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Anna Hallén 

 
 
En tidigare studie har visat att negativa effekter av att känna empati är 
övervägande på kort sikt medan positiva effekter är övervägande på lång 
sikt, gällande psykiatripersonal. Med den aktuella studien avsågs att 
undersöka huruvida liknande tendenser finns hos en generell population. 
253 högskolestudenter deltog, och i en mellangruppsdesign besvarade 
hälften en enkät belysande upplevelser på kort sikt medan den andra hälften 
besvarade en likadan enkät belysande upplevelser på lång sikt. Resultatet 
visade att empati har olika effekter beroende på tidsperspektivet även för 
människor generellt, i form av mer positiva effekter på lång sikt. Denna 
effekt återfanns bland såväl kvinnor som män, och bland yngre såväl som 
äldre. En tänkbar förklaring är att intrycket blir ett annat med tidsmässig 
distans. 

 
Key words: empathy, compassion fatigue, compassion satisfaction, time 
perspective. 

 
 

Inledning 
 
Forskningen runt empati har på senare år expanderat och negativa såväl som positiva effekter 
av att känna empati med människor i svåra situationer har uppmärksammats (se t ex Bride, 
Radey & Figley, 2007; Hesse, 2002; Kinnick, Krugman & Cameron, 1996; Stamm, 2002). 
Bland annat genom begreppen compassion fatigue och compassion satisfaction har visats på 
de effekter som kan uppkomma, och trots att det fortfarande råder oenighet om vilka begrepp 
som bör användas är dessa numera väletablerade inom forskningen (Bride et al., 2007). 

Främst har undersökningar fokuserat på yrkesverksamma som i stor utsträckning kommer i 
kontakt med trauman och mänskligt lidande, eftersom hur frekvent kontakten med sådana 
situationer är tros vara en avgörande faktor (Schwam, 1998). Belägg finns emellertid för att 
även privatpersoner kan drabbas av liknande symptom, då compassion fatigue skiljer sig från 
utbrändhet på så sätt att det inte enbart kan uppstå ur frekvent och långvarig exponering, utan 
även kan vara ett resultat av en enstaka kontakt med trauma (Conrad & Kellar-Guenther, 
2006). På så sätt är det av vikt att forskning även fokuserar på människor i allmänhet och inte 
uteslutande på yrkesverksamma inom omhändertagande yrken. 

Med anledning av detta var avsikten med den föreliggande studien att rikta fokus mot en 
generell population för att undersöka negativa och positiva effekter av att känna empati med 
människor i svåra situationer. I tidigare uppsatsarbete där psykiatripersonals upplevelser av att 
känna empati med patienter i svåra situationer fokuserades, framkom att tidsperspektivet är av 
betydelse för huruvida negativa eller positiva upplevelser är övervägande (Hallén, 2008), och 
syftet var här att undersöka om liknande tendenser finns hos människor i allmänhet. 

I Halléns (2008) tidigare undersökning visade sig förhållandet vara det motsatta på kort 
och lång sikt. Detta på så sätt att empatikrävande situationer på kort sikt ledde till 
övervägande negativa upplevelser, exempelvis genom känslor av trötthet, nedstämdhet och 
maktlöshet, medan de på längre sikt ledde till övervägande positiva upplevelser genom bland 
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annat ökad självkännedom, större insikt och förståelse, möjlighet att utvecklas som människa, 
och tacksamhet och ödmjukhet inför det man har. De negativa såväl som positiva upplevelser 
som framkom i Halléns studie är i enlighet med vad tidigare forskning gjord på verksamma 
inom omhändertagande yrken har visat (Iliffe & Steed, 2000; Ortlepp & Friedman, 2002). 
Deltagarna i Ortlepp och Friedmans studie beskrev långvariga förändringar i synen på sig 
själva, på världen, samt på andra, vilket de ansåg vara en effekt av deras arbetsrelaterade 
upplevelser, och i Iliffe och Steeds undersökning framkom upplevelser av maktlöshet, ilska, 
utmattning och stress. 

I de studier som gjorts har fokus emellertid inte tidigare riktats mot tidsperspektivets roll, 
varpå förklaringar till varför en skillnad i empatins effekter på kort och lång sikt föreligger är 
svåra att hitta. En tänkbar förklaring är att människor som tidsmässigt har fått distans till svåra 
händelser lättare kan fokusera på, och minnas, positiva aspekter, medan det är svårt att hålla 
en objektiv distans till en mer tidsnära situation. Sannolikt är att helhetsintrycket blir ett annat 
med tidsmässig distans, än då man befinner sig i situationer som innefattar trauman och 
mänskligt lidande och som kräver djup empatisk inlevelse. En händelse som är 
energikrävande och modfällande i stunden, kan med tiden ses ur ett annat perspektiv. 

Loewenstein (2005) menar att det är svårt att föreställa sig vilka känslor vissa tillstånd 
genererar då man inte aktivt befinner sig i ett sådant tillstånd, eftersom människors 
uppfattning om egna känslor och beteenden i en situation som de för tillfället inte befinner sig 
i är begränsad. I enlighet med detta har tidigare konstaterats att trots att människor generellt 
inte har svårigheter att minnas obehagliga och jobbiga händelser så blir upplevda känslor lätt 
felaktigt ihågkomna (Engelberg, 2000). Människor tenderar att underskatta hur påfrestande 
negativa känslor upplevdes vara i stunden, och möjligtvis kan detta utgöra en förklaring till 
skillnaden i empatins effekter på kort och lång sikt, och till varför upplevelsen blir en annan 
med tidsmässig distans. 

 
 
Empati 
 
Empati som begrepp har varit föremål för många olika beskrivningar och definitioner, och 
diskrepanser dessa emellan har ofta förekommit (Kunyk & Olson, 2001; Sand, 2003). Vissa 
forskare menar att oklarheten kring konceptet hämmar framstegen i förståelse och 
användningsområde, och att det således är viktigt att tydliggöra en enhetlig definition (Irving 
& Dickson, 2004). 

Empati i den vidaste bemärkelsen syftar till en individs reaktioner på en annan individs 
observerade tillstånd (Davis, 1983). Vidare är kärnan i de flesta definitioner att empati innebär 
en förnimmelse av en annan människas personliga upplevelse (Goubert et al., 2005), och 
enligt Hoffman (2000) rör det sig om en affektiv respons som är mer relevant för den andres 
situation än för den egna. Också Eisenberg (2002) definierar empati som en affektiv respons 
till följd av förståelsen och uppfattningen av en annan människas emotionella tillstånd, och 
menar att denna respons är liknande vad den andra personen känner eller tros känna. 
Följaktligen innebär empati en inre upplevelse av någon annans tillfälliga psykologiska 
tillstånd (Schafer, 1959), och att empatisera handlar om att dela och uppleva en annan 
människas känslor (Greenson, 1960). Med andra ord kan empati också definieras som den 
generella upplevelsen av främmande medvetanden (Stein, 1989). Utmärkande är således 
införskaffandet av insikt eller kunskap om en annan människas känsloläge och det handlar om 
att fånga upp känslomässiga budskap, vilket är av grundläggande betydelse för att nå 
förståelse och medmänsklighet i interpersonella relationer (Holm, 2001). 

Forskning tyder på att förmågan att empatisera har utvecklats från det evolutionistiska och 
biologiska system som syftar till att representera inre kroppsliga tillstånd och subjektiva 
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känslotillstånd (Singer et al., 2004). Förmågan att forma subjektiva representationer av 
känslor, vilka hjälper människor att förutse effekter av emotionella stimuli för den egna 
personen, leder till förståelse för den emotionella betydelsen av stimuli och prediktion av dess 
effekter även för andra. Empati kan kännas för människor i både positiva och negativa 
situationer (Håkansson Eklund, 2006; Nezlek, Feist, Wilson & Plesko, 2001) men känns 
oftare för människor i negativa situationer eftersom empati då behövs mer (Håkansson 
Eklund, 2006).  

Förmågan till empatiskt tänkande varierar människor emellan (Einhorn, 2005), men 
möjlighet att utveckla eller lära sig denna förmåga besitts av närmast alla (Einhorn, 2005; La 
Monica, 1981). De individuella skillnaderna är stora gällande empatisk förmåga, varför 
empati inte bara bör ses som en socialt konstruerad egenskap utan också som ett karaktärsdrag 
och en biologiskt förankrad egenskap (Nezlek et al., 2001). 

Empati kräver någon form av objekt, vanligtvis en annan människas känslor, och det är 
mer sannolikt att empati känns i närvaro av människor eller då händelser inträffar som gör 
andra människors känslor mer påtagliga (Nezlek et al., 2001). Människor känner emellertid 
inte automatiskt empati för att de befinner sig med andra eller för att något inträffar. Således 
föreligger en viktig skillnad mellan att konceptualisera empati som ett karaktärsdrag, där 
förmågan och potentialen att uppleva andras känslor är densamma över situationer, och att 
konceptualisera det som ett tillstånd, där en specifik tidpunkt och händelse är av betydelse för 
upplevelsen av andras känslor. 

Studien gjord av Nezlek et al. (2001) fann vidare att graden av empati varierar i takt med 
händelser i det dagliga livet. Detta kan förklaras av att människor, när de interagerar med 
andra, sannolikt känner av samma känslor som människor omkring dem känner och därför är 
sannolikheten större att de känner empati för dessa människor. Således är det troligt att sociala 
händelser inverkar på empati genom känslors förmåga att smitta av sig. 

Vad som också ligger till grund för skillnader i empati tros vara den varierande typen av 
relationer, då empati i kontexten av en nära relation skiljer sig åt från empati relaterat till en 
främling (Vreeke & van der Mark, 2003), eller någon man ogillar (Batson, Håkansson 
Eklund, Chermok, Hoyt & Ortiz, 2007). Empati i intima relationer utvecklas av särskild 
omsorg och kunskap, medan det utanför sådana relationer bygger på mer generella sympatier, 
omsorger och övertygelser (Vreeke & van der Mark, 2003). 

 
Empati som ett interpersonellt fenomen. Forskare menar att empati är ett interpersonellt 

fenomen, på så sätt att en person som ger empati genom ord och handlingar kommunicerar sin 
medkänsla och förståelse till personen i behov av empati, på samma gång som mottagaren av 
empati kommunicerar sin oro till den andra. De interna processerna blir således 
interpersonella i och med att den enes handlingar reflekteras i motpartens handlingar 
(Håkansson & Montgomery, 2002). En studie gjord av Horowitz et al. (2001) stödjer teorin 
om empati som ett interpersonellt fenomen. En person som vänder sig till någon för att få 
empati gör vanligtvis så av en anledning: hon eller han vill ha något från den som ger empati. 
Målet kan exempelvis vara att mottaga råd, eller att få medlidande. Detta mål är sällan uttalat, 
varför personen som ger empati genom kontextuella faktorer och ledtrådar som vilken typ av 
problem det rör sig om måste tolka in den andres mål och sedan agera därefter. Det 
konstaterades att deltagarna upplevde högre tillfredsställelse då reaktionen från den som gav 
empati matchade målet som antyddes av ledtrådarna. 

Att se andra människors lidande frambringar en rad olika reaktioner (Davis, 1983), från 
ignorering till bedrövelse, medlidande och benägenhet att hjälpa eller trösta (Goubert et al., 
2005). Människor använder ofta strategiskt tänkande innan beslut fattas om huruvida man 
frivilligt ska, eller inte ska, gå in i en situation där medkänsla för någon annan krävs (Davis, 
Mitchell, Hall, Snapp & Meyer, 1999). Resultatet av sådant strategiskt tänkande tros vara 
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beroende av en människas naturliga grad av empati, således empati som ett karaktärsdrag 
(Nezlek et al., 2001), och tillhandahåller en potentiell förklaring till varför vissa individer 
väljer att utsätta sig för sådana situationer medan andra avstår från det (Davis et al., 1999). 
Även individuella skillnader i emotionalitet och känsloreglering har konstaterats vara av 
relevans för vilka empatirelaterade reaktioner som uppvisas (Eisenberg et al., 1994). 

Att själv ha befunnit sig i en liknande situation kan underlätta empatiprocessen eftersom en 
gemensam utgångspunkt gör det lättare att nå förståelse. För att förstå krävs dock inte att ett 
identiskt tillstånd har upplevts, utan en situation kan abstraheras eller generaliseras till en nivå 
där den påminner om något som personen själv har upplevt och således kan förstå (Eklund, 
Andersson-Stråberg & Hansen, in press; Håkansson & Montgomery, 2003). I enlighet med 
detta tros essensen i att känna empati vara uppfattningen av att en annan människa i grunden 
liknar ens egen person (Håkansson Eklund, 2006), och det är denna uppfattning som formar 
grunden för ömsesidig förståelse (Olsen, 2001). Människor reagerar med omsorg när 
samhörighet känns med en person i behov av empati, och således är det föreställningen om 
oss själva i den aktuella situationen vi reagerar på (Håkansson Eklund, 2006). 

 
Könsskillnader i empati. Forskningen är motstridig om huruvida könsskillnader i grad av 

empati existerar (för översikter om könsskillnader i empati, se Eisenberg & Lennon, 1983; 
Hoffman, 1977), men studier har påvisat att tillförlitliga könsskillnader endast föreligger i 
situationer då individer är medvetna om att de blir bedömda, samt då förväntningar på 
könsroller relaterade till empati är framträdande (Ickes, Gesn, & Graham, 2000). I enlighet 
med detta har konstaterats att det inte är en skillnad i empatisk förmåga som gör att kvinnor i 
vissa sammanhang uppvisar mer empati än män, utan en skillnad i motivation (Klein & 
Hodges, 2001). Upplevelsen av att situationsmässiga faktorer är relevanta för den kvinnliga 
könsrollen verkar ytterligare motivera kvinnor till att försöka förstå vad en annan människa 
tänker eller känner. 

I forskning där deltagarna blivit ombedda att beskriva ett tillfälle då de hade känt empati 
kunde en könsskillnad påvisas på så sätt att majoriteten av historierna beskrev en kvinna. 
Detta gällde oavsett om den som beskrev historien var en kvinna eller en man och oavsett om 
den som beskrevs gav eller mottog empati (Håkansson & Montgomery, 2003). Resultatet kan 
bero på en social uppfattning om att kvinnor har ett större behov av empati, eller inställningen 
att det är lättare att empatisera med en kvinna än med en man.  

Ytterligare anmärkningsvärt i Håkanssons och Montgomerys studie (2003) var att ingen av 
deltagarna valde att beskriva empati i förhållande till en kärlekspartner, varken nuvarande 
eller före detta. Förklaringen till detta är oklar, men eventuellt kan avsaknaden av emotionell 
distans i en så nära relation vara en orsak. 

Trots att empati är en essentiell del för att det mänskliga samspelet ska fungera (se t ex 
Holm, 2001; Irving & Dickson, 2004; Johansson & Eklund, 2003; Sand, 2003) kan det även 
leda till negativa konsekvenser i och med den kostnad det innebär för den som ger empati 
(Figley, 2002). Forskning tyder på att den som ges empati har positivare upplevelser av 
situationen än den som ger empati. Efter en situation i vilken deltagare i en studie av 
Håkansson och Montgomery (2003) hade känt empati med en annan människa, gavs uttryck 
för känslor av maktlöshet och nedstämdhet. Därmed kan empati också vara en bakomliggande 
faktor till utvecklandet av compassion fatigue (Figley, 2002).  
 
 
Compassion fatigue 
 
Forskningen är enig om att empati är en av de viktigaste faktorerna när det handlar om att 
uppnå god kvalitet inom omhändertagande yrken (Holm, 1985; Irving & Dickson, 2004; 
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Johansson & Eklund, 2003). Desto större oenighet råder dock om de konsekvenser som 
empati tros kunna leda till, men forskningen inom området har på senare år expanderat och 
större kännedom finns nu om begreppet compassion fatigue, eller vad som också refereras till 
som sekundärtraumatisk stress (Bride et al., 2007). Forskning har visat att empati är en av de 
främsta orsakerna till utvecklandet av compassion fatigue (Figley, 2002), och detta rymmer 
ett dilemma för yrkesverksamma inom omhändertagande yrken då empati är en nödvändighet 
för att skapa kvalitet i yrket (Irving & Dickson, 2004; Johansson & Eklund, 2003). Samtidigt 
som det är viktigt att separera privata känslor för att objektivt bedöma klienters och patienters 
behov kan inte behovet av medlidande och empati åsidosättas, då detta är vad som 
tillhandahåller nödvändiga verktyg för att bistå människor i behov av hjälp (Figley, 2002). 

Compassion fatigue har främst satts i relation till yrkesverksamma som i större 
utsträckning kommer i kontakt med trauman och mänskligt lidande (Hoffman, 2000; Schwam, 
1998), och handlar om en emotionell börda som kan vara svår att undvika då kontakten med 
människor i behov av hjälp är återkommande och behovet av empati och medlidande stort 
(Bride et al., 2007). Att känna empati innebär för det mesta en viss kostnad, eftersom vi i vår 
strävan att förstå en drabbads situation själva lider (Figley, 2002), och från flera håll kommer 
uppmaningar om att omsorg och fokus inte enbart bör riktas mot vårdtagare, utan också mot 
vårdgivare (Bride & Figley, 2007; Sabo, 2006; Schwam, 1998). Compassion fatigue kan leda 
till beteendemässiga, emotionella och kognitiva förändringar (Bride et al., 2007) och kan i 
längden resultera i konsekvenser som påverkar både yrkesliv och privatliv. Exempelvis kan 
det medföra sämre arbetsprestationer, generellt sämre hälsa, nedstämdhet, emotionell smärta, 
samt att personliga relationer blir lidande (Conrad & Kellar-Guenther, 2006; Schwam, 1998). 

Trots att compassion fatigue främst har satts i samband med yrkesverksamma inom 
omhändertagande yrken (Hoffman, 2000; Schwam, 1998) finns belägg för att även 
privatpersoner kan drabbas (Kinnick et al., 1996). I enlighet med detta har Conrad och Kellar-
Guenther (2006) konstaterat att compassion fatigue kan uppstå som ett resultat av att endast 
tillfälligt komma i kontakt med ett psykologiskt trauma, varför det är viktigt att forskningen 
kring compassion fatigue utvidgas till att även gälla en generell population. 

I en studie där människor i allmänhet var i fokus fann Kinnick et al. (1996) att media på 
två sätt spelar en utmärkande roll i utvecklandet av compassion fatigue i relation till sociala 
problem: dels genom att förse människor med antipatiframkallande innehåll, och dels genom 
att skapa en tillvänjning och viss avtrubbning mot sociala problem genom ett överflöd av 
övervägande negativa budskap. Studiens deltagare skyllde sin avtrubbning på beskaffenheten 
och innehållet i nyhetsreportage, framför allt i de lokala nyheterna. På så sätt stödjer studien 
resultat om att direkt och personlig kontakt med människor i behov av hjälp inte är en 
nödvändighet för att drabbas av emotionell utmattning (Conrad & Kellar-Guenther, 2006), 
utan att detta även genom media kan ha en påtaglig effekt (Kinnick et al., 1996). 

I samband med medias betydelse för utvecklandet av compassion fatigue, 
uppmärksammades även två andra utmärkande drag (Kinnick et al., 1996). För det första 
förutsattes att någon form av orosmoment eller problem existerar, och i studien framkom att 
vissa typer av sociala problem väcker högre grad av empati än andra. Bland annat kunde 
konstateras att våldsbrott och barnmisshandel leder till starkare empati än exempelvis 
hemlöshet och AIDS. Att situationer som involverar barn är mer emotionellt krävande finns 
även ytterligare stöd för (Hallén, 2008; Iliffe & Steed, 2000). 

Vidare tyder resultaten på att det inte handlar om en viss personlighetstyp som riskerar att 
drabbas av compassion fatigue, utan att det är situationen och personen i kombination som är 
relevant (Kinnick et al., 1996). I och med detta blir nästa utmärkande drag aktuellt; 
compassion fatigue är i hög grad ett individuellt fenomen där individer påverkas olika utifrån 
personlighet och situationsmässiga faktorer. Därmed är det inte märkligt att vissa situationer 
kan väcka tendenser mot compassion fatigue hos somliga men inte hos andra. 
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Gränsen för hur mycket människor orkar uthärda är individuell (Schwam, 1998), och 
forskning har syftat till att undersöka varför reaktionerna är så olika. Troliga förklaringar rör 
att det har att göra med vilka copingstrategier som används, samt huruvida man själv har en 
bakgrund med personlig erfarenhet av trauman (Sabin-Farrell & Turpin, 2003). Sannolikt är 
också att de positiva effekter som traumaarbete medför väger upp för upplevda negativa 
effekter. Undersökningar har nämligen visat att det inte enbart är negativa effekter som 
uppkommer av sådant arbete, utan även positiva effekter som exempelvis ökad positiv 
självbild och en starkare uppskattning för olika värden i livet kan bli tydliga (Steed & 
Downing, 1998). Med tiden har således klarlagts att för att komma underfund med de 
negativa konsekvenser som empati kan medföra måste även de positiva konsekvenserna 
förstås, varvid begreppet compassion satisfaction blir av betydelse (Stamm, 2002). 

 
 
Compassion satisfaction 
 
Att hjälpa någon motiveras delvis av den tillfredsställelse som kan uppkomma av sådana 
handlingar, och denna tillfredsställelse benämns compassion satisfaction (Stamm, 2002). 
Trots evidens om de negativa effekter som kan uppkomma av att indirekt komma i kontakt 
med trauman och mänskligt lidande, fortsätter många att vara engagerade, inte minst inom 
yrkesområden. Därför har fokus inom forskning även riktats mot de positiva aspekter som kan 
framkomma av uppgifter som är emotionellt krävande. 

Compassion satisfaction syftar till de positiva effekter som individer kan uppleva som ett 
resultat av arbete med traumatiserade eller lidande människor (Stamm, 2002). Det har bland 
annat framkommit att traumaarbete kan leda till positiva förändringar i kognitiva scheman 
genom upplevelser av personlig mognad, generellt större medvetenhet, samt fördjupad 
förståelse för, och anknytning till, människor (Ortlepp & Friedman, 2002). Belägg finns för 
att emotionellt krävande arbete ger människor en god chans till mognad och utveckling, både 
på ett personligt och professionellt plan (Hesse, 2002). 

Hur compassion satisfaction och compassion fatigue förhåller sig till varandra är inte fullt 
klarlagt, men sannolikt är att det rör sig om en balans och att människor inom 
omhändertagande yrken troligtvis upplever båda delar (Stamm, 2002). Forskare hävdar att 
compassion satisfaction kan förhindra effekter av compassion fatigue, och evidens för detta 
finns genom ett flertal studier (Collins & Long, 2003; Conrad & Kellar-Guenther, 2006; 
Stamm, 2002). I studien av Conrad och Kellar-Guenther (2006) blev tydligt att deltagare med 
en relativt hög nivå av compassion satisfaction, hade en påtagligt lägre nivå av compassion 
fatigue. Liknande resultat framkom även i Collins och Longs (2003) studie med avsikt att 
kartlägga effekter hos vårdpersonal som i sitt arbete kom i kontakt med svårt traumatiserade 
människor. Resultaten tyder på att compassion satisfaction innebär en skyddande effekt mot 
compassion fatigue, då personal med högre grad av compassion satisfaction hade en lägre 
grad av compassion fatigue. Omvänt gäller även att det är när graden av compassion fatigue 
ökar som det blir allt svårare att känna compassion satisfaction (Stamm, 2002), vilket också 
bekräftades i Collins och Longs (2003) studie. Det framkom att upplevelsen av compassion 
fatigue ökade i takt med att graden av compassion satisfaction och generell livsstatus och 
livstillfredsställelse minskade. 

Forskningsframstegen har lett till att compassion fatigue idag är ett vedertaget begrepp för 
den fara som människor som kommer i kontakt med mänskligt lidande utsätter sig för - en 
fara som kan gälla yrkesverksamma, såväl som familj och vänner. Därför menar Bride och 
Figley (2007) att det är av stor vikt att informera om, och förebygga, denna risk, och ett sätt 
att göra det på är att även uppmärksamma compassion satisfaction och belöningarna, då dessa 
ofta väger tyngre än kostnaderna. Viktigt för att lyckas med detta är att inte glömma bort det 
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egna välmåendet, samt att upprätthålla en god balans mellan en omsorg om andra och en 
omsorg om sig själv (Salston & Figley, 2003). 
 
 
Halléns tidigare studie 
 
Som nämnts har fokus i forskning gällande effekter av att känna empati främst riktats mot 
yrkesverksamma som mer frekvent kommer i kontakt med trauman och mänskligt lidande 
(Schwam, 1998), och detta var också fokus i tidigare uppsatsarbete vilket denna studie 
grundar sig på (Hallén, 2008). Motstridig forskning finns om huruvida empati är en riskfaktor 
eller en skyddande faktor för yrkesverksamma inom omhändertagande yrken som ofta berörs 
av kontakt med trauman och mänskligt lidande (se t ex Bride et al., 2007; Figley, 2002; 
Stamm, 2002) och begreppen compassion fatigue och compassion satisfaction har 
uppmärksammats allt mer. 

Syftet med Halléns tidigare studie var att undersöka hur yrkesverksamma inom ett 
omhändertagande yrke, psykiatrin, påverkas av situationer i vilka de ofta behöver känna 
empati med patienter i svåra situationer. Tjugoen respondenter deltog i en kvalitativ studie där 
öppna frågeformulär användes och där deltagarna fick beskriva upplevelser på kort respektive 
lång sikt. Resultatet visade att sådana situationer leder till övervägande negativa känslor på 
kort sikt men övervägande positiva känslor på lång sikt, något som förmodligen tidigare inte 
har påvisats. På kort sikt framkom åtskilliga negativa upplevelser såsom nedstämdhet, 
maktlöshet, trötthet, och energilöshet, medan de positiva upplevelserna var få. Emellertid var 
förhållandet det motsatta på lång sikt, då effekterna nästan uteslutande var positiva. Här 
framkom istället upplevelser av ökad självkännedom, större insikt och förståelse, möjlighet att 
utvecklas som människa, och tacksamhet och ödmjukhet inför det man har. Många menade att 
deras arbete med psykiskt påfrestande situationer hade lett till ökad självkännedom och till att 
man hade utvecklats som människa. Upplevelsen av att arbetet hjälpte dem att bli mer 
kärleksfulla mot sin omgivning och mer ödmjuka mot livet i stort var påtaglig, och ofta gavs 
uttryck för tacksamhetskänslor. 

Sammanfattningsvis visade studien att situationer i vilka yrkesverksamma inom psykiatrin 
känner empati med patienter i svåra situationer oftast medför både positiva och negativa 
konsekvenser, och resultaten tyder på att de negativa effekter som psykiskt påfrestande 
situationer innebär med tiden kan leda till positiva effekter. Det verkar som att den mentala 
belöning och chans till professionell och personlig mognad och utveckling som de flesta 
verkar uppleva, uppväger de psykiskt tunga och påfrestande situationer som dessa människor 
ofta ställs inför. 

Mot bakgrund av detta är området i behov av ytterligare forskning och avsikten med den 
aktuella studien var att bygga vidare på, och komplettera, den tidigare undersökningen. Då 
forskning om empatins effekter i viss grad försakat studier på människor i allmänhet, eftersom 
tydliga effekter av att känna empati främst har antagits vara förknippade med 
yrkesverksamma som i större utsträckning kommer i kontakt med detta, ansågs en sådan 
studie riktad mot en generell population vara av relevans. Ett sådant fokus är viktigt inom 
forskningen, samt är av samhällelig nytta för en generell population såväl som för 
yrkesverksamma genom att förståelse för fenomenet skapas. 
 
 
Syfte, frågeställningar och hypoteser 
 
Studiens syfte var att undersöka huruvida tidsperspektivet är av betydelse för hur man 
påverkas av att känna empati med människor i svåra situationer. Då detta påvisats bland 
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psykiatripersonal på så sätt att negativa effekter var övervägande på kort sikt medan positiva 
effekter var övervägande på lång sikt var det av intresse att undersöka huruvida liknande 
tendenser finns hos människor i allmänhet, eller om det är en företeelse främst relaterad till 
yrkesverksamma. Då föregående uppsatsarbete genomfördes kvalitativt, var syftet nu att 
genom en kvantitativ studie försöka skapa klarhet i detta. 

Huvudfrågeställningen och hypotesen som studien utgick ifrån var följande: 
 
Finns det en skillnad i effekter av att känna empati med människor i svåra situationer på kort 
och lång sikt? Hypotesen var att det finns en skillnad på så sätt att människor upplever mer 
positiva effekter av empati på lång sikt än på kort sikt. 
 
En mer perifer frågeställning med hypoteser sattes även upp för enkätens öppna del i vilken 
deltagarna uppmanades att fritt beskriva ett tillfälle då de hade känt empati med en människa i 
en svår situation. Denna var av intresse för att komplettera tidigare forskning där det 
framkommit att personen som beskrevs då deltagarna fritt skulle beskriva en person som de 
hade empatiserat med oftast var en kvinna, och aldrig en kärlekspartner (Håkansson & 
Montgomery, 2003). Denna frågeställning löd: 
 
Vad är utmärkande i deltagarnas beskrivningar av tillfällen då de har känt empati med en 
människa i en svår situation? Hypoteserna var att (a) personen som beskrivs är oftast en 
kvinna, och (b) personen som beskrivs är sällan en kärlekspartner, varken nuvarande eller före 
detta. 

 
 

Metod 
 
Designen i studien var experimentell på så sätt att hälften av deltagarna fick besvara en enkät 
om upplevelser på kort sikt, medan den andra hälften fick besvara en enkät om upplevelser på 
lång sikt. I övrigt var de två versionerna av enkäten identiska. I Figur 1 presenteras studiens 
design. 
 
 
 

 
 
 
Figur 1. Studiens design. 
 
 

Deltagare 
 
I studien deltog 253 respondenter som alla var studenter vid Mälardalens högskola. 
Deltagarna var studeranden inom kurser eller program med beteendevetenskaps- eller 
vårdanknytning, då förhoppningen var att sådana studenter skulle finna ett personligt intresse i 
att medverka i studien. Dessa kontaktades utifrån ett lämplighetsurval eftersom studenter var 
en tillräckligt representativ grupp för studiens syfte, frågeställningar och hypoteser genom den 
rika variation av människor de utgör. Representativiteten bör visserligen åläggas viss 

Empatisituation 

Effekter på empatisören 
på kort sikt 

Effekter på empatisören 
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restriktion eftersom studenter inte kan sägas representera befolkningen till fullo, men ansågs 
ändå vara relativt god. En respondent hade ej lämnat uppgift om kön, men av resterande 
respondenter var 211 kvinnor och 41 män. Deltagarnas ålder varierade mellan 18 och 53 år 
(M = 27.73, SD = 7.77). 

Av dessa 253 enkäter bestod det partiella bortfallet i att samtliga sju påståenden inte hade 
besvarats fullkomligt i fem fall. De var emellertid tillräckligt ifyllda för att tas med i analysen. 
Ett visst partiellt bortfall bestod också i att det inte alltid gick att utläsa från enkätens öppna 
fråga huruvida personen som beskrevs var en kvinna eller en man, och om det var en partner 
eller inte. Detta berodde på att valet av tillfälle var helt fritt och att närmare instruktioner hade 
undvikits då det var av vikt att deltagarna gjorde ett självständigt val. I sammanlagt 55 av 
fallen gick en av dessa eller båda inte att utläsa, men resterande enkäter var ändå tillräckligt 
många för att en fullgod analys skulle kunna göras. 
 
 
Material 
 
I studien användes två varianter av en och samma enkät. Dessa var identiska bortsett från att 
den ena fokuserade på upplevelser av att känna empati med människor i svåra situationer på 
kort sikt medan den andra fokuserade på lång sikt. Genom slumpmässigt urval fick hälften av 
deltagarna besvara enkäten om kort sikt, medan den andra hälften fick besvara enkäten om 
lång sikt. Således användes en mellangruppsdesign. 

Enkätens första instruktion, ”Beskriv ett tillfälle då du kände empati/medkänsla med en 
människa i en svår situation” hade framför allt som syfte att hjälpa respondenterna att ta 
ställning till övriga påståenden om hur det fick dem att känna på antingen kort eller lång sikt, 
då de genom detta skulle ha ett tillfälle då de hade känt empati att utgå ifrån i minnet. 

Den andra delen av enkäten bestod av sex påståenden, där deltagarna på en skala med sju 
steg, där ett var lika med ”inte alls” och sju lika med ”mycket”, fick ange hur väl de olika 
påståendena stämde in på deras upplevelser. Frågan på enkäten ämnad att undersöka kort sikt 
löd: ”Hur fick detta tillfälle dig att må direkt efteråt?”, medan frågan på enkäten ämnad att 
undersöka lång sikt var följande: ”Hur påverkas du generellt på längre sikt av tillfällen då du 
känner empati/medkänsla med människor i svåra situationer?” De påståenden som användes 
var följande: ”Det påverkade mig på så sätt att jag direkt efteråt kände mig”/”Det påverkar 
mig på så sätt att jag på längre sikt känner mig” (a) ledsen, (b) stärkt av att eventuellt ha 
kunnat hjälpa, (c) otillräcklig, (d) tillfreds med min egen situation, (e) tömd på energi, och (f) 
som om det utvecklar mig som människa. 

Att just dessa påståenden hade valts ut berodde på att dessa teman hade varit tydligt 
framträdande i den kvalitativa analysen av tidigare uppsatsarbete (Hallén, 2008), och eftersom 
den aktuella studien syftade till att undersöka om samma tendenser existerade bland 
människor i allmänhet var dessa relevanta att utgå ifrån. Påståendena var ämnade att passa 
både enkäten om kort sikt och enkäten om lång sikt. 

Utöver dessa påståenden innehöll enkäterna även ett övergripande påstående: ”Överlag 
ledde situationen på kort sikt till…”/”Överlag leder sådana situationer på längre sikt till…”. 
Även här användes en skala med sju steg, men denna gång var motpolerna ”negativa känslor” 
och ”positiva känslor”. Ju lägre siffra som markerades, desto negativare känslor innebar 
situationen överlag, och omvänt gällde att ju högre siffra som markerades desto positivare 
känslor upplevdes. 

I syfte att bedöma påståendenas interna konsistens utfördes reliabilitetsanalyser med 
Cronbach’s alpha. Sammanlagt skapades tre index: ett innehållande de tre negativa 
påståendena (Index Negativt), (a) ledsen, (c) otillräcklig och (e) tömd på energi (Cronbach’s α 
= .65), ett innehållande de tre positiva påståendena (Index Positivt), (b) stärkt av att eventuell 
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ha kunnat hjälpa, (d) tillfreds med min egen situation, och (f) som om det utvecklar mig som 
människa (Cronbach’s α = .59), samt ett i vilket enkätens samtliga sju påståenden 
inkluderades, även påståendet om upplevelsen överlag (Index Totalt) (Cronbach’s α = .70). 
Värdena för Cronbach’s alpha visade sig vara något låga, men då acceptabelt värde framkom 
för indexet med sju påståenden (Index Totalt) i vilket både det negativa och det positiva 
indexet ingick, beslutades att alla tre indexen fortsatt skulle användas i analysen av resultatet. 

För skalorna på Index Negativt och Index Positivt gällde att 1 = inte alls, och 7 = mycket. 
För Index Totalt innehållande de sammanlagt sex negativa och positiva påståendena, samt 
påståendet om upplevelsen överlag, gällde att 1 = inte alls och 7 = mycket för de sammanlagt 
sex negativa och positiva påståendena, och 1 = negativa känslor, och 7 = positiva känslor för 
påståendet om upplevelsen överlag. På Index Negativt indikerade högre siffra negativare 
känslor, och på Index Positivt och Index Totalt indikerade högre siffra positivare känslor efter 
att de tre negativa påståendena som ingick i Index Totalt hade kodats om. 

Med frågeformuläret följde även ett missivbrev där det redogjordes för frivillighet och 
konfidentialtet, författarens kontaktuppgifter, att uppgifterna enbart skulle användas i 
forskningssyfte, samt vad studiens syfte var. För att undvika påverkan var emellertid inte 
syftet så preciserat att tidsperspektivets roll nämndes, utan beskrevs som avsikten att belysa 
upplevelser av att känna empati med människor i svåra situationer. Då tillfälle gavs efteråt 
beskrevs emellertid det preciserade syftet muntligt efter att enkäterna var ifyllda och 
insamlade. Slutligen upplystes deltagarna om att de var välkomna att ta del av resultatet efter 
studiens avslutande. 
 
 
Procedur 
 
För att testa mätinstrumentets giltighet genomfördes en pilotstudie där 26 studenter deltog. Ett 
värde räknades ut för Cronbach’s alpha för att se hur väl variablerna korrelerade, och av detta 
framkom att ett av påståendena behövde revideras. Analysen av svaren ledde dessutom till att 
ännu ett påstående omformulerades samt att vissa förtydliganden gjordes. Den huvudsakliga 
förändringen bestod dock i att enkäten som till en början bara hade funnits i en version och 
hade bestått av frågor om både kort och lång sikt, delades upp i två olika enkäter så att en 
mellangruppsdesign istället för en inomgruppsdesign skapades för huvudstudien. Påståendena 
om kort sikt hörde därmed till den ena enkäten, medan påståendena om lång sikt hörde till den 
andra. Den öppna delen i vilken deltagarna uppmanades att beskriva ett tillfälle då de hade 
känt empati med en människa i en svår situation fanns fortsatt med i enkätens båda versioner. 

De huvudsakliga deltagarna rekryterades därefter genom att kontakt togs med olika 
föreläsare. Detta skedde främst via e-post och information gavs om studiens syfte, 
tillvägagångssätt och tidsåtgång. Vid ett positivt svar bestämdes tid och datum för 
datainsamling med respektive föreläsare. 

En kort presentation av studien hölls inför de studenter som deltog där möjlighet att ställa 
frågor också gavs. Studenterna ombads att besvara enkäten inom 10 minuter. Enkäterna 
delades ut och samlades in i kuvert för att säkerställa konfidentialiteten för deltagarna, varpå 
ingen möjlighet att identifiera vilka som svarade, respektive inte svarade, fanns. Under hela 
studien togs noggrann hänsyn till de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
 
Databearbetning 
 
Efter insamlandet gicks enkäterna igenom och numrerades med numren 1-253. Den öppna 
frågan analyserades i två steg: (a) vilket kön hade personen som beskrevs? och (b) var 
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personen som beskrevs en kärlekspartner? Då inga instruktioner om vem personen skulle vara 
eller hur situationen skulle se ut hade getts var det inte för alla deltagare möjligt att fastställa 
om personen som beskrevs var en kvinna eller en man, eller om hon eller han var en partner 
eller inte. Datan för den övervägande majoritet som det dock gick att fastställa detta för, 
fördes i likhet med alla andra data in i SPSS. 

 
 

Resultat 
 
Nedan presenteras resultatet av analyserna av tidsperspektivets roll för upplevelser av att 
känna empati med människor i svåra situationer. Även kön och ålder tas med i analyserna. 
Därefter följer en presentation av resultatet från enkätens öppna del. 
 
 
Betydelsen av tidsperspektiv, kön och ålder för upplevda effekter 
 
I undersökningen användes tre index för vilka medelvärden och standardavvikelser räknades 
fram (se Tabell 1).  Det första utgjordes av de tre negativa påståendena (Index Negativt), det 
andra av de tre positiva påståendena (Index Positivt) och det tredje av de sammanlagt sju 
påståendena (Index Totalt).  
  
Tabell 1 
Medelvärden och standardavvikelser på index (n = 248) 
 
Index      M SD 
Index Negativt                                        4.07 1.44 
Index Positivt                        4.75 1.35   
Index Totalt        4.37 1.10 
Not. Skalans variationsområde 1-7. 
 

Index Totalt. För att testa hypotesen att det finns en skillnad i effekter av att känna empati 
med människor i svåra situationer på kort och lång sikt, genomfördes variansanalyser. Även 
medelvärden och standardavvikelser togs fram för tidsperspektiv och kön för att klarlägga om 
respondenternas skattningar skilde sig åt på grund av kön (se Tabell 2). 
 
Tabell 2 
Medelvärden och standardavvikelser på Index Totalt uppdelat på tidsperspektiv och kön (n = 
247) 

Kön 
Tidsperspektiv   Kvinna Man Totalt 
Kort sikt    3.80 (1.08) 4.15 (0.93) 3.87 (1.06) 
Lång sikt    4.82 (0.93)  4.92 (0.89) 4.83 (0.92) 
Totalt    4.34 (1.12)  4.46 (0.98)  4.36 (1.10) 
Not. Skalans variationsområde 1-7. 
 
Resultatet av en variansanalys med syfte att utröna om tidsperspektiv och kön hade betydelse 
för indexet med samtliga sju påståenden (Index Totalt), visade på en signifikant huvudeffekt av 
tidsperspektivet (F1,243 = 26.47; p < .001). Av detta kunde utläsas att det fanns en skillnad i 
empatins effekter på så sätt att respondenterna mådde sämre på kort sikt än på lång sikt (se 
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Tabell 2) när både de negativa och positiva påståendena, samt påståendet om hur man överlag 
hade påverkats på antingen kort eller lång sikt, togs med. För indexet gällde att ju högre siffra 
som markerades, desto positivare upplevelse indikerades. För att tydliggöra dessa skillnader 
mellan kort och lång sikt illustreras detta i en figur (se Figur 2). Någon signifikant könsskillnad 
kunde inte påvisas (F1,243 = 1.70, ns), och inte heller någon signifikant interaktionseffekt (F1,243 

= 0.50, ns).  
För att ytterligare testa om effekten av tidsperspektiv gällde såväl bland kvinnorna som 

bland männen utfördes dessutom två t-test, varav ett enbart på kvinnorna och ett enbart på 
männen. Beroende variabel var Index Totalt. Det ena t-testet visade på en signifikant effekt av 
tidsperspektivet gällande kvinnorna (t205 = -7.28; p < .001), och det andra visade på en 
signifikant effekt av tidsperspektivet gällande männen (t38 = -2.62; p < .02). 

 
 

 

1

2

3

4

5

6

7

Kort sikt Lång sikt
 

Figur 2. Skillnader i effekter av att känna empati med människor i svåra situationer på kort och 
lång sikt, utifrån Index Totalt. 
 
Vidare togs medelvärden och standardavvikelser uppdelat på tidsperspektiv och ålder fram för 
att undersöka om respondenternas skattningar skilde sig åt på grund av ålder (se Tabell 3). För 
att skapa tre lika stora ålderskategorier placerades en tredjedel av deltagarna i varsin grupp: 
den yngsta tredjedelen i gruppen 18-22, den mellersta tredjedelen i gruppen 23-28 och den 
äldsta tredjedelen i gruppen 29-53. 
 
Tabell 3 
Medelvärden och standardavvikelser på Index Totalt uppdelat på tidsperspektiv och ålder (n 
= 248) 

              Ålder 
Tidsperspektiv  18-22 23-28 29-53 Totalt 
Kort sikt   4.05 (0.98) 3.86 (1.05) 3.70 (1.14)  3.87 (1.06) 
Lång sikt   4.65 (0.87) 4.90 (0.96) 4.94 (0.93) 4.84 (0.92) 
Totalt   4.36 (0.97)  4.35 (1.13) 4.39 (1.19)  4.37 (1.10) 
Not. Skalans variationsområde 1-7. 
 
En variansanalys som utfördes för att testa effekten av tidsperspektiv och ålder på indexet med 
sju påståenden (Index Totalt) visade inte på någon signifikant skillnad relaterad till ålder (F2,242 
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= 0.09; p < .92 ns). Emellertid fanns en tendens mot en interaktionseffekt av ålder och 
tidsperspektiv (F2,242 = 2.08, ns), vilken tyder på att den äldsta gruppen av människor mådde 
bättre på lång sikt, jämfört med de yngre. På kort sikt mådde de yngre något bättre än de äldre. 

Med syfte att närmare undersöka denna tendens beräknades Pearsonkorrelationer mellan 
variablerna ålder och indexet med sju påståenden (Index Totalt). Då enbart lång sikt räknades 
med och kort sikt exkluderades framkom ett signifikant samband mellan ålder och skattning på 
indexet (r = .18; p < .05). Emellertid var korrelationen inte signifikant då istället enbart kort 
sikt räknades med (r = -.08, ns), och inte heller då både kort och lång sikt inkluderades (r = .05, 
ns). 

Ytterligare tre t-test utfördes för att testa om effekten av tidsperspektiv gällde oavsett ålder, 
varav ett utfördes på enbart den yngsta gruppen, ett på enbart den mellersta gruppen, och ett på 
enbart den äldsta gruppen. Beroende variabel var Index Totalt. Det första t-testet visade på en 
signifikant effekt av tidsperspektivet gällande den yngsta gruppen (t72 = -2.80; p < .01), det 
andra på en signifikant effekt av tidsperspektivet gällande den mellersta gruppen (t91 = -4.96; p 
< .001), och med det tredje t-testet kunde även en signifikant effekt av tidsperspektivet 
gällande den äldsta gruppen konstateras (t72 = -5.42; p < .001). 

 
Index Negativt. För att vidare undersöka studiens hypotes, att det finns en skillnad i effekter 

av att känna empati på kort och lång sikt, utfördes även en variansanalys på effekten av 
faktorerna kön och tidsperspektiv på indexet med enbart de tre negativa påståendena (Index 
Negativt). Detta resultat uppvisade en signifikant effekt av tidsperspektivet på indexet (F1,246 = 
22.51; p < .001), vilket bekräftade en skillnad i empatins effekter på så sätt att respondenterna 
mådde sämre på kort sikt (M = 4.62, SD = 1.39) än på lång sikt (M = 3.55, SD = 1.28) även när 
bara de negativa påståendena mättes. 

Här framkom även en signifikant könsskillnad (F1,246 = 11.0; p = .001) vilken påvisade att 
kvinnor (M = 4.17, SD = 1.42) upplevde tillfällen då de kände empati med en människa i en 
svår situation som mer påfrestande än vad män gjorde (M = 3.55, SD = 1.45). Detta var 
gällande både på kort och lång sikt. Ingen interaktionseffekt mellan kön och tidsperspektiv 
framkom (F1,246 = 0.03, ns). 

 
Index Positivt. Med ytterligare en ANOVA undersöktes inverkan av kön och tidsperspektiv 

på indexet med de tre positiva påståendena (Index Positivt). Resultatet visade även här på en 
signifikant huvudeffekt av tidsperspektivet (F1,247 = 8.45; p < .005), på så sätt att upplevelsen 
var mindre positiv på kort sikt (M = 4.35, SD = 1.45) än på lång sikt (M = 5.11, SD = 1.12). 
Ingen effekt av kön kunde konstateras (F1,247 = 0.70, ns), och inte heller någon 
interaktionseffekt av kön och tidsperspektiv (F1,247 = 0.43, ns). 

 
Överlag. Slutligen studerades med ännu en ANOVA om kön och tidsperspektiv hade någon 

inverkan på hur respondenterna hade skattat att situationen hade påverkat dem överlag. 
Återigen påvisades en signifikant huvudeffekt av tidsperspektivet (F1,246 = 11.32; p < .005) på 
så sätt att upplevelsen var mer negativ på kort sikt (M = 3.89, SD = 1.92) än på lång sikt (M = 
5.07, SD = 1.43). På samma sätt som för det positiva indexet (Index Positivt) och indexet med 
sju påståenden (Index Totalt) gällde här att ju högre siffra, desto positivare känslor. Varken 
effekt av kön (F1,246 = 0.25, ns) eller en interaktionseffekt (F1,246 = 0.90, ns) kunde konstateras. 
 
 
Vilken person valde deltagarna att beskriva? 
 
Enkätens första del bestod av en uppmaning att fritt beskriva ett tillfälle då empati hade känts 
med en människa i en svår situation. Deltagarnas berättelser analyserades med syfte att ta reda 
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på hur ofta personen som empatiserades med var en kvinna (se Tabell 4), samt hur ofta 
personen var en nuvarande eller före detta kärlekspartner. 
 
Tabell 4 
Kön på personen som empatiserades med utifrån kön på deltagaren (n = 198) 
 

Kön på personen som empatiserades med 
Kön på deltagaren  Kvinna Man Totalt  
Kvinna                                                      59.09 %  26.26 %  85.35 % 
Man   7.07 % 7.58 %  14.65 % 
Totalt                                                        66.16 %  33.84 %  100 % 
  
Tabell 4 visar i enlighet med hypotesen att personen som empatiserades med oftare var en 
kvinna än en man. För att vidare undersöka detta utfördes ett chi2 goodness of fit-test och 
genom resultatet fick hypotesen delvis stöd i och med att kvinnor signifikant oftare beskrev 
kvinnor (χ2 = 25.0; df = 1; p < .001). För männen gällde dock att de lika ofta beskrev kvinnor 
och män (χ2 = 0.03; df = 1; p = .853). I enlighet med nästa hypotes framkom i analysen av hur 
ofta den beskrivna personen var en partner, nuvarande eller före detta, att så endast var fallet i 
fem procent av de beskrivna situationerna.  

 
 

Diskussion 
 
Avsikten med studien var att hos en generell population undersöka huruvida tidsperspektivet är 
av betydelse för hur man påverkas av att känna empati med människor i svåra situationer. Då 
detta fokus sedan tidigare har saknats i undersökningar ansågs en sådan studie viktig, både 
genom det bidrag som kan lämnas till forskningen, och genom den samhälleliga nytta som kan 
komma av förståelsen för empatins effekter. 

Sammanfattningsvis ger studien stöd åt tidigare uppsatsarbete (Hallén, 2008) genom tydlig 
evidens för att tidsperspektivet är av betydelse för upplevda effekter av att känna empati. 
Signifikanta huvudresultat av tidsperspektivet framkom i samtliga analyser där de olika 
indexen samt påståendet om påverkan överlag användes som beroende variabel. I enlighet med 
studiens huvudsakliga hypotes konstaterades att det finns en skillnad i effekter av att känna 
empati med människor i svåra situationer på kort och lång sikt, och att upplevelsen är mer 
positiv på lång sikt än på kort sikt. Således verkar det som om det är tendenser mot compassion 
satisfaction som är förekommande i längden, snarare än tendenser mot compassion fatigue. 

Det är intressant att konstatera att dessa kraftfulla effekter återfinns bland såväl kvinnor som 
män, samt i alla tre åldersgrupper. Tidsperspektivets betydelse för effekter av att känna empati 
är således oberoende av om man är kvinna eller man, yngre eller äldre, och kan betraktas som 
ett allmänmänskligt fenomen. 

Dessutom tittades på huruvida kön och ålder hade någon effekt på upplevelsen av att känna 
empati med människor i svåra situationer, varpå en signifikant skillnad som visade på att 
kvinnor påverkas mer negativt än män både på kort och lång sikt kunde påvisas då det negativa 
indexet (Index Negativt) användes som beroende variabel, dock inte i övriga fall. En skillnad 
relaterad till ålder framkom också, på så sätt att äldre människor på lång sikt mådde bättre än 
yngre människor.  

Vid sidan av den huvudsakliga frågeställningen, om det finns en skillnad i effekter av att 
känna empati med människor i svåra situationer på kort och lång sikt, undersöktes även hur 
ofta personen som beskrevs av deltagarna var en kvinna, samt hur ofta personen var en 
nuvarande eller före detta kärlekspartner. I enlighet med studiens hypoteser framkom att 
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personen överlag oftast var en kvinna, men en mer detaljerad analys visade att kvinnor oftare 
beskrev kvinnor medan män lika ofta beskrev kvinnor och män. Det framkom också att den 
beskrivna personen sällan var en nuvarande eller före detta kärlekspartner.  
 
 
Betydelsen av tidsperspektiv, kön och ålder för upplevda effekter 
 
Betydelsen av tidsperspektiv för upplevda effekter. Studiens huvudsakliga frågeställning var om 
det finns en skillnad i effekter av att känna empati med människor i svåra situationer på kort 
och lång sikt. Hypotesen var att det finns en skillnad, på så sätt att människor påverkas mer 
positivt på lång sikt. Denna hypotes testades huvudsakligen genom variansanalyser där de tre 
olika indexen samt påståendet om upplevelsen överlag växlande användes som beroende 
variabel.  

Då tidsperspektiv testades mot indexet med sju påståenden (Index Totalt) kunde en 
signifikant huvudeffekt av tidsperspektiv påvisas, på så sätt att människor påverkades mer 
positivt på lång sikt av att känna empati med människor i svåra situationer. För att ytterligare 
undersöka detta testades tidsperspektiv även mot både det negativa och det positiva indexet 
(Index Negativt och Positivt), samt mot påståendet om upplevelsen överlag. I samtliga fyra 
variansanalyser kunde en signifikant huvudeffekt av tidsperspektiv påvisas. Således ger studien 
tydliga belägg för att det finns en skillnad i effekter av att känna empati på kort och lång sikt 
även för människor i allmänhet, på så sätt att man på lång sikt upplever mer positiva effekter, 
vilket var i enlighet med studiens hypotes. Detta innebär ett komplement till tidigare 
uppsatsarbete (Hallén, 2008), och tyder på upptäckten av ett allmänmänskligt fenomen som 
förtjänar fortsatt fokus i forskning. 

I enlighet med tidigare studier (se t ex Bride, Radey & Figley, 2007; Hesse, 2002; Kinnick, 
Krugman & Cameron, 1996; Stamm, 2002) kan slutsatsen således dras att empati kan leda till 
både negativa och positiva effekter för den som empatiserar med en människa i en svår 
situation. Resultaten är också i enlighet med tidigare forskning som tyder på att det inte krävs 
frekvent och långvarig exponering inför svåra situationer för att påverkas i negativ riktning, 
utan även en enstaka kontakt med ett trauma av något slag kan leda till negativa symptom 
(Conrad & Kellar-Guenther, 2006). Mot bakgrund av detta blir återigen tydligt att forskning 
runt compassion fatigue och compassion satisfaction bör utvidgas till att även fokusera på 
människor i allmänhet. 

Vad denna skillnad i empatins effekter på kort och lång sikt beror på är i nuläget endast 
föremål för spekulationer då utförlig forskning saknas. Som beskrivits ovan kan dock en 
tänkbar förklaring vara att tidsmässig distans spelar roll, och att människor som uppnått en 
sådan distans till svåra händelser har lättare att minnas och fokusera på positiva aspekter som 
situationen bidragit till. Således kan det vara svårt att hålla en objektiv distans till en mer 
tidsnära situation i vilken direkta känslor ofta överförs mellan den som empatiserar och den 
som empatiseras med. På kort sikt är den som empatiserar med någon fokuserad på ett 
existerande trångmål eller nödläge för personen i behov av empati och svårigheterna i att 
närma sig detta, medan det på lång sikt tillhör det förflutna (Daniel Batson, professor i 
psykologi, personlig kommunikation, 14 maj 2008). 

I enlighet med detta menar Figley (2002) att empatisk inlevelse för det mesta innebär en 
viss kostnad, eftersom vi i vår strävan att förstå en drabbads situation själva lider. Då man 
känner en annan människas känsla tas de negativa aspekterna av att känna känslan över, 
medan de på lång sikt mattas av för båda parter.  

Som Loewenstein (2005) också menar har människor en begränsad uppfattning om egna 
känslor och beteenden i ett visst tillstånd, då de inte befinner sig i det tillståndet, varpå det 
aktiva minnet mattas av med tiden. Sannolikt är alltså att helhetsintrycket av en påfrestande 
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situation blir ett annat med tiden, och att en händelse som är modfällande och energikrävande 
i stunden med tiden kan ses i ett mer positivt ljus. 

Vidare är det i ett tillstånd av nedstämdhet lättare att fokusera på negativa känslor än på 
positiva känslor, varför det kan vara svårt att reflektera över positiva aspekter i stunden och 
kort tid efteråt. Möjlighet att fokusera på positiva aspekter följer troligen istället med den 
objektivitet som kommer av att distans till händelsen uppnås.  

Negativa händelser upplevs ofta som stärkande i längden, genom att de exempelvis kan 
tillföra självkännedom, och vidare kan vetskapen om att man är en individ med förmåga att 
känna empati vara stärkande för den egna självbilden, och på så sätt leda till en mer positiv 
upplevelse på lång sikt. 

Troligt är också att det finns en skyddande nytta med att fokusera mer på positiva än på 
negativa aspekter i längden. Det är mer tillfredsställande att tro att en påfrestande situation har 
lett till något positivt, än att en negativ händelse enbart var negativ både på kort och på lång 
sikt. Genom att fokusera på positiva aspekter upplevs inte en jobbig händelse som ”onödig”. 
 

Betydelsen av kön för upplevda effekter. I en av variansanalyserna då kön användes som 
oberoende variabel och det negativa indexet (Index Negativt) som beroende variabel, 
framkom en signifikant huvudeffekt av kön. Resultatet visade att kvinnor upplevde situationer 
i vilka de kände empati med en människa i en svår situation som mer påfrestande än vad män 
gjorde, och detta gällde både på kort och lång sikt. Då denna skillnad enbart framkom då det 
negativa indexet (Index Negativt) användes som beroende variabel, och inte då det positiva 
indexet (Index Positivt), indexet med sju påståenden (Index Totalt) eller påståendet om 
påverkan överlag användes, bör detta resultat förmodligen inte tillskrivas alltför stor vikt. 
Som nämnt är forskning motstridig om huruvida könsskillnader i grad av empati föreligger, 
men Ickes, Gesn och Graham (2000) menar att tillförlitliga könsskillnader endast föreligger i 
situationer då det finns en medvetenhet om att man blir bedömd, samt då förväntningar på 
könsroller i empatiska sammanhang är framträdande. 

I denna studie mättes inte deltagarnas grad av empati för personen de empatiserade med, 
och det signifikanta resultatet behöver inte betyda att kvinnor är mer empatiska än män. 
Däremot kan det tolkas som en antydan om att kvinnor lättare tar på sig andras känslor än vad 
män gör, vilket gör att de på kort sikt påverkas mer negativt än männen. Möjligt är att 
könsskillnader föreligger på grund av en existerande social föreställning om att kvinnor är 
mer empatiska, på så sätt att föreställningen skapar beteendet, som i sin tur skapar en ännu 
starkare föreställning om att så är fallet. Att det är mer socialt accepterat för kvinnor att 
uppvisa vad som betraktas som ett mer ”kvinnligt” beteende kan leda till att de kommer 
personen de empatiserar med närmare och således är föremål för en starkare känsloöverföring. 

Att de även på lång sikt upplevde situationen som mer negativ än vad män gjorde kan ha 
sin förklaring i att de således redan på kort sikt upplevde situationen som mer negativ än 
männen. Mellan kort och lång sikt ökade kvinnors skattning med ungefär lika mycket som 
männens skattning, med resultatet att männens skattning fortfarande var högre på lång sikt än 
kvinnornas skattning. Att en signifikant könsskillnad endast förelåg då det negativa indexet 
(Index Negativt) användes som beroende variabel, och inte när resterande två index eller 
påståendet om påverkan överlag var beroende variabel, tyder dock på att resultatet bör tolkas 
med viss försiktighet.  

 
Betydelsen av ålder för upplevda effekter. Då ålder testades mot indexet med sju 

påståendet (Index Totalt) som beroende variabel framkom en tendens mot en 
interaktionseffekt av ålder och tidsperspektiv, vilken tyder på att äldre människor upplever 
positivare effekter på lång sikt jämfört med yngre människor. Med anledning av detta utfördes 
vidare analys med hjälp av Pearsonkorrelationer, och härigenom blev ett signifikant samband 
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mellan ålder och positiva effekter tydligt då enbart lång sikt räknades med. Korrelationen var 
emellertid inte signifikant då enbart kort sikt räknades med, och inte heller då både kort och 
lång sikt inkluderades. 

Detta resultat kan i sig möjligen utgöra en delförklaring till varför en så tydlig skillnad i 
empatins effekter på kort och lång sikt föreligger. Troligt är att äldre människor har lärt sig att 
handskas med svårigheter på ett mer konstruktivt sätt och att livserfarenhet och ökad kunskap 
leder till att händelser kan sättas in i ett större sammanhang. Ökad ålder och därigenom ökad 
livserfarenhet kan alltså kanske kasta ljus över varför människor upplever positivare effekter 
på lång sikt. 

På kort sikt fanns en svag tendens åt motsatt håll, på så sätt att de äldre påverkades mer 
negativt än de yngre. Således verkar äldre människor påverkas starkare än yngre av att känna 
empati både på kort och på lång sikt, genom starkare negativa upplevelser på kort sikt och 
starkare positiva upplevelser på lång sikt. Detta kan vara ett uttryck för att äldre människor är 
mer empatiska än yngre vilket är i enlighet med vad som tidigare har konstaterats (Eisenberg 
& Strayer, 1987; Eklund, Andersson-Stråberg & Hansen, in press; Hoffman, 2000). Empati 
tros vara en process på så sätt att förståelse ökar med ålder, bland annat genom affektiva 
erfarenheter, och den empatiska förmågan utvecklas och mognar således med åren (Eisenberg 
& Strayer, 1987; Hoffman, 2000). 

Om äldre människor är mer empatiska än yngre ter det sig logiskt med en starkare 
upplevelse av negativa effekter på kort sikt eftersom en starkare påverkan är trolig. En 
starkare upplevelse av positiva effekter på lång sikt förefaller också rimlig till följd av den 
livserfarenhet och ökade förmåga att sätta in händelser i sammanhang som äldre människor 
generellt besitter. 
 
 
Vilken person valde deltagarna att beskriva? 
 
Enkätens första del bestod av en uppmaning att fritt beskriva ett tillfälle då respondenten hade 
känt empati med en människa i en svår situation. Utifrån vad som tidigare framkommit i 
forskning (Håkansson & Montgomery, 2003) hade två hypoteser ställts upp i samband med 
denna del: personen som beskrevs skulle oftast vara en kvinna, samt sällan vara en 
kärlekspartner. Båda dessa hypoteser fick stöd. 

Eftersom studiens deltagare övervägande bestod av kvinnor misstänktes emellertid att 
resultatet som tydde på att kvinnor empatiserades med oftare än män kunde ha sin förklaring i 
detta. Den analys som utfördes av denna anledning visade på ett mer detaljerat resultat. 
Hypotesen fick delvis stöd på så sätt att kvinnor signifikant oftare beskrev kvinnor, medan män 
en aning oväntat lika ofta beskrev kvinnor och män. Enligt Håkanssons och Montgomerys 
(2003) forskning var personen som beskrevs oftare en kvinna, oavsett om personen som 
beskrev situationen var en kvinna eller en man, och den aktuella studiens resultat skiljer sig 
således en aning från detta. Enligt Håkansson och Montgomery kan det resultat som visade på 
att kvinnor beskrevs oftare än män bero på en social uppfattning om att kvinnor har större 
behov av empati eller att det kan vara lättare att empatisera med en kvinna, vilket kan vara en 
rimlig förklaring.  

Att män lika ofta beskrev kvinnor och män kan förmodligen ändå sägas stödja det väntade 
utfallet. Rimligt vore att kvinnor oftare beskriver kvinnor eftersom ett större umgänge med 
kvinnor många gånger föreligger, och enligt samma princip borde män oftare beskriva män då 
det är troligt att män umgås mer med män än med kvinnor, men så är alltså inte fallet. Således 
kan resultaten sägas ge rimligt stöd åt hypotesen, både då kvinnor och män analyseras 
tillsammans och var för sig. 

Hypotesen att personen som beskrevs sällan skulle vara en kärlekspartner, varken nuvarande 
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eller före detta, fick stöd då den beskrivna personen var en partner i endast fem procent av 
fallen. Liknande resultat framkom i Håkanssons och Montgomerys (2003) forskning, där inte 
någon var en partner, och förklaringen till varför människor sällan reflekterar över en partner i 
empatikrävande situationer är höljd i dunkel. Rimliga spekulationer kan dock röra avsaknaden 
av emotionell distans i förhållandet till en partner vilket eventuellt kan leda till svårigheter eller 
motvilja att beskriva en sådan situation. Möjligtvis kan en partner upplevas vara en för stor del 
av den egna personen, känslan av att vara ”ett”, för att beskrivas korrekt, varför människor 
gissningsvis väljer att beskriva en person som de har en mer objektiv distans till. Vissa 
händelser rörande ett förhållande utgör en stor del av en människas självdefinition, och detta 
kan leda till en oförmåga att se vad som är sant och inte sant i relationen till en partner (Kenny 
& Acitelli, 2001). 

Det måste också tas i beaktande att rimligtvis hade långt ifrån alla studiens deltagare en 
nuvarande partner, och troligt är att före detta partners beskrivs ännu mer sällan än nuvarande, 
beroende på hur relationen mellan före detta kärlekspartners såg ut. Detta utgör således en 
tänkbar delförklaring till varför en partner beskrevs mer sällan. Detta var ingen central 
forskningsfråga i den föreliggande studien och inget statistiskt test utfördes, men att närmare 
utröna detta i vidare forskning vore av intresse. 
 
 
Studiens styrkor och svagheter 
 
En tänkbar begränsning till undersökningen är att deltagarna enbart bestod av 
högskolestudenter. Emellertid hörde dessa studenter till olika utbildningar och kurser, och 
åldersspannet var tämligen stort, vilket ändå innebar en relativt rik variation av deltagare. En 
begränsning skulle dock kunna vara att alla deltagare gick en utbildning eller en kurs med 
beteendevetenskaps- eller vårdanknytning vilket kan ha inneburit att de i högre grad hade 
reflekterat över empati, och hade en större kunskap om det, än människor inom utbildningar 
och kurser utan denna anknytning. Att detta skulle vara en nackdel är dock inte säkert utan kan 
lika gärna betraktas som en fördel. 

Nämnas bör också att situationerna som deltagarna beskrev varierade väldigt och var olika 
empatikrävande. Så gott som alla situationer får dock ses som fullt godtagbara eftersom det här 
var det subjektiva som eftersträvades och vad man känner empati inför varierar från person till 
person. Några deltagare hade emellertid svårt att komma på en situation att beskriva vilket kan 
ha påverkat deras svar, exempelvis genom att de besvarade påståendena utan att ha en verklig 
situation färskt i minnet. 

Påpekas bör också att studien inte grundar sig på beprövade mätinstrument, utan på en enkät 
som skapats med utgångspunkt i tidigare uppsatsarbete (Hallén, 2008). Trots bemödande om 
att formulera påståendena så tolkningsneutralt som möjligt är det tänkbart att en viss subjektiv 
tolkning bland deltagarna kan ha varit svår att undvika. Olika påståenden och begrepp tolkades 
förmodligen inte på samma sätt av alla deltagare, och vad som exempelvis betraktades som 
”kort sikt” och ”längre sikt” kan ha varierat från person till person. 

Också värt att påpeka är att värdena för Cronbach’s alpha på det negativa och det positiva 
indexet (Index Negativt och Positivt) var något låga, vilket kan ses som negativt för studiens 
reliabilitet. Dock påvisades god intern konsistens då indexen ingick i det större indexet med sju 
påståenden (Index Totalt). 

Positivt för studien var det relativt höga deltagarantalet. Mycket bemödande hade också 
ägnats åt att göra enkäterna fria från tolkning, och genom insamlingsmetoden förekom minimal 
påverkan deltagarna och undersökningsledaren emellan. Designen var ”dubbelblind” på så sätt 
att varken deltagare eller forskningsledare visste vilken funktion den specifika deltagaren 
fyllde i experimentet. Risken för social önskvärdhet betraktades som låg då deltagarna inte 
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informerades om det specifika syftet förrän efter studien. Deltagarna var också medvetna om 
att undersökningsledaren inte hade möjlighet att utläsa vem som hade svarat vad. 

Signifikanta interaktionseffekter förekom heller aldrig, vilket ger starkare tillförlitlighet åt 
de huvudeffekter som påvisades genom studien. Tidsperspektivet var således av avgörande 
betydelse för kvinnor såväl som för män, och för yngre såväl som för äldre. 

 
 
Förslag till vidare forskning 
 
Då detta område fortfarande är relativt outforskat finns behov av ytterligare studier i ämnet och 
vidare forskning skulle kunna syfta till att närmare klarlägga varför en tidsskillnad föreligger, 
förslagsvis genom en kvalitativ studie som likt Halléns tidigare undersökning (2008) går på 
djupet i hur människor i detalj upplever att känna empati. Fokus i tidigare undersökningar med 
syfte att undersöka empatins effekter har inte riktats mot tidsperspektivets roll, varpå 
förklaringar till varför en skillnad i empatins effekter på kort och lång sikt existerar är svåra att 
finna. 

Vidare skulle det vara av intresse att närmare undersöka om det verkligen föreligger en 
könsskillnad gällande påverkan på kort och lång sikt. Trots att ett signifikant resultat vid ett 
tillfälle kunde påvisas i den föreliggande studien, kunde ingen könsskillnad hittas med 
resterande index eller påståendet om påverkan överlag som beroende variabel, varför vidare 
forskning vore av intresse för att skapa större klarhet i detta. 

Då enbart studenter med beteendevetenskaps- eller vårdanknytning medverkade i studien 
vore det också intressant att genomföra en liknande studie med en ännu mer blandad 
population för att undersöka huruvida resultatet i sådant fall hade blivit ett annat. 

Dessutom vore det av betydelse att kasta ljus över frågan om varför det så sällan är en 
partner som beskrivs då individer ska redogöra för ett tillfälle då de har empatiserat med en 
människa i en svår situation. Detta i sig är ett spår att kartlägga för forskare i framtiden. 

Sammanfattningsvis har effekter av att känna empati med människor i svåra situationer 
gällande människor i allmänhet såväl som yrkesverksamma klarlagts genom föreliggande 
studie samt tidigare uppsatsarbete (Hallén, 2008). Belägg finns nu för att det finns en skillnad i 
empatins effekter på kort och lång sikt, på så sätt att människor påverkas mer positivt på lång 
sikt, och att detta är gällande både för yrkesverksamma såväl som för en generell population. 
Situationer som är psykiskt påfrestande i stunden verkar med tiden kunna leda till stärkande 
effekter, vilket bekräftar att det som inte dödar stärker, även i föreliggande sammanhang. Detta 
fokus är av fortsatt relevans både i forskningsändamål samt genom den samhälleliga nytta som 
kan komma av förståelsen för empatins effekter. Studiens resultat berör samhället i stort då 
empati är av grundläggande vikt för ett fungerande mänskligt samspel och kan exempelvis vara 
till gagn genom utvecklandet av egna fungerande copingstrategier, ökad förståelse för 
känslomässiga reaktioner, samt en omsorg om den egna personen såväl som om andra. 
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“What doesn’t kill you makes you stronger” 
The significance of a time perspective for consequences of feeling 

empathy 
 

Anna Hallén 
 
 
Evidence from an earlier study suggests that negative consequences of 
feeling empathy are predominant in the short-term, while positive 
consequences are predominant in the long-term, regarding psychiatry staff. 
This study investigated whether similar tendencies exist among a general 
population. 253 university students participated, and a between-subjects 
design was used in which half of the participants answered questionnaires 
illustrating experiences in the short-term, and the other half questionnaires 
illustrating experiences in the long-term. Also for people in general, the 
results showed that empathy has different effects depending on the time 
perspective through more positive effects in the long-term. This effect was 
valid, irrespective of gender or age. A possible explanation is that the 
impression changes with the distance that time brings. 
 
Key words: empathy, compassion fatigue, compassion satisfaction, time 
perspective. 


