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Empati för män och kvinnor med symptom på 

utmattningssyndrom 
 

Emil Funke 
 
 

Svenska kvinnor sjukskrivs oftare än män till följd av utmattningssyndrom 
och det sociala stödet har visat sig vara viktigt för återhämtningen. Studiens 
syfte var att undersöka effekten av högskolestudenters kön och tidigare 
akademiska prestationer på andra studenters allvarsuppfattningar av symptom 
och empatiska respons, när målpersonerna uppvisar symptom på 
utmattningssyndrom. En vinjettstudie med enkäter i fyra versioner 
genomfördes, där målpersoners kön och prestationer hade manipulerats. Två 
skalor för skattning av empati respektive allvarsuppfattning användes. 
Deltagarna var 84 (n män = 40, n kvinnor = 42, n annat = 2) högskolestudenter i 
åldrarna 20 - 40 år (M = 25.3, SD = 4.93). Resultatet visade att kvinnliga 
målpersoner väckte mer empati än manliga. Inga skillnader i 
allvarsuppfattning eller effekter av målpersoners tidigare prestationer kunde 
beläggas. Ytterligare forskning behövs för att se om effekten på empati finns 
i andra populationer som exempelvis yrkesverksamma, arbetsgivare eller 
anställda inom psykiatrin.  
 
Keywords: exhaustion disorder, empathy, gender roles, performance 

 
 

Inledning 
 
Sjukskrivning till följd av psykisk ohälsa i form av bland annat depression, ångest och 
utmattningssyndrom är vanligt förekommande i såväl Sverige som många andra länder och just 
utmattningssyndrom och utmattningsdepression är vanliga orsaker till att svenska medborgare 
sjukskriver sig från arbete (Glise, Ahlborg, & Jonsdottir, 2012). Enligt statistik från 
Försäkringskassan ökade antalet sjukskrivna kvinnor till följd av psykiatriska diagnoser med 
71% mellan 2010 och 2015 och antalet män med 63%. Detta innebar att kvinnor stod för 73% 
av den totala ökningen i antalet sjukskrivningar till följd av psykiatriska diagnoser i Sverige 
under denna tidsperiod (Lidwall & Olsson-Bolin, 2016). Vikten av socialt stöd har visat sig 
vara av betydelse för att personer som lider av utmattningssyndrom och andra typer av psykisk 
ohälsa ska ha en möjlighet att återhämta sig (Niedhammer, Goldberg, Leclerc, Bugel, & David, 
1998; Nordlund, Fjellman-Wiklund, Nordin, & Stenlund Ahlgren, 2012; Socialstyrelsen, 2003; 
Zellars & Perrewé, 2001). Av denna anledning spelar även kollegor och anhörigas tolkningar 
och upplevelser av de drabbades symptom en viktig roll för patienters möjligheter till 
återhämtning. Forskning har visat att personers kön inverkar på vilka egenskaper de attribueras 
med och vilka attityder de möts av, då de uppvisar beteenden och beskrivs med egenskaper som 
antingen är eller inte är koherenta med könsnormerna (Gaia, 2013; Yourstone, Lindholm, 
Grann, & Svenson, 2008). Detta legitimerar frågan om huruvida mäns och kvinnors symptom 
på utmattningssyndrom uppfattas vara olika allvarliga, och orsakar olika hög grad av empatisk 
respons hos andra. 
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Utmattningssyndrom, utbrändhet och vikten av socialt stöd. 
 
Diagnosen utmattningssyndrom innefattar ett flertal olika diagnostiska kriterier som bland 
annat förekomst av psykiska- och somatiska besvär. Bland dessa besvär ingår bland annat 
koncentrationssvårigheter, försämrat minne, minskad tolerans mot krav eller tidspress, 
sömnproblem, muskelvärk och emotionella besvär som exempelvis instabilitet och irritabilitet. 
För att en patient ska diagnostiseras med utmattningssyndrom krävs att den eller de stressorer 
som ger upphov till symptomen har förelegat under minst 6 månaders tid, att åtminstone 4 av 
kriteriesymptomen har förelegat under minst två veckors tid samt att symptomen orsakar 
psykiskt lidande eller sociala komplikationer för patienten. Om patienter uppfyller kriterier för 
depression, kronisk depression eller ångestsyndrom ses utmattningssyndrom som en sekundär 
diagnos och när det gäller kombinationen av depression och utmattningssyndrom sätts 
diagnosen utmattningsdepression istället för utmattningssyndrom (Glise et al., 2012). 

I vardagligt tal likställs ofta utmattningssyndrom och utbrändhet med varandra och ses som 
närmast synonyma begrepp, men det är emellertid viktigt att göra en distinktion mellan dem. 
Utmattningssyndrom är - som redogjorts för ovan, en klinisk psykiatrisk diagnos som uppstår 
till följd av kronisk stress och sätts på patienter utifrån vissa bestämda kriterier (Glise et al., 
2012). Utbrändhet å andra sidan, är ett föråldrat begrepp i kliniska sammanhang som inte 
används i diagnosmaterial (Socialstyrelsen, 2003). Utbrändhet kan ses som en respons på en 
långvarigt stressad arbetssituation med bristande möjligheter till återhämtning. Denna 
arbetssituation får till effekt att individen upplever (1) emotionell utmattning, (2) 
personlighetsförändring och cynism och (3) minskad känsla av prestation i arbetet (Zellars, 
Perrewé, & Hochwarter, 2000). Även om utbrändhetsbegreppet inte är vedertaget i 
diagnossammanhang bedrivs forskning på området (Bridgeman, Barna Bridgeman, & Barone, 
2018; Hakanen & Bakker, 2017; Maslach, 2017). I föreliggande studie hanteras emellertid 
enbart utmattningssyndrom och utmattningsdepression och således bör dessa begrepp ej 
förväxlas med utbrändhetsbegreppet då de har olika innebörd. 

För att personer ska kunna återhämta sig från utmattningssyndrom spelar socialt stöd en 
avgörande roll. I en svensk intervjustudie fann Nordlund et al. (2012) genom grundad teori ett 
antal viktiga förutsättningar för att personer som blivit sjukskrivna till följd av 
utmattningssyndrom eller utmattningsdepression skulle kunna återvända till arbetet. Författarna 
kunde visa på två huvudkategorier, som av respondenterna upplevdes viktiga. Dessa kategorier 
var inre resurser och yttre stöd (egen översättning). Huvudkategorierna delades i sin tur upp i 
underkategorier. Bland dessa ingick bland annat socialt stöd, emotionellt stöd, upplevd 
uppskattning och för de sjukskrivna att bli betrodda och tagna på allvar, i det faktum att de var 
eller hade varit sjuka. Att dessa förutsättningar uppfylldes från såväl närstående som 
medarbetare, arbetsledning och försäkringskassa spelade en viktig roll för de sjukskrivnas 
möjligheter att återgå i arbete.  

Nordlunds et al. resultat överensstämmer med tidigare forskning om relationen mellan 
psykisk ohälsa och socialt stöd. Exempelvis Niedhammer et al. (1998) har funnit att låga nivåer 
av socialt stöd på arbetsplatsen medför en förhöjd risk för förekomst av depressiva symptom. 
Även beträffande utbrändhet har socialt och emotionellt stöd visat sig ha förebyggande effekter 
(Bridgeman et al., 2018; Zellars & Perrewé, 2001). Socialstyrelsen (2003) framhåller även 
Niedhammers et al. (1998) samt Zellars och Perrewés (2001) forskning i sin översiktsrapport 
om utmattningssyndrom.  En viktig förutsättning för att kunna erbjuda andra socialt och 
emotionellt stöd är emellertid förmågan att kunna leva sig in i och förstå andras känslor och 
upplevelser. Detta gör empati till en relevant egenskap att ta i beaktande, avseende såväl 
förebyggande av, som direkta insatser mot utmattningssyndrom och andra typer av psykisk 
ohälsa.  
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Empati: Definitioner och förutsättningar 
 
Förmågan till empati spelar en viktig roll för interpersonell interaktion och kan ses som ett 
fenomen som uppstår mellan individer och kopplar dem samman (Håkansson & Montgomery, 
2003). Empati som psykologiskt fenomen har diskuterats, definierats och omdefinierats genom 
åren. Vissa definitioner av empatibegreppet konstituerar empati som den kognitiva förmågan 
att förstå någon annans tankar. Exempelvis Ickes (1993) talar om empatisk exakthet (egen 
översättning) och definierar det som “the ability to accurately infer the thoughts and feelings of 
another person” (p. 591). Andra forskare definierar empati som ett emotionellt fenomen vilket 
innefattar förmågan att känna andras känslor. Exempelvis Eisenberg (2002) definierar empati 
som “an affective response that stems from the apprehension or comprehension of another’s 
emotional state or condition, and that is similar to what the other person is feeling or would be 
expected to feel” (p. 135).  

Davis (1983) menar att empati inte enbart är en kognitiv funktion och inte heller enbart en 
emotionell sådan, utan erbjuder istället en multidimensionell syn på empatibegreppet. Davis 
presenterar en modell i vilken han delar upp empatin i de fyra dimensionerna; 
perspektivtagande, fantasi, empatisk omtanke och personligt lidande (egen översättning). Att 
se empatin som multidimensionell gör empatibegreppet till ett komplext-, såväl kognitivt som 
emotionellt begrepp där variationer i någon av dimensionerna inte nödvändigtvis medför 
variationer i de övriga. Den definition av empatibegreppet som utgör grunden för denna studie 
är emellertid Batsons (1994) definition, vilken påminner mycket om Eisenbergs (2002) 
definition och lyder; ”other-oriented feelings congruent with the perceived welfare of another 
person. If the other is preceieved to be in need, empathy includes feelings of sympathy, 
compassion, tenderness, and the like.’’ (Batson, 1994, p. 606). Batsons syn på empati innebär 
att empatin kan ses som en persons emotionella respons på en annan persons situation och 
menar vidare att empati består av emotionella komponenter som exempelvis; sympati, 
medkänsla och medlidande om den andre befinner sig i trångmål.  
 

Förutsättningar som inverkar på empatisk respons. Håkansson Eklund (2006) har funnit två 
förutsättningar som föranleder skillnader i empatisk respons. En av dessa förutsättningar är 
huruvida den som empatiserar ser den andre som subjekt - och således ser situationen ur den 
andres perspektiv, respektive om empatisören ser den andre som objekt. En målperson som, av 
empatisören ses som subjekt blir således föremål för en starkare empatisk respons än en 
målperson som ses som objekt av densamme. Den andra förutsättningen som Håkansson 
Eklund funnit är huruvida empatisören uppfattar målpersonens situation som svår och uppfattar 
att det finns ett hjälpbehov hos denne. Det viktiga att poängtera är emellertid att ingen av dessa 
två förutsättningar på egen hand kunde förklara några skillnader i empati, utan att de var 
beroende av varandra. Det räcker således inte att enbart se den andre som subjekt eller att enbart 
uppfatta den andres situation som svår isolerat från varandra, för att skillnader i den empatisk 
respons ska uppstå. Det är även viktigt att poängtera att Håkansson Eklunds resultat inte innebär 
att en frånvaro av de två ovanstående förutsättningarna nödvändigtvis omöjliggör empati, utan 
att de föranleder just skillnader i empatisk respons. 

Batson, Håkansson, Chermok, Hoyt och Ortiz (2007) har genom en vinjettstudie, där en 
målperson framställdes som antingen otrevlig, trevlig eller neutral i olika versioner av ett 
scenario kunnat påvisa ytterligare en viktig förutsättning som föranleder empatisk omtanke för 
andra. Utöver förutsättningarna att uppfatta att den andre personen befinner sig i en svår 
situation och att inta den andres perspektiv vilka överensstämmer med Håkansson Eklunds 
(2006) resultat, tillför Batson et al. även värdesättande av den andres välbefinnande som en 
viktig förutsättning för att empati ska uppstå.  
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Även hur människor uppfattas kunna påverka sin situation spelar in för vilken empatisk 
respons de väcker. I en studie av Angantyr, Eklund och Hansen (2011) med en 
mellangruppsdesign, visade resultatet att vuxna djur som lider möts av en högre grad av 
empatisk respons än vuxna människor i samma situationer. När undersökningen gjordes med 
barn och hundvalpar som målpersoner/djur fanns emellertid ingen signifikant skillnad i 
respondenternas empatiska respons. Detta förklarar författarna med resonemanget att personer 
eller djur som uppfattas ha en låg grad av kontroll över sin situation och sitt lidande väcker 
starkare upplevelser av empati.  Angantyrs et al.  resultat visade även att kvinnor rapporterade 
högre grad av empatisk respons för djur än män gjorde, vilket leder in på frågan om relationen 
mellan könsrollerna och empati. 

 
 

Könsrollerna, psykisk ohälsa och empatisk respons 
 
Det manliga och det kvinnliga utgör ett dikotomt förhållande som under historien har visat sig 
spela en viktig roll i människors tillvaro. Den kvinnliga könsrollen innefattar egenskaper som 
omtanke, omsorg, empati, ömtålighet och närhet till känslor (Kling, Holmqvist Gattario, & 
Frisén, 2017). Den manliga könsrollen präglas av aggressivitet, stolthet och ett distanserat 
förhållande till de egna känslorna. Kort sagt beskrivs den kvinnliga könsrollen med egenskaper 
som konstituerar kvinnan som medlande och varm, medan den manliga könsrollen ofta beskrivs 
utifrån egenskaper som konstituerar pragmatism och handlingsberedskap (Sigmon et al., 2005). 
Distinktionen mellan det manliga och det kvinnliga finns i de flesta kulturer och de traditionella 
könsrollerna beskrivs generellt på liknande sätt oberoende av kulturella faktorer (Yourstone et 
al., 2008).  

Den svenska könsdiskursen präglas av en strävan efter jämställdhet och jämlikhet mellan 
könen och enligt Kling et al. (2017) är Sverige ett ledande land i detta avseende jämfört med 
många andra länder som exempelvis USA och Kanada. De svenska könsnormerna präglas 
exempelvis av förväntningar om att kvinnor och män bör ges möjlighet till och förväntas ta lika 
stort ansvar i såväl samhället som privatlivet, vilket också speglas i politiska satsningar. Trots 
detta finns emellertid i dagens Sverige fortfarande skillnader i vad som förväntas av män och 
kvinnor. Kvinnor förväntas exempelvis fortfarande anpassa sig till den kvinnliga könsrollen 
genom att exempelvis ta hand om hushåll och barn i högre utsträckning än män och kvinnor 
förväntas även vara måna om sitt utseende i större utsträckning än män (Kling et al., 2017). 

Eagly och Wood (2012) förklarar genom social role theory skillnaderna i den manliga och 
kvinnliga könsrollen som härstammande ur i grunden biologiska skillnader mellan män och 
kvinnor. Dessa biologiska skillnader, som exempelvis kvinnans förmåga att föda barn och mäns 
fysiska styrka har enligt social role theory inneburit att kvinnor och män utvecklat olika 
egenskaper, vilket i sin tur har skapat sociala förväntningar på att dessa egenskaper ska infinna 
sig hos individer som tillhör respektive könskategori. 

Att anpassa sig till könsrollerna har visat sig vara viktigt för att människor ska mötas av 
positiva attityder och gillande. Diekman och Goodfriend (2006) förklarar med gender role 
congruity theory, att personer som agerar i enlighet med de förväntningar som ålagds dem 
utifrån könsrollerna möts av gillande och positiva attityder, medan de som inte anpassar sig till 
könsnormerna istället riskerar att mötas av minskat gillande i sociala sammanhang. Diekman 
och Goodfriend menar vidare att människors ovilja att riskera dessa sociala sanktioner utgör ett 
incitament för att anpassa sig till de normativa förväntningar som ålagts dem utifrån 
könsrollerna. 
 

Könsroller och psykisk ohälsa. Det är vanligare att kvinnor söker professionell hjälp för 
psykiska besvär än män och många försök att förklara varför så är fallet har gjorts genom 
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tidigare forskning. En bland flera teorier som erbjuder en förklaring till dessa skillnader är att 
män – på grund av en ovilja att bryta mot de föreställningar om manligt och kvinnligt som 
träder i kraft utifrån de klassiska könsrollerna och en rädsla för att stigmatiseras, har en mer 
aversiv attityd till hjälpsökande beteende än kvinnor, avseende psykisk ohälsa (Pederson & 
Vogel, 2007). Oberoende av de faktiska anledningarna till könsskillnaderna i hjälpsökande för 
psykisk ohälsa, kvarstår det faktum att utmattningssyndrom och andra liknande psykologiska 
diagnoser starkare förknippas - och bättre överensstämmer med den kvinnliga könsrollen än 
den manliga. Exempelvis McCusker och Galupo (2011) fann i en studie med syfte att undersöka 
huruvida hjälpsökande beteende för psykisk ohälsa påverkar graden av femininitet respektive 
maskulinitet som en målperson tillskrivs, att män som uppsökte professionell hjälp för 
depression uppfattades som mer feminina än män som inte gjorde det. Kvinnliga målpersoner 
ansågs av respondenterna vara lika feminina oberoende av vilka hjälpsökande tendenser de 
uppvisade. 

Även Yourstone et al. (2008) har i en svensk studie funnit att målpersoners kön spelar en 
viktig roll för utfallen i prövningar av deras behov av rättspsykiatrisk vård. Genom 
fallbeskrivningar där målpersonens kön var den enda manipulerade variabeln, visade studien 
att kvinnor i högre utsträckning än män bedömdes vara i behov av rättspsykiatrisk vård, när de 
beskrevs som aggressiva och våldsamma. Yourstone et al. förklarar sitt resultat genom 
resonemanget att kvinnor som uppvisar våldsamma och aggressiva beteendetendenser uppfattas 
som mer avvikande från normen än män som uppvisar samma beteendetendenser. Detta innebär 
i sin tur enligt Yourstone et al. att kvinnors våldstendenser uppfattas som mer 
uppseendeväckande och allvarliga, vilket i sin tur gör att våldsamma kvinnor attribueras en 
högre grad av psykisk sjukdom än män som beskrivs identiskt. 
 

Målpersoners könstillhörighet och empatisk respons. Ovanstående studiers resultat visar att 
de klassiska könsrollerna och anpassning till de normer de medför, spelar en viktig roll för såväl 
vilken grad av gillande personer tillskrivs, som hur personer uppfattas och vilka egenskaper 
som attribueras dem. Det är även tydligt att män och kvinnor - utifrån könsnormerna, förväntas 
tala om och hantera sin psykiska ohälsa olika. I ljuset av detta väcks frågan om huruvida män 
och kvinnor bemöts olika när de visar tecken på psykisk ohälsa. 

Tidigare forskning har visat att kvinnor i högre utsträckning än män, möts av prosocialt 
beteende från andra när de är i behov av det (Eagly & Crowley, 1986). I Håkansson och 
Montgomerys (2003) kvalitativa studie fann författarna att deltagare - i sina beskrivningar av 
situationer då de känt empati för andra, i större utsträckning valde att beskriva situationer där 
personen som blev föremål för empati var en kvinna än en man. Detta kan exempelvis förklaras 
utifrån resonemanget att kvinnor – på grund av könsnormerna, oftare tillåter sig ge uttryck för 
sårbarhet och således förekommer i högre frekvens som relevanta målpersoner att känna empati 
för än män (Diekman & Goodfriend, 2006).  Håkansson och Montgomery (2003) menar 
emellertid att det även är tänkbart att kvinnor är lättare att empatisera med än män och att 
kvinnor kan uppfattas vara i större behov av andras empati än män. Detta resonemang stödjer i 
viss mån resonemanget att målpersoner med kvinnlig könstillhörighet kan tänkas väcka en 
högre grad av empatisk respons än män. Även Stuijfzand et al. (2016) har i en studie utförd på 
ungdomar i adolescensen funnit att målpersoner med kvinnlig könstillhörighet föranleder en 
högre grad av empatisk respons än sina manliga likar. Vidare fann Stuijfzand et al. även att 
respondenterna rapporterade en högre grad av empati för det motsatta könet än för det egna och 
att äldre deltagare rapporterade mer empati än yngre. 
 
 
Syfte och hypoteser 
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Denna studie syftar till att undersöka effekten av högskolestudenters kön och tidigare 
akademiska prestationer på andra studenters allvarsuppfattningar av symptom och empatiska 
respons, när målpersonerna uppvisar symptom på utmattningssyndrom. En ökad medvetenhet 
om effekten av de potentiellt föreliggande föreställningarna om mäns och kvinnors psykiska 
ohälsa kan ge en möjlighet att motverka en ojämlik behandling mellan könen på högskolan. 
 

Hypoteser. Det är utifrån Stuijfzand et al. (2016), Håkansson och Montgomery (2003) samt 
Kling et al. (2017) rimligt att anta att kvinnors symptom på utmattningssyndrom väcker en 
högre grad av empatisk respons än mäns symptom. Batson och Håkanssons (2007) och 
Håkansson Eklund (2006) har funnit att vikten av att uppfatta den andres situation som svår är 
av betydelse för den empatiska responsen. Angantyrs et al. (2011) resonemang innebär vidare 
att personer som uppfattas ha låg kontroll över sin situation blir föremål för mer empati än 
personer som uppfattas ha hög kontroll. Utifrån detta är det rimligt att tänka sig att personer 
som tidigare har misslyckats med sina förehavanden möts av mer empati, än personer som 
tidigare har lyckats väl. Hypoteserna 1 och 2 formuleras således enligt nedanstående. 
 

H1. En kvinna blir föremål för mer empatisk respons än en man, i uppvisandet av symptom 
på utmattningssyndrom. 
 

H2. En målperson med låg grad av tidigare akademiska prestationer blir föremål för mer 
empatisk respons än en målperson med hög grad av tidigare akademiska prestationer i 
uppvisandet av symptom på utmattningssyndrom. 
 

Beträffande allvarsuppfattning av symptom är det utifrån de klassiska könsrollerna möjligt 
att kvinnors symptom uppfattas som mer allvarliga än mäns, då kvinnor kan tänkas uppfattas 
som mer ömtåliga än män (Kling et al., 2017). Vidare antas att symptomen på 
utmattningssyndrom hos en person som tidigare misslyckats med sina förehavanden uppfattas 
som mer allvarliga, då förekomsten av tidigare misslyckanden kan erbjuda en mer koherent bild 
av en svår situation. Hypoteserna avseende målpersonernas kön och akademiska prestationers 
inverkan på allvarsuppfattningar av symptom formuleras således enligt nedanstående. 
 

H3. En kvinnas symptom på utmattningssyndrom uppfattas som mer allvarliga än en mans. 
 

H4. Symptomen hos en målperson med låg grad av tidigare akademiska prestationer 
uppfattas som mer allvarliga än hos en målperson med hög grad av prestationer. 
 
 

Metod 
 
 
Deltagare 
 
Deltagarna i studien utgjordes av 84 högskolestudenter vid en högskola i Mellansverige. 
Respondenternas åldrar varierade mellan 20 och 40 år (M = 25.3, SD = 4.93). I studien var 40 
respondenter (47,6%) män, 42 respondenter (50.0%) kvinnor och 2 respondenter (2.4%) hade 
valt kategorin annat som könstillhörighet. Totalt 88 enkäter lämnades ut, men 4 respondenter 
(4.5%) valde av tidsbrist att avbryta sitt deltagande och exkluderades således. Dessa bortfall 
innebar att studien fick en svarsfrekvens på 95.5%. De studenter som deltog i studien deltog på 
kurser i robotik [n = 27 (32%)], ekonomi [n = 25 (30%)], psykologi [n = 21 (25%)] och 
sociologi [n = 11 (13%)]. 
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Material 
 
För att undersöka huruvida målpersoners kön och prestationer påverkade respondenternas 
allvarsbedömning och empatiska respons - när målpersoner uppvisar symptom på 
utmattningssyndrom, gjordes en vinjettstudie genom kvantitativa enkäter. Enkäterna innehöll 
en skala för respektive beroendevariabel (empatisk respons och allvarsuppfattning) samt en 
fiktiv fallbeskrivning i fyra versioner som beskrev en student med hög arbetsbelastning och 
tydliga stress- och utmattningssymptom. Studiens oberoendevariabler (målpersons kön och 
prestation) operationaliserades genom att personen i fallbeskrivningarna beskrevs antingen som 
en kvinna (Klara) eller en man (Karl) med antingen höga eller låga betyg från tidigare kurser 
(VG eller underkänt). 
 

Fallbeskrivningen. Nedan finnes versionen av fallbeskrivningen med en kvinnlig målperson 
med hög grad av prestationer. Inom hakparenteser presenteras de alternativa versionernas 
formuleringar.  
 

Klara [Karl] är 24 år gammal och läser för närvarande sin femte termin vid 
läkarprogrammet på ett universitet i Sverige. Som avslutning på terminen ska Klara 
[Karl]och hennes klass skriva en stor salstentamen, vilken behandlar hela innehållet i en 
kurs som löpt på heltid under 10 veckor. Klara [Karl] har under hela terminens gång känt 
sig stressad och oroad. Alltsedan kursstart har Klara [Karl] känt sig väldigt stressad inför 
denna tentamen eftersom den är så omfattande och viktig. Klara [Karl] har under tidigare 
terminer fått VG på samtliga examinerande moment. [fått underkänt på flertalet 
examinerande moment] 
 

I ett samtal med sin mamma berättar Klara [Karl] följande: 
 

’Jag kan inte koncentrera mig på uppgifter längre, det är för mycket jag måste göra och jag 
kan inte sluta tänka på det. Jag kan inte ens sova om nätterna för det snurrar bara en massa 
tankar i huvudet. Jag vill inte träffa vänner längre, jag orkar liksom inte bry mig om dem. 
Dessutom känner jag inte att jag vill hitta på någonting med dem heller, inte ens sånt som 
jag brukar gilla att göra. Jag vill inte träffa någon när jag är såhär, jag blir ändå bara arg på 
folk. 
  

Jag orkar egentligen inte göra något annat än att sitta hemma och tänka på tentan… och jag 
orkar inte ens det heller! Det är så mycket ångest nu och jag känner inte att jag har lärt mig 
någonting på den här kursen... Det har varit så här i snart två månader och jag står bara inte 
ut längre... det kommer sluta med att jag varken har vänner kvar, eller betyg i kursen.’ 

 
Mätning av empatisk respons. För att mäta graden av respondenternas empatiska respons 

användes en svensk översättning av Bastons et al. (2007) empatiskala, översatt av Angantyr et 
al. (2011). Skalan mätte de sex emotioner som Batson et al. (2007) menar konstituerar empati. 
Dessa aspekter var att känna sig berörd samt sympati, medlidande, värme, medkänsla, 
deltagande (enkätens ordningsföljd). Förekomsten av och intensiteten i de sex emotionerna 
skattades av respondenterna genom en 7-gradig Likertskala, där 1 representerade 
svarsalternativet ”inte alls” och 7 representerade svarsalternativet ”extremt”. Förutom de sex 
empatiaspekterna innehöll skalan även ytterligare 10 emotioner med syftet att dölja att skalan 
mätte empati, för att på så vis minska risken att social önskvärdhet skulle påverka 
respondenternas svar. Reliabilitetsanalys genom Cronbachs alpha för de sex emotionerna 
uppmätte .86. 
      

Mätning av allvarsuppfattning av symptom. För att mäta hur allvarliga målpersonernas 
symtom uppfattades av respondenterna konstruerades - av författaren till föreliggande studie, 
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en skala vilken mätte allvarsuppfattning utifrån de tre dimensionerna; hjälpbehov (fråga 1 och 
3), konsekvens (fråga 4 och 5) och känslouttryck (fråga 2 och 6). Varje dimension mättes genom 
två påståenden (totalt sex) och respondenterna fick skatta sina uppfattningar enligt en 7-gradig 
Likertskala där svarsalternativen sträckte sig från 1 (tar helt avstånd) till 7 (instämmer helt). De 
påståenden som fanns i skalan var; (1) ”Klara [Karl] verkar vara i behov av professionell 
hjälp.”, (2) ” Risken att Klara [Karl] ska köra slut på sin energi är låg.”, (3) ”Klara [Karl] kan 
hantera sin stress utan stöd från anhöriga.”, (4) ”de känslor som Klara [Karl] beskriver verkar 
vara allvarliga.”, (5) ”Klara [Karl] riskerar att ta skada av sin stress” och (6) ”De känslor som 
Klara [Karl] beskriver verkar vara svåra att leva med.”. Två av påståendena var skalvända 
(påstående 2 och 3), för att minska effekten av systematiska svarstendenser hos respondenterna. 
Reliabilitetsanalys genom Cronbachs alpha uppmätte .77. 
 
 
Procedur 
 
Ett tillgänglighetsurval gjordes genom att undervisande lärare vid kurser i psykologi, sociologi, 
ekonomi och robotik kontaktades via mail och fyra tillfällen för enkätinsamling bokades in, i 
anslutning till föreläsningar och seminarier. Tre av enkätinsamlingarna ägde rum i anslutning 
till undervisningstillfällenas slut och en insamling genomfördes under en rast. Eftersom 
psykologi och sociologikurser ofta har en högre frekvens av kvinnliga deltagare än manliga, 
tillfrågades - för att väga upp för detta även lärarna på en kurs i ekonomi (vilka brukar ha relativt 
jämn könsfördelning) och robotik (vilka brukar ha en majoritet av manliga deltagare). 

Innan enkäterna lämnades ut informerades deltagarna om att studiens syfte var att undersöka 
hur studenter uppfattar, upplever och reagerar på andra studenters stress. Det fullständiga syftet 
kunde emellertid inte redogöras för, till följd av studiens design. Att informera om att empati 
var det som mättes och att det verkliga syftet med studien var att mäta effekten av målpersonens 
kön och tidigare akademiska prestationer på empatin, skulle kunnat orsaka social önskvärdhet 
hos respondenterna. Vidare informerades deltagarna om att enkäten bestod av en fiktiv 
fallbeskrivning på cirka 250 ord, ett antal frågor om fallbeskrivningen samt att enkäten 
beräknades ta 5-10 minuter att besvara. Deltagarna informerades även, innan enkäten lämnades 
ut muntligen om att deltagande var frivilligt och kunde avbrytas när som helst, att insamlad data 
skulle hanteras konfidentiellt samt att insamlad data endast skulle användas till föreliggande 
studies syften. Ovanstående är i enlighet med kraven om samtycke, konfidentialitet och 
nyttjande som Vetenskapsrådet (2017) formulerat. Samma information som förmedlades 
muntligt stod även att finna i ett missivbrev på enkätens första blad. På detta blad fanns även 
kontaktinformation till författaren och dennes handledare och en uppmaning till respondenterna 
att söka kontakt vid eventuella frågor. 

När deltagarna informerats om studien delades enkäterna ut. I samtliga grupper delades alla 
fyra versioner av enkäterna ut för att minska eventuella snedvridningar i antal utlämnade 
enkäter i respektive version. Resultatet blev följande fördelning: [n kvinna + VG = 21 (25%) varav 
10 (48%) män och 11 (52.0%) kvinnor], [n kvinna + U = 22 (26%) varav 7 (32%) män, 14 (63% 
kvinnor och 1 (4%) av annan könstillhörighet], [n man + VG = 21 (25%) varav 13 (62%) män, 7 
(33%) kvinnor och 1 (5%) av annan könstillhörighet], [n man + U = 20 (24%) varav 8 (40%) män 
och 12 (60%) kvinnor]. Enkäterna samlades in allteftersom respondenterna lämnade salen. 
 
 
Statistiska analyser 
 
För att undersöka vilka av respondenternas bakgrundsvariabler som korrelerade med studiens 
beroendevariabler gjordes analyser genom Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient. I 
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analyserna ingick variablerna respondenters kön, respondenters ålder, allvarsuppfattning och 
empatisk respons. Eftersom två av respondenterna hade valt kategorin annat som 
könstillhörighet exkluderades dessa ur analyserna avseende korrelation med kön. För att pröva 
hypoteserna 1 och 2 genomfördes en flervägs ANOVA för oberoende mätningar med en 2 
(målpersons kön: man, kvinna) x 2 (målpersons prestationer: låga, höga) faktoriell design. I 
analysen utgjorde ett medelvärdesindex för empati beroendevariabeln. Då en av respondenterna 
inte hade besvarat alla empatifrågorna i enkäten innehöll analysen endast 83 av respondenternas 
data. Samma analys genomfördes även med respondenters kön och ålder som kovariat. 
 För att pröva hypoteserna 3 och 4 genomfördes en flervägs ANOVA för oberoende 
mätningar med en 2 (målpersons kön: man, kvinna) x 2 (målpersons prestationer: låga, höga) 
faktoriell design och medelvärdesindex för allvarsuppfattning som beroendevariabel. I denna 
analys ingick samtliga 84 respondenters data. 
 
 

Resultat 
 
I Tabell 1 visas samvariationerna mellan bakgrundsvariablerna (kön och ålder) och 
beroendevariablerna (allvarsuppfattning och empatisk respons) uttryckt i Pearsonkorrelationer, 
samt medelvärden och standardavvikelser för respektive variabel. 
 
Tabell 1 
Pearsonkorrelationer, medelvärden och standardavvikelser för bakgrundsvariabler och 
beroendevariabler 
 
Variabel 1 2 3 M SD 

1. Köna -   n/a n/a 
2. Ålder  .08 -  25.30 4.93 
3. Allvarsuppfattning .09 .13 - 5.37 1.08 
4. Empatisk respons .45** .26* .35** 3.78 1.25 

 aMan = 1, Kvinna = 2 (n = 82) 
n/a = Ej applicerbart värde. 
* p < .05., ** p < .01. 
 

Analysen avseende empatisk (se Figur 1) respons visade på en huvudeffekt av målpersoners 
kön F(1, 79), = 4.28,  p = .042, h2 = .05. Kvinnliga målpersoner blev föremål för en högre grad 
av empatisk respons när de uppvisade symptom på utmattningssyndrom (M = 4.06, SD = 1.13) 
än manliga målpersoner (M = 3.49, SD = 1.32). Detta gav således stöd för hypotes 1. När 
respondenters kön och ålder infördes som kovariat föll emellertid signifikansvärdet till p = .095. 
Inga signifikanta skillnader kunde påvisas avseende målpersoners tidigare akademiska 
prestationers effekt på respondenters empatiska respons F(1, 79) = 0.02, p = .878. Hypotes 2 
fick således inget stöd. Inte heller någon signifikant interaktionseffekt kunde beläggas F(1, 79) 
= 0.00, p = .984. 

Analysen avseende allvarsuppfattning (se Figur 2) visade inte på någon signifikant 
huvudeffekt av målpersonernas kön F(1, 80) = 0.53, p = .47. Hypotes 3 fick således inget stöd. 
Inte heller avseende målpersonernas tidigare akademiska prestationer kunde några signifikanta 
skillnader allvarsuppfattning påvisas F(1, 80) = 1.53, p = .220.  Således fick inte hypotes 4 stöd. 
Inte heller någon signifikant interaktionseffekt kunde beläggas F(1, 80) = 1.86, p = .177. 
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Figur 1. Respondenters skattade empatiska respons för målpersoner med hög respektive låg 
grad av prestation, i relation till målpersoners kön. Skalans variationsvidd 1-7. 
 
 

 
 
Figur 2. Respondenters allvarsuppfattning av målpersoners symptom på utmattningssyndrom 
för målpersoner med hög respektive låg grad av prestation, i relation till målpersoners kön. 
Resultaten var ej signifikanta. Skalans variationsvidd 1-7.  
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Diskussion 
 

Denna studies syfte var att undersöka effekten av högskolestudenters kön och tidigare 
akademiska prestationer på andra studenters allvarsuppfattningar av symptom och empatiska 
respons, när målpersonerna uppvisar symptom på utmattningssyndrom. Hypotesen att 
kvinnliga målpersoner väcker mer empati hos respondenterna än manliga målpersoner, när de 
uppvisar symptom på utmattningssyndrom (H1) fick stöd. Övriga hypoteser avseende 
målpersoners prestationers inverkan på den empatiska responsen (H2) samt målpersoners kön 
och prestationers inverkan på respondenternas allvarsuppfattningar (H3 och H4) fick inget stöd. 
 

Hypoteserna avseende målpersoners kön. Föreliggande studies resultat att kvinnor möts av 
mer empati än män när de uppvisar symtom på utmattningssyndrom stämmer överens med det 
resultat som Stuijfzand et al. (2016) funnit, om att ungdomar under adolescensen känner mer 
empati för kvinnor än för män.  Denna studies resultat visar att en sådan skillnad i empati kan 
beläggas även i högre åldrar än 13-19 år och att således även vuxna känner mer empati för 
kvinnliga målpersoner än för manliga. En tänkbar förklaring till detta är att respondenterna, i 
enlighet med gender role congruity theory hade en mer positiv inställning gentemot den 
kvinnliga målpersonen eftersom den kvinnliga målpersonen inte bröt mot könsnormerna i 
uppvisandet av ömtålighet (Diekman & Goodfriend, 2006). Detta kan i sin tur rimligen innebära 
att den kvinnliga målpersonens välbefinnande värdesattes högre än den manliga målpersonens 
till följd av gillande, vilket utifrån Batsons et al. (2007) resultat om vikten i värdesättande av 
den andres välbefinnande för empatin, kan förklara varför kvinnan möttes av mer empati än 
mannen.  

Det är även tänkbart att det faktum att målpersonerna i vinjetterna framställdes som 
läkarstudenter kan ha varit en bidragande faktor till skillnaderna i empati. Det är möjligt att 
kvinnan föranledde en högre grad av empati än mannen eftersom att läkarlinjen är en 
mansdominerad utbildningslinje där möjligen en kvinna kan tänkas väcka mer empati och 
sympati då denne uppvisar symptom på psykisk ohälsa i en mansdominerad kontext. Vidare 
kan även kvinnans könsroll utgöra en förklaring till resultatet. Att kvinnor, enligt Kling et al. 
(2017) beskrivs som mer ömtåliga och känsliga än män kan tänkas påverka i vilken grad de 
uppfattas som utsatta och således förklara skillnaden i empatisk respons. Detta behöver heller 
inte synas i respondenternas allvarsbedömningar, eftersom den subjektiva upplevelsen av 
någons situation inte nödvändigtvis syns i allvarsbedömningar av mer objektivt registrerbara 
symptombeskrivningar.  

De mer exakta förklaringarna till skillnaden i studenters empati för män och kvinnor som 
uppvisar symptom på utmattningssyndrom kan emellertid inte styrkas genom denna studie utan 
enbart spekuleras i. Vidare forskning på området kan således vara på sin plats, för att mer 
ingående undersöka de tänkbara orsakande faktorerna till att kvinnliga studenter väcker mer 
empati än manliga, i uppvisandet av symptom på utmattningssyndrom. 

Att hypotes 3 inte fick belägg i denna studie är intressant och visar att det som har orsakat 
skillnaden i den empatiska responsen för den manliga och den kvinnliga målpersonen i denna 
studie rimligen inte tordes vara allvarsuppfattningen. Inte heller någon omvänd effekt i enlighet 
med Yourstones et al. (2008) resonemang om att målpersoner som uppvisar normbrytande 
beteendens symptom uppfattas som mer uppseendeväckande kunde beläggas. Emellertid kunde 
en signifikant positiv korrelation mellan allvarsuppfattning och empati uppmätas, vilket 
överensstämmer med Batsons et al. (2007) och Håkansson Eklunds (2006) resultat om vikten 
av att uppfatta den andres situation som svår för den empatiska responsen. 
 

Hypoteserna avseende målpersoners prestationer. Att hypoteserna 2 och 4 inte fick stöd 
innebär att det resonemang som Angantyr et al. (2011) presenterat, om att målpersoner med låg 
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grad av kontroll över sin situation väcker mer empati än målpersoner med hög grad av kontroll 
inte kan styrkas genom denna studies resultat. Detta betyder dock inte att Angantyrs et al. 
resonemang på något vis bör förkastas eller tappa trovärdighet. Det finns nämligen andra 
tänkbara förklaringar till frånvaron av effekter av målpersonernas prestationer. Beträffande 
hypoteserna 2 och 4 presenteras här två tänkbara förklaringar till frånvaron av signifikanta 
resultat. Det är tänkbart att målpersonernas tidigare akademiska prestationer inte påverkade 
respondenternas uppfattningar om målpersonernas objektiva förutsättningar för lycka och 
kontroll över den egna situationen. Frånvaron av effekter på dessa två variabler kan i sin tur 
förklara frånvaron av effekten på empati och allvarsuppfattningar.  

Det är emellertid även tänkbart att respondenterna inte uppmärksammade skillnaderna i 
målpersonernas prestationer, eller att de inte lade någon vikt vid dem och att det i sin tur kan 
förklara varför hypoteserna 2 och 4 inte fick stöd. Eftersom manipulationen av tidigare 
prestationer i vinjetterna inte var av uppseendeväckande karaktär hade möjligen en 
manipulationskontrollfråga varit lämplig att inkludera i enkäten, för att säkerställa att 
manipulationen av målpersonernas studieresultat haft avsedd effekt. För framtida studier av 
liknande karaktär kan därför en manipulationskontrollfråga rekommenderas. 
 

Övriga fynd. Andra resultat i studien är att en signifikant korrelation mellan ålder och empati 
kunde påvisas trots den relativa homogenitet som förelåg i deltagarnas åldrar. Detta tyder på att 
ålder - i åldersspannet 20-40 år, spelar en relativt stor roll för vilken grad av empatisk respons 
som avges när målpersoner uppvisar symptom på utmattningssyndrom. Detta resultat 
överensstämmer med de resultat som Stuijfzands et al. (2016) funnit men visar också att denna 
korrelation även föreligger i högre åldrar än 13-19 år. En bland flertalet tänkbara förklaringar 
till detta är att äldre deltagare kan tänkas ha haft fler och mer ingående erfarenheter av 
utmattningssyndrom och stress än yngre deltagare och att de således lättare kan känna igen sig 
i den andres situation, vilket är en förutsättning som Håkansson och Montgomery (2003) menar 
utgör en viktig del i empatiupplevelsen. 

Även kön och empati korrelerade signifikant och påvisar således att kvinnliga respondenter 
i denna studie rapporterade högre grad av empatisk respons än manliga respondenter. Detta 
resultat överensstämmer med Angantyrs et al. (2011) resultat om att kvinnor rapporterade mer 
empati för djur än män gjorde.  Det är således tänkbart att kvinnor är mer empatiska än män. 
Detta kan vara en effekt av de förväntningar som ålagds kvinnor om att de ska vara empatiska 
och inkännande, vilket i sin tur, utifrån social role theory kan ha orsakat faktiska skillnader i 
kvinnors och mäns empatiska förmåga (Eagly & Wood, 2012). Det är dock även tänkbart att 
kvinnorna svarade enligt social önskvärdhet trots att de inte visste om att det var just empati 
som mättes i enkäten och att resultatet således inte speglar en faktisk könsskillnad i empati, 
utan snarare en samhällskonvention. 
 
 
Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
 

Reliabilitet. Denna studie har använt en svensk version av Batsons et al. (2007) empatiskala, 
översatt av Angantyr et al. (2011), för mätningen av empatisk respons, innehållande sex 
emotioner som enligt Batson et al. (2007) ingår i empati. Skalan visade sig uppmäta hög 
reliabilitet och genererade ett Cronbachs alpha på .86. Det höga reliabilitetsvärdet erbjuder en 
säkerhet om att de sex emotioner som skalan innehöll mäter samma sak. Detta i kombination 
med att den definition av empati som användes i denna studie överensstämmer med den 
använda skalan, erbjuder en hög säkerhet i att det är empati som har mätts och att den har mätts 
på ett reliabelt vis.  Avseende skalan som mätte respondenternas allvarsuppfattning, hade även 
den ett godtagbart Cronbachs alpha på .77 vilket innebär att skalan har god inre konsistens. Det 
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är dock tänkbart att skalan inte operationaliserade allvarsuppfattning, vilket var avsikten. Detta 
skulle i sin tur även kunna förklara varför inga signifikanta effekter på allvarsuppfattningen 
kunde påvisas. Emellertid korrelerade allvarsuppfattning med empati. Detta kan utifrån 
Håkansson Eklunds (2006) resultat om relationen mellan empati och att uppfatta den andres 
situation som svår, ge visst stöd för att det som mätts med skalan tordes angränsa till 
allvarsuppfattning. 
 

Validitet. En av studiens styrkor avseende validitet är den relativt jämna könsfördelningen, 
som lyckades åstadkommas genom aktiva försök att välja studentgrupper med könsfördelningar 
som kunde tänkas vara jämna. Även könsfördelningarna för respektive version av enkäterna 
var relativt jämna, vilket i sin tur erbjuder en viss trovärdighet i att studiens resultat inte kan 
förklaras av en ojämn könsfördelning mellan grupperna. Avseende studiens generaliserbarhet 
finns emellertid vissa betänkligheter. Resultatet kan rimligen generaliseras till studenter på 
högskolan, eftersom att respondenterna kom från olika kurser. Emellertid blir en generalisering 
utanför högskolan svårare att motivera eftersom studien var riktad mot just högskolestudenter 
och det är tänkbart att resultatet hade blivit annorlunda om det gjorts på en annan population, 
som exempelvis yrkesverksamma. Vidare forskning på området riktad mot andra populationer 
behövs således för att möjliggöra valida slutsatser om dessa. Även det faktum att en fiktiv 
fallbeskrivning användes och att den tillgodogjordes deltagarna skriftligen kan tänkas påverka 
generaliserbarheten över situationer, eftersom upplevelsen av en läst text och en verklig 
situation kan skilja sig åt. För framtida studier kan därför ett mer levande sätt att förmedla 
informationen om målpersoner rekommenderas. Exempelvis filmer eller ljudinspelningar, kan 
medverka till en starkare upplevelse av målpersonernas situationer och således generera andra 
resultat.  
  
 
Slutsats 
 
Föreliggande studies resultat visar att kvinnliga studenter som uppvisar symptom på 
utmattningssyndrom möts av mer empatisk respons från andra studenter än manliga studenter 
som uppvisar samma symtom. Detta kan förklaras genom ett flertal resonemang och teorier, 
varför ytterligare forskning om orsakerna till denna skillnad i empati kan vara på sin plats. Inga 
signifikanta skillnader av målpersoners kön på respondenternas allvarsuppfattningar av 
symptomen kunde påvisas i denna studie, men det är emellertid fortfarande möjligt att sådana 
skillnader kan synas med större urval eller i andra populationer. Av denna anledning kan med 
fördel vidare forskning bedrivas på området, med fler respondenter och andra populationer. 
Exempelvis yrkesverksamma, arbetsgivare eller anställda inom psykiatri och sjukvård kan vara 
intressanta populationer att studera i detta avseende. På så vis kan frågan om kvinnor gynnas 
mer än männen med avseende på bemötande inom vården och på arbetet undersökas. Inga 
signifikanta effekter av målpersonernas tidigare akademiska prestationer kunde påvisas, men 
även beträffande detta är det möjligt att ett större antal respondenter hade kunna inneburit andra 
resultat. Studiens resultat kan även visa att personers ålder spelar in för vilken empatisk respons 
de rapporterar, där äldre personer rapporterar en högre grad av empatisk respons än yngre 
personer. Även könsskillnader kunde påvisas, där kvinnliga respondenter uppgav en högre grad 
av empatisk respons än manliga respondenter.  

Denna studies resultat erbjuder viss insyn i de effekter som könet hos personer som uppvisar 
symptom på utmattningssyndrom har på omgivningens reaktioner. En medvetenhet om att 
kvinnor och män möts av olika empatisk respons trots att de uppvisar samma symptom och rent 
objektivt befinner sig i samma situationer kan bidra till en mer jämlik behandling av mäns och 
kvinnors uttryck för stress och psykisk ohälsa. 
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