplevt våld varierade i empati, till exempel kände deltagare som 
upplevt våld inte empati med kvinnan. Flera av deltagarna som hade upplevt våld hade inte 
någon som helst förståelse eller medkänsla med kvinnan och den situation hon befann sig i. 
De hade också svårt att förstå varför hon stannade kvar i relationen. De blev djupt upprörda 
över kvinnans situation. Deltagarna blev arga och uppretade över kvinnans beteende, vilket 
deltagare 14 uttryckte i sitt svar. Deltagaren hade framförallt upplevt psykiskt våld inom en 
relation.  
 

En fegis, hon är naiv också. Hon tror att det ska bli bättre… Det är lamt att hon förlåter 
honom bara för att han är mesig och säger att han älskar henne så. Jag tycker att hon är 
äckligt undergiven, feg, lätt manipulerad och för förlåtande… (D14) 

 
Deltagarnas upplevelser av kvinnan var dock varierade och det fanns deltagare som upplevt 
våld som hade empati för kvinnan. De brydde sig om kvinnan, förstod hennes situation och 
varför hon inte lämnade mannen. ”… Hon tror att allt som går fel är på grund av henne. Jag 
tycker att hon är svag. Hon känner nog att hon inte förtjänar någonting bättre. Hon har allting 
dåligt som han printat in i huvudet i tankarna hela tiden...” (D40). Denna deltagare har varit 
med om fysiskt och psykiskt våld i familjen samt bevittnat en närstående utsättas för våld 
inom familjen. De deltagare som hade upplevt våld både i första hand och andra hand hade 
större förståelse för kvinnan och såg i större utsträckning situationen från hennes perspektiv. 
De deltagare som hade bevittnat våld mot en närstående men inte själva varit utsatta för våld 
var inte lika förstående som de deltagare som både bevittnat och själva varit utsatta. Hos dessa 
deltagare lyste istället ilskan för situationen igenom. De tog inte hänsyn till kvinnans 
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perspektiv utan återupplevde sina egna känslor inför situationen. ”… Jag tycker att hon är 
svag och elak… Hon har ju vänner och familj som kan hjälpa henne, så hon borde sluta vara 
feg!” (D 26). 

De deltagare som hade tidigare erfarenhet av våld oavsett om de hade empati med kvinnan 
eller inte manade oftast på kvinnan att hon borde lämna sin man. De menade att hon inte ska 
behöva stå ut med hans behandling av henne utan borde ”ta sitt pick och pack och gå”. En del 
hade förståelse för att detta är mycket svårt att göra själv och att hon behövde hjälp av till 
exempel familjemedlemmar, men de flesta av deltagarna uttryckte en uppmaning om att 
kvinnan borde lämna honom.  
 
 
Empati och ansvar 
 
Det tredje syftet i den här studien var att undersöka om ifall personen betraktades som 
ansvarig för sin situation eller inte hade något samband med empati. För att studera effekten 
av ansvar och kön på empati genomfördes en ANOVA där ansvarsvariabeln dikotomiserades i 
två grupper där den ena gruppen såg henne som ansvarig och den andra gruppen inte. Kön 
och ansvarsgrupp var således oberoende variabler och empatinivån beroende variabel. 
Resultatet visade på en signifikant ansvarseffekt F(1, 67) = 7,327, p < .01. De som inte såg 
henne som ansvarig hade högre empati än de som såg henne som ansvarig (se Tabell 2). Det 
fanns ingen signifikant könseffekt och ingen signifikant interaktionseffekt mellan ansvar och 
kön.  
 
Tabell 2.  
Deltagarnas empati för kvinnan utifrån ansvarssynen 
Ansvar Ja Nej 
Empati 3.74 (n=32)  4.76 (n=36) 
Not. Författaren bedömde huruvida deltagarna tillskrev kvinnan ansvar för sin situation eller inte. För ett antal 
deltagare kunde detta inte avgöras.  
 
Undersökningen visade alltså att de personer som inte såg henne som ansvarig för sin 
situation hade högre empati för henne än de deltagare som såg henne som ansvarig. Det fanns 
alltså ett klart samband mellan hur deltagarna upplevde kvinnans situation, vem det var som 
hade ansvar för den, och hur mycket empati de kände för kvinnan. De som såg henne som 
ansvarig menade att kvinnan själv borde se till att ta sig ur situationen. De ansåg att det är hon 
som är ansvarig för att säga ifrån. Hon måste, enligt dem, prata med honom om vad hon 
känner och om det inte fungerar ska hon prata med någon annan utomstående. Det är genom 
att hålla tyst som kvinnan själv försätter sig i en omöjlig situation. Det var flera deltagare som 
påpekade att hon borde ha förstått vad som komma skulle och därför borde ha lämnat mannen 
tidigare. Deltagarna menade att efter första slaget borde kvinnan ha förstått att situationen 
bara kommer att bli värre och att mannen aldrig kommer att förändras utan han kommer att 
fortsätta att slå henne tills hon säger ifrån. Av de deltagare som upplevde kvinnan som 
ansvarig för situationen framhöll flera av deltagarna att de själva kunde ha hanterat 
situationen bättre och de inte skulle ha accepterat denna behandling och antingen sagt ifrån 
eller lämnat mannen mycket tidigare.  
 

Det var svagt och dumt av henne att förlåta honom vid första slaget, både för hennes 
egen skull och hans. Hade hon inte accepterat våldet och lämnat honom skulle hon inte 
hamnat i den otroligt svårare situationen hon är i senare, då sambon har blivit så 
våldsam att han säkert inte har några gränser... (D2) 
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De deltagare som hade förståelse för att hur hon agerade trodde att de skulle göra samma sak 
om de var i hennes ställe. De poängterade att det inte var kvinnans fel och att det var helt 
begripligt att hon reagerar som hon gjorde. Dessa deltagare tog i större utsträckning kvinnans 
perspektiv än de deltagare som uppfattade henne som ansvarig. De deltagare som inte la 
ansvaret på kvinnan ansåg i flera fall att det var mannens fel. De upplevde det som att kvinnan 
hade blivit manipulerad av mannen och att han under flera år systematiskt har undergrävt 
hennes självförtroende. I andra fall ansåg deltagarna att kvinnan har haft otur och att det hon 
hade råkat utför kunde ha hänt vem som helst. ” … Hon har en svår situation. Det är inte 
hennes fel att hon blir utsatt. Hon är inte feg som inte vågar skilja sig. Hon har haft en 
fruktansvärd otur.” (D73). Det var alltså, enligt dem, inte kvinnan som var ansvarig för sin 
situation hon kunde inte hjälpa att hon hade hamnat i situationen, istället var det olika yttre 
faktorer som påverkade hennes situation.  
 
 
Empati och subjekts/objektssyn 
 
Det fjärde syftet var att testa huruvida det fanns ett samband mellan subjektssyn och empati. 
Undersökningen visade att empati och subjektssyn korrelerade starkt (r = 0.628, p < .001). 
Det innebär att de deltagare som såg kvinnan mer som ett subjekt hade också högre empati för 
kvinnan. Dessa deltagares beskrivningar av kvinnan visade att de i detta fall tog kvinnans 
perspektiv och levde sig in i hennes situation. Genom att ta kvinnans perspektiv verkade det 
vara lättare för deltagarna att förstå hennes situation. Deltagarnas skildringar visade att de i 
högre grad beskrev kvinnans tankar och känslor inför situationen när de såg henne som ett 
subjekt än som ett objekt. De som såg henne som ett subjekt satte sig in i hennes känslor och 
relaterade därför dessa känslor i beskrivningen. De visade också att de brydde sig om vad som 
hände kvinnan samt att de kände medkänsla med henne då de var lyhörda och känsliga inför 
kvinnans känslor och upplevelser. Det fanns en förståelse för vad hon gick igenom och varför 
det kan vara så svårt att bryta sig loss från ett misshandelsförhållande. Deltagarnas 
beskrivning av kvinnan utgick framförallt från kvinnans egna känslor och tankar men inte 
deltagarnas egna. Empatin bland dessa deltagare var hög för kvinnan och hennes situation.   
 

”Hon älskar sin man och kan inte riktigt förstå varför han är som han är och slår henne. 
Efter ett tag börjar hon tycka att det är hennes fel och hon gör inget åt det… Eftersom 
hon upplever att det är hennes fel blir det en skam och det är genant att erkänna för 
omvärlden att hon blir slagen.”(D80) 

 
De deltagare som såg kvinnan som ett objekt hade däremot mer distans till kvinnan och 
hennes känslor än de deltagare som såg henne som ett subjekt. De visade lite empati med 
kvinnan. Deltagarnas som såg kvinnan som ett objekt beskrev snarare vad kvinnan borde ha 
gjort i situationen än hur kvinnan kände.   
 

”… Maria har en svag karaktär och ser sig själv som underlägsen i förhållandet. Marias 
svaga karaktär märks vid hennes beteende efter slagen, då hon istället för att prata ut om 
det och varna för att om det händer igen riskerar han att förlora henne, så förlåter hon 
honom gång på gång, och skyller på sig själv.” (D15) 

 
De deltagare som såg kvinnan som ett objekt tog, i många fall, en utomstående persons 
perspektiv, någon som tittar in och försöker förstå en situation utifrån. Deltagarna relaterade 
ofta till kvinnans situation utifrån en erfarenhet i tredje hand som de i flera fall uppgav att de 
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hade fått via TV, tidningar eller böcker. De tog ställning till hur situationen utvecklat sig rent 
objektivt och talade inte alls om kvinnans känslor eller upplevelse. Istället beskrev deltagarna 
sitt eget ställningstagande till situationen och hur de själva uppfattade den. Ett flertal av 
deltagarna beskrev att de hade svårt att begripa hur en person kan befinna sig i ett sådant 
förhållande inte tar sig där ifrån så fort det går. De kunde inte riktigt förstå att man står ut i en 
sådan situation så länge och varför. 
  
 

Diskussion 
 
Syftet med den här studien var att undersöka huruvida empati har något samband med tidigare 
liknande erfarenheter, upplevt ansvar och subjekts/objektssyn samt hur en person som blir 
utsatt för våld inom ett förhållande upplevs. Huvudmålet med undersökningen var att närmare 
studera vad som påverkar att en person känner empati för en annan person. Detta 
forskningsområde upplevde jag som intressant att ytterligare utforska eftersom den forskning 
som finns kring empati och hur den uppstår är varierande och omtvistad.  

Angående empati och upplevelse av kvinnan i berättelsen visades att ett stort antal av 
deltagarna var kluvna i sin beskrivning av kvinnan. De beskrev henne dels i positiva ordalag 
men kunde avsluta beskrivningen med en kommentar om att hon var dum eller feg som 
agerade på sättet hon gjorde. I andra fall kunde de börja med att beskriva att de uppfattade 
henne på ett negativt sätt men avsluta med att det är mänskligt att agera som kvinnan gjort i 
hennes situation. Denna kluvenhet till kvinnan är intressant eftersom hon å ena sidan pekas ut 
som ett offer men att det å andra sidan är något fel på henne som hamnar i denna situation. 
Deltagarna verkar inte kunna bestämma sig för om de ska anklaga kvinnan för att det är 
hennes eget fel att hon hamnat i situationen eller om de ska känna medlidande med henne på 
grund av att hon befinner sig i en så svår situation. Denna dualism visade sig också då 
deltagarna hade svårt att bestämma sig för om det var kvinnan själv som borde agera och 
förändra situationen eller om någon annan borde hjälpa henne.   

Flera av deltagarna hävdade att kvinnan var normal, ett typiskt offer för kvinnomisshandel. 
De kände igen kvinnans agerande från beskrivningar i TV, tidningar och böcker av kvinnor 
som blivit misshandlade i hemmet. Av materialet framträdde ett tydligt mönster att deltagarna 
hade svårt att förstå varför en kvinna väljer att stanna kvar i förhållandet trots att hon blir 
utsatt för våld. En del av deltagarna hävdade att det var på grund av att kvinnan hoppas på att 
mannen ska förändras, andra menade att hon stannade hos honom på grund av att hon var 
rädd för vad som skulle hända om hon lämnade honom. Detta antyder att det kan vara svårt 
för någon utifrån att begripa varför en person väljer att stanna kvar i ett sådant förhållande 
(Enrique & Herrero, 2006; Rhodes & McKenzie, 1998). Deltagarna tog även upp kvinnans 
självförtroende som en orsak till varför hon inte lämnade mannen.  

När det gäller sambandet mellan empatisörens egna erfarenheter och empati visade denna 
undersökning att empatin hos de deltagare som hade upplevt våld varierade. En del av dem 
var arga på kvinnan och tyckte att allt var hennes fel, att hon var dum, undergiven och feg 
som stannade i situationen samt att hon var elak som utsatte sina barn för denna erfarenhet. 
Detta kan bero på att de personer som har egen erfarenhet kan bli för involverade i sina egna 
känslor och sin egen upplevelse av den tidigare erfarenheten, vilket även Batson et al. (1996) 
hävdar i sin undersökning. Denna undersökning visade dock att det i de flesta fall var de 
personer som hade upplevt våld i andra hand som reagerade starkt vilket inte stämmer överens 
med Batson et al. (1996) slutsatser. I den här undersökningen visade det sig istället att det var 
de deltagare som själva hade upplevt våld, i jämförelse med de personer som upplevt våld i 
andra hand, som var förstående och kände större empati med kvinnan. Detta kan bero på att 
insikten i hur det är att vara med om en sådan situation kan ha påverkat dessa personer till att 
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få större förståelse för kvinnan. Denna argumentation följer Hoffmans (2000) undersökning 
som menade att empatisören tar del av den andra persons situation genom att relatera till sina 
egna erfarenheter och tar fram känslor som stämmer överens med den andra personens 
situation. Den egna erfarenheten gör att personen upplever en likhet mellan sig själv och den 
andra personen och därmed höjs känsligheten för att personen ska känna igen sig i den andra 
personens upplevelse vilket också gör att empatin ökar (Andersson-Stråberg, 2003; Barnett et 
al., 1987; Feshbach & Roe, 1968; Smith, Eyre, Powell & Sung, 2006). Trots detta fann denna 
undersökning ingen statistisk koppling mellan empati och tidigare erfarenhet. Tidigare 
erfarenhet av en upplevelse påverkar säkert personens sätt att uppfatta en annan person som 
går igenom en liknande situation. De personerna som har tidigare erfarenhet blir känsligare 
för sina egna känslor och i vissa fall även den andra personens känslor. Det behöver dock inte 
nödvändigtvis betyda att personen känner mer empati med den andra personen enbart för att 
de går igenom en liknande situation.  

De deltagare i den föreliggande studien som inte hade någon erfarenhet men ändå kände 
hög empati med kvinnan uppvisade en förmåga att sätta sig in i den andra personens 
upplevelse utan tidigare erfarenhet. Det kan bero på att de inte hade någon känslomässig 
barriär som påverkade hur pass mycket empati de kände för kvinnan eller så kan det bero på 
att deltagarna har större fantasi än andra och därmed större förmåga att sätta sig in i kvinnans 
situation (Batson et al., 1996; Ravenscroft, 1998). Denna undersökning visade att trots att de 
deltagare som hade erfarenhet av våld visade empati för kvinnan var tidigare erfarenhet ingen 
indikation på att personen skulle känna empati för den andra personen.  

Det tredje syftet i denna studie var att undersöka huruvida personen betraktades som 
ansvarig för sin situation eller inte hade något samband med empati. Resultatet visade att det 
fanns ett starkt positivt samband mellan att inte se kvinnan som ansvarig för sin situation och 
att känna empati med henne. Detta innebar att de som inte såg henne som ansvarig hade mer 
empati än de som såg henne som ansvarig. Det är rimligt att den person som inte ses som 
ansvarig för situationen utan istället betraktas som ett offer får mer empati än den person som 
uppfattas som ansvarig. En vidare fråga är vem som ses som ansvarig i olika situationer. Det 
kan ses som självklart att kvinnor som blir misshandlade av sin man i hemmet är de som 
förtjänar vår empati men enligt denna undersökning samt tidigare forskning är det inte så 
enkelt.  

Behovet att utse någon till ansvarig för en händelse kan i vissa fall vara uppenbart, till 
exempel vid en våldtäkt. Genom att utse någon som får ta ansvar för händelseförloppet kan 
det bli lättare att gå vidare och påbörja läkningsprocessen. Beroende på vilket perspektiv 
personerna har kan situationen upplevas olika och därmed också leda till att olika personer har 
olika åsikter om vem som är ansvarig. Tidigare forskning har visat att till exempel vissa 
våldtäktsmän ser kvinnan själv som ansvarig för situationen (Boeringers, 1999). Denna syn på 
kvinnor finns även kring misshandel av kvinnor i hemmet (Straus, Gelles & Steinmetz, 2003). 
Även om kvinnomisshandel i sig upplevs som förkastligt (Hilton, 2000) finns det ändå 
människor som uppfattar kvinnan som ansvarig eftersom hon borde kunna ta sig ur 
situationen själv och lämna honom eller ha sagt ifrån tidigare Gracias och Herreros (2006). 
Den föreliggande undersökningen i sin tur visade att de deltagare som inte såg kvinnan som 
ansvarig för sin situation hade högre empati för henne än de deltagare som såg henne som 
ansvarig. De deltagare som inte såg kvinnan som ansvarig tog i större utsträckning hennes 
perspektiv. De såg henne inte som ansvarig eftersom de inte ansåg att situationens utveckling 
var hennes fel. De la skulden på andra orsaker, till exempel mannen som misshandlade henne 
eller att det var yttre omständigheter som hon inte kunde påverka. Dessa deltagare ansåg att 
kvinnan var ett offer för omständigheterna då de kunde förstå att man kan hamna i en sådan 
situation och att det kan vara svårt att ta sig ur den.  
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De deltagare som såg kvinnan som ansvarig däremot ansåg att hon kunde påverka 
situationen genom att ta sig ur den eller genom att inte ha satt sig i den från första början. 
Dessa deltagare gjorde det tydligt att det var kvinnans eget ansvar att förändra sina 
levnadsförhållanden. Genom att peka ut kvinnan som ansvarig för situationen kan det vara så 
att deltagarna upplever att de själva skulle kunna kontrollera situationen så att de aldrig skulle 
hamna i en liknande situation. Synen på kvinnan som ansvarig till våldet kan även höra ihop 
med människans behov av att tro på att vi lever i en rättvis värld (Lerner & Miller, 1978; 
Lerner & Simmons, 1966). En fråga som då uppkommer är hur de deltagare som inte ser 
kvinnan som ansvarig förhåller sig till kvinnan samt denna bild av en rättvis värld. Flera 
tidigare undersökningar har funnit att de deltagare som identifierade sig med offret också 
kände medkänsla (empati) med personen (Aderman et al. 1974, 1975; Lerner & Simmons, 
1966). Undersökningarna visade att deltagarna inte nedvärderade offret när de hade blivit 
instruerade att sätta sig in i offrets situation. De deltagare som satte sig in i offrets situation 
kände istället empati för offret och bortsåg från ”just world” uppfattningen. Det verkar som 
att ta den andra personens perspektiv eller att se personen som ett subjekt har en starkare 
effekt på empatikänslan än vad ”just world” perspektivet har.  

Till sist, angående empatins relation till att ta den andres perspektiv och sätta sig in i att 
den andre är en verklig person, visades ett samband mellan subjektsyn och empati. De 
deltagare som såg kvinnan som ett subjekt hade också högre empati för kvinnan till skillnad 
från de deltagare som såg kvinnan som ett objekt.  

Beroende på vilket perspektiv deltagarna tog reagerade deltagarna på olika sätt inför 
kvinnans situation. Perspektivtagandet hos deltagarna kan bero på med vem som dessa 
identifierade sig med. Tidigare forskning har visat att den person man identifierar sig med får 
man mer positiva känslor inför och därmed också större empati (Krebs, 1975). De deltagare 
som identifierade sig med kvinnan fokuserade i första hand på kvinnans upplevelse och 
känslor. Forskning har också visat att personer som upplever att det finns en likhet, rent 
personlighetsmässigt, mellan sig själva och den andra personen rapporterar att de identifierar 
sig i högre grad med den andra personen än de personer som inte upplever någon likhet 
(Krebs, 1975). Batson et al. (1997) och Håkansson och Montgomery (2003) menade att om 
den andra personen ses som ett subjekt får personen större empati för den andra personen och 
har därmed lättare att uppfatta den andra personens känslor och förstå dess situation. Foubert 
och Newberry (2006) ansåg att de personer som kan identifiera sig med offret har också 
lättare för att känna empati med denna person medan de som kan identifiera sig med 
förövaren känner större empati med den personen.  

I den föreliggande undersökningen framkom att de deltagare som såg kvinnan som ett 
objekt hade mer distans till kvinnan och hennes känslor än de deltagare som såg kvinnan som 
ett subjekt. De deltagare som såg kvinnan som ett objekt tog ställning till hur situationen 
utvecklat sig rent objektivt och talade inte alls om kvinnans känslor eller upplevelse. Istället 
beskrev dessa deltagare sitt eget ställningstagande till situationen, hur de själva uppfattade 
den samt vad kvinnan borde ha gjort för att förändra den. Att dessa deltagare valde att ta 
någon annans perspektiv istället för kvinnans kan bero på att deltagarna inte kände igen sig i 
kvinnan eller att de faktiskt kände igen sig men förstod inte varför hon agerar som hon gjorde 
eftersom personen själv skulle ha agerat helt annorlunda i en liknande situation. Dessa 
deltagare såg inte sig själva som kvinnan utan de tog istället avstånd från henne och vill inte 
kännas vid vad hon går igenom. Detta kan leda till mindre empati för kvinnan.  

För att sammanfatta visade sig subjektssyn i denna undersökning vara en tydlig indikator 
på om en person kommer att känna empati med en annan person. Tidigare erfarenhet kan ge 
en större insikt i den andra personens upplevelse men det kan också hindra människor från att 
känna med den andra personen på grund av att de är så upptagna med att uppleva sina egna 
känslor. Antingen om personen återupplever sina egna känslor som personen hade när 
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han/hon gick igenom en liknande situation (Batson et al., 1996) eller om personen är på ett 
dåligt humör och på grund av detta inte orkar med att sätta sig in i den andra personens 
situation (Smith et al., 2006) är inte tidigare erfarenhet en självklar indikation på empati. 
Istället verkar subjektssynen, att ta den andra personens perspektiv och därmed se händelsen 
ur hennes synvinkel, vara en bättre fingervisning på när människor känner empati med andra.  
 
 
Validitet och reliabilitet 
 
En begränsning i denna uppsats var att endast en person, författaren själv, har kodat 
materialet. Ett sätt att öka validiteten samt reliabiliteten hade varit att flera personer hade 
kodat materialet så att interbedömarreliabiliteten kunnat beräknas. Dock, genom att 
författaren använde sig av ett flertal kriterier i sin kodning av deltagarnas empati och slog 
samman dessa till ett gemensamt mått på empati kunde begreppsvaliditeten ökas. Samtidigt 
bör nämnas att definitionen av empati begränsades till tre begrepp: medkänsla med, bry sig 
om och förstå personen. Dessa tre begrepp har dock använts i tidigare forskning (Håkansson 
Eklund, 2006a) och där visat sin förmåga att mäta empati.  

Hur korta eller hur långa deltagarnas svar var påverkade inte uppenbart resultatet. De 
personer som svarade med korta svar var oftast lika tydliga i sina åsikter som de personer som 
skrev längre svar. 

I den här undersökningen jämfördes personers åsikter om kvinnan med deras egen 
erfarenhet av våld för att se om detta påverkade hur de uppfattade kvinnan. Detta trots att 
upplevelsen av våld kan variera från person till person. En del uppfattar relativt minimala 
händelser som allvarliga och tvärtom men en upplevelse av våld är en erfarenhet oavsett hur 
allvarlig händelsen är. För att motverka den godtyckliga bedömningen av individen själv om 
vad som är våld bad jag dem om att beskriva händelsen. Utifrån beskrivningen placerades 
personer med liknande erfarenheter i samma grupp vartefter deras empati för kvinnan 
jämfördes. 

Tidigare forskning har funnit att kvinnor har högre empati för andra personer än män 
(Batson et al., 2005; Thomas et al., 1997). Denna undersökning, till skillnad från tidigare 
forskning, fann inte någon skillnad i empati mellan kvinnor och män. Diskrepansen mellan 
tidigare forskning och denna undersökning kan bero på att det var endast få män med i 
undersökningen. Hade undersökningen inkluderat fler män kan det tänkas att resultatet hade 
blivit något annorlunda. Men pga det ringa antalet män kan inga slutsatser om kön dras, 
samtidigt som generaliserbarhet begränsar sig till att gälla mest  kvinnor. 
 
 
Framtida forskning 
  
Denna undersökning var begränsad till att enbart inkludera gymnasieelever. Fortsatt forskning 
kan dock bredda perspektivet och titta på personer som tillhör specifika grupper till exempel 
kvinnor som själva upplevt misshandel inom sitt förhållande. Även att undersöka vidare om 
subjektssyn och särskilt vad som gör att människor ser vissa personer som subjekt och andra 
som objekt är ett framtida forskningsområde. En fråga som handlar huruvida likheten mellan 
empatisören och den andra personen gör en person mer benägen att ta en persons perspektiv 
bör studeras vidare. Viktigt är också att försöka fastställa och enas om vad empati är samt att 
försöka förfina mätmetoderna. Det är nödvändigt att forskare enas kring hur man ska definiera 
empati för att sedan kunna nå konsensus om vad som genererar empati.  

 Tidigare forskning liksom denna undersökning har framförallt studerat svåra och 
traumatiska situationer och forskning om mer lätta och positiva situationer är ovanlig. 
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Undersökningarna har framförallt fokuserat på traumatiska händelser, så som våldtäkt eller att 
bevittna en annan person utsättas för smärta, eftersom det ökar sannolikheten att deltagarna i 
undersökningen känner empati under sådana omständigheter (Aderman et al., 1974; Deitz et 
al., 1982). Duans (2000) undersökning visar att det finns även andra känslomässiga områden, 
till exempel glädje eller ilska, som empati forskningen kan utforska.  
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Empathy with a person who has been subjected to violence in a relationship 
 

Cecilia Hagberg 
 
Research has shown that similar experience is not the only explanation for 
empathy. Other factors that can influence empathy are: subject/object 
viewing and responsibility. The focus of the present study was to investigate 
the relationship between (a) similar previous experience and empathy, (b) 
attribution of responsibility and empathy and (c) subject view and empathy. 
A questionnaire was handed out to four upper secondary school classes. The 
students were asked to read a story about a woman who was abused by her 
husband. They also answered questions about how they perceived the 
woman and about their own previous experience of violence. The results of 
this study are accounted for qualitatively and with statistical analyses. The 
study showed no association between similar experience and empathy but 
there was a strong correlation between responsibility, subject view and 
empathy.  
 
Key words: empathy, similar experience, responsibility, subject/object 
viewing, violence.  
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Appendix A 
 
När du besvarar enkäten tänk då på att det inte finns några svar som är rätt eller fel, 
och all information är viktig. Vid behov skriv på baksidan av pappret.  
 
1. Ålder:  ................... 
 
2. Kön: ...................... 
          
Maria lever i ett samboförhållande med Thomas. De har varit tillsammans i flera år och de har 
två barn, på två och fyra år. Inledningsvis upplevde Maria Thomas som charmig och älskvärd. 
Han överröste henne med komplimanger så hon kom att känna sig uppskattad och beundrad. 
De tillbringar mycket tid ensamma då Thomas hellre vill umgås med henne själv än med hennes 
familj och vänner. Efter några år  kände Maria att Thomas började förändras, hon tyckte att 
han blev mer och mer elak, hennes vänner och familj märker dock ingen skillnad i hans 
beteende. Hon kände sig illa till mods när han gav henne små pikar och kommenterar hennes 
utseende. Han ringer henne flera gånger under dagen och trots att Maria i början upplevde det 
som smickrande tycker hon nu att det börjar kännas som om han försöker kontrollera henne. 
Hon tycker också att han uppträder argt och svartsjukt när hon träffars sina väninnor. Hon 
upplever att hon inte kan göra något rätt i deras förhållande och hon försöker göra honom till 
lags genom att anpassa sig. Första slaget kom under ett gräl då han ger henne en örfil, han sa att 
det var för att han inte upplevde att hon lyssnade. Efteråt är han mycket ångerfylld och säger 
att det inte var meningen, att han älskar henne och inte kan leva utan henne. Maria förlåter 
honom eftersom hon älskar honom och tycker synd om honom. Under den efterföljande 
perioden blir allt mycket bättre, men nästa slag  kommer några månader efter det första. Maria 
upplever att denna gång var det hennes fel eftersom hon provocerade honom. Hon skäms och 
vill inte berätta för sin familj och vänner vad som hänt. Under de följande åren trappas våldet 
upp och blir allt mer frekvent, trots situationen vågar inte Maria lämna honom.  
 
Fråga 3: Hur upplever du kvinnan i berättelsen? (Beskiv med dina egna ord på minst 10 rader)  
 
 
 
 
4a: Markera på skalan nedanför till vilken grad du känner igen dig i berättelsen. Där 1 betyder 
att du inte alls känner igen dig och 7 betyder att berättelsen är mycket lik .  
 
1                   2                   3                    4                   5                    6                  7 
inte                                                                                                                   väldigt 
alls                                                                                                                   mycket  
 
4b: Om du har markerat en siffra högre än 1 så beskriv den erfarenheten.    
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 5a: Har du på något sätt haft någon erfarenhet av våld? Markera på skalan nedanför där 1 
betyder att du inte har någon erfarenhet alls och 7 betyder att du har väldigt mycket erfarenhet 
av våld. 
 
1                   2                   3                    4                   5                    6                  7 
inte                                                                                                                   väldigt 
alls                                                                                                                   mycket  
 
5b: Om du har markerat en siffra högre än 1 så beskriv den erfarenheten.    
 
 


