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Närhetens empati 
Hur geografisk närhet och utsatta personers namn påverkar empatisk 

omsorg* 
 

Suzan Salih 
 
 

Empati är en förmåga där man erkänner och förstår andras känslor och 
omständigheter. Den sker genom att man upptäcker behovet av empati och 
intar den behövandes perspektiv. Construal level theory beskriver att vi 
formar mer detaljerade mentala konstruktioner beroende på objektets 
psykologiska närhet. Syftet med undersökningen var baserat på denna teori 
och var att se ifall man har mer empati för sin geografiska närhet än sin distans 
och ifall namnen på de utsatta personerna hade en påverkan på detta. 
Hypotesen var att man har mer empati för sin närhet än sin avstånd. 
Deltagarna var 80 högskolestudenter, 47 var kvinnor och 28 män (fem ej 
angivna). Materialet bestod av en fiktiv berättelse utgiven i fyra versioner som 
deltagarna fick läsa och skatta utifrån Batsons empatiskala samt 
egenkonstruerade antaganden. Resultaten i helhet visade inga signifikanta 
effekter. Slutsatsen diskuterade att hypotesen inte fick stöd, och studiens 
svagheter samt förbättringsförslag inför kommande studier diskuteras. 

 
Keywords: Empathy, geographical proximity, altruism, construal level, 
psychological distance 

 
 
 

Inledning 
 
 
I takt med den ökade globaliseringen kan vi idag känna oss mycket närmre varandra, än vi 
någonsin har gjort tidigare. Vi har och kan enkelt hålla koll på vad som händer i andra delar av 
världen, samt ständigt hålla oss uppdaterade om andra befolkningars välmående inom olika 
samhällen. I samband med denna ökade globalisering kan man se att den extrema fattigdomen 
minskat i många världsdelar som i exempelvis Afrika och Asien. Många organisationer har 
gjort det möjligt att donera pengar till invånare i länder där man lider av denna svåra fattigdom. 
Bortom dessa länder i fjärran, har det enligt Statistikmyndigheten SCB (2019) visat sig att 2% 
av Sveriges befolkning (trots det höga BNP i landet) lider av allvarlig fattigdom. I ett 
välutvecklat land där man förväntar sig att den starka staten stöttar en finns det alltså 160 000 
invånare som lider av fattigdom, där de flesta av dessa invånare är utrikes födda. Denna 
fattigdom existerar, men man hör sällan om den i jämförelse med den globala fattigdomen som 
det ges mer utrymme för inom svensk media. Frågan är om detta påverkat vår empati? Hur ser 
vår empati ut i Sverige för våra invånare? Kan det finnas någon skillnad mellan graden av 
empati vi känner för individerna i vår närhet och de som befinner sig geografiskt mer 
distanserat, trots skillnaden på graden av fattigdom? Batson, Håkansson Eklund, Chermok, 
Hoyt och Ortiz (2007) beskrev just den empatiska omsorgen utifrån olika komponenter som 
bland annat sympati, medlidande, ömhet och dylikt. Författarna tog upp hur den empatiska 
omsorgen skett och menade att förmågan att se någon annan utifrån dennes utsatta perspektiv 

Författaren vill tacka alla deltagare som medverkat i undersökningen. Även tacka Duzan Hussein och 
Ailsa Mcvie som både inspirerat och motiverat till studien samt slutligen rikta ett tack till Emil 
Vincent Sundqvist och Simon Riesler som kommit med värdefulla synpunkter under undersökningens 
gång.  
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är vad som får oss känna mer eller mindre empati för någon samt att värdera behovet. Teoretiskt 
råder det två typer av empati där den ena handlar om att upptäcka den andras behov av empati 
samt värdera hur behovet ser ut och andra handlar om att man intar situationen utifrån den 
utsattes vinkel. Författarna beskrev även om empatiprocessen som sker under vardagen, att man 
utan att ha blivit tillsagd, kan inta den utsattes perspektiv och känna empati för personen. I 
sådana situationer sker det en process där man ser den andra som att personen i fråga är utsatt, 
och med det även att man värderar personens välbefinnande. Anledningen till värderingen av 
välbefinnandet, är att andra personers välbefinnande får en själv att reflektera över orsaker till 
välbefinnandet. Genom att reflektera över händelser som kan ha orsakat tillståndet blir man mer 
vaksam och granskande vilket leder till ett djupare perspektivtagande och förståelse för den 
som det empatiseras med. Denna undersökning har i första hand baserats på dessa författares 
undersökning, samt studerat empatin utifrån samma komponenter som författarna tagit upp, och 
ifall den empatiska omsorgen skett som författarna beskrivit den genom, utifrån identifikation 
av utsatthet och perspektivtagande.  

Begreppet empati stöter vi ofta på i vår vardag, men vad menas egentligen med begreppet i 
sig? Sinclair et al. (2017) har beskrivit empati som en förmåga där man erkänner och har 
förståelse för den andras känslor vilket leder till att man anpassar responsen för den man känner 
för. Författarna har gett en förklaring på två typer av empati; kognitiv och emotionell empati. 
Den kognitiva empatin kan beskrivas som en mer situationsbaserad typ av förståelse. 
Erkännandet av känslorna sker utan någon anknytning till individen i fråga. Man har förståelse 
för individen inom den situationen, för vad den känner och hur den mår och varför individen 
känner som den gör. Den sistnämnda typen av empati, emotionell empati, har med alla delar av 
den kognitiva empatin där man har förståelse för situationen, men även ytterligare en faktor, 
medkänslan. En förståelse och emotionellt bundet erkännande som därmed medför en 
medkänsla för den man har empati för. Detta synsätt påminner starkt om Batson et al.s (2007) 
beskrivning av hur den empatiska omsorgen går till då den kognitiva empatin gör att personen 
i fråga upptäcker och skapar förståelse för att empatisk omsorg behöver ske, och den 
emotionella empatin, medkänslan, sker genom perspektivtagande.  

Empati utgör en viktig funktion för människors sociala liv. Wieck och Kunzmann (2015) 
hävdade att empati är självaste grunden till sociala relationer och utgör en viktig faktor i 
prosociala beteenden, där man har till avsikt att hjälpa andra. Vad gäller kognitiva och 
emotionella empatin, beskrev författarna att den kognitiva delen handlar om att kunna erkänna 
den andras känslor, och den emotionella delen om att kunna dela med sig av känslorna. Detta 
kan ses som en bekräftelse på den ovannämnda beskrivningen av de olika formerna av empati 
då det råder om förståelse och medkänsla.  

I en undersökning framförd av Chen, Feng, Lv och Lu (2018) undersöktes sambandet mellan 
testosteronnivåer hos äldre vuxna och empati för att se om det finns en koppling mellan dessa 
då faktorer och om sambandet kan förändras med åldern mellan könen. Undersökningen 
resulterade i att det fanns en negativ korrelation mellan testosteron och empati, alltså ju mindre 
testosteron man hade, desto mer empati visade man. Undersökningen resulterade också i att 
kvinnor uppvisade signifikant sätt högre empati än männen, och empatin kvinnorna uppvisade 
var emotionell empati. Till skillnad från detta var det endast män som uppvisade kognitiv 
empati i studien, vilket visade olikheter mellan könen på empatisk omsorg, både vad gäller 
graden av empati, men också typen av den. Även Willer, Wimer och Owens (2015) fokuserade 
på könsskillnaderna i sin studie där de undersökte strategier till att minska könsklyftan av hur 
villig man är att donera till välgörenhet. Det som förklarade könsskillnaden var just empati, då 
kvinnorna visade mer empati än männen och var mer villiga att donera till välgörenhet. 
Strategin man fann för att minska denna könsklyfta var att öka männens donationer, vilket man 
i undersökningen upptäckte att det kunde göras genom att meddela männen om hur fattigdom 
påverkade alla i samhället. Männens donationer ökade alltså genom att man fokuserade på 
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behovet av donationen rent funktionellt och hur oturen påverkat alla snarare än att lyfta fram 
känslomässiga tillstånd och behovet av omsorg på en emotionell nivå.  

Empati är väldigt närliggande begreppet sympati och det är viktigt att skilja på dessa begrepp 
för att inte blanda ihop dem. Sinclair et al. (2017) har beskrivit begreppet sympati som en 
emotionell reaktion av medlidandet. I detta sammanhang har författarna beskrivit medlidande 
utifrån det engelska ordet ’’pity’’, alltså att tycka synd om. Sympati innebär därför att man 
tycker synd om en person, mer specifikt att man tycker synd om personen som går igenom 
svårigheter. Ett annat närliggande begrepp till empati, är ordet medlidande som i engelskans 
’’compassion’’. Detta syftar på en djupare känsla av medlidande, där man inte tycker synd om, 
snarare lider med i en typ av gemenskap. Medlidande beskrivs som att man är medveten om 
lidandet och har en slags inre önskan att avlägsna den. Begreppen motsvarar inte varandra, men 
kan däremot användas tillsammans med varandra och utgöra komponenter i varandras enskilda 
betydelser. 

 Bortom definitionen av empati råder även olika synvinklar på självaste motivet bakom 
empati. Batson och Shaw (1991) förklarade, och enligt sig själva, bevisade vad de kallat empati-
altruism hypotesen. Denna hypotes har föreslagit att empatin dyker upp impulsivt inom 
individen som en reaktion mot andra medmänniskor som befinner sig i olika lägen. Författarna 
har förklarat att empati tenderar att framkalla en längtan inom oss själva om den andras 
välmående, och det är på så vis vi känner empatin. Detta har författarna alltså förklarat som ett 
bevis på att altruistisk omsorg existerar inom individens inre, vilket i sin tur antyder på att 
genuin altruism kan uppstå.  

Denna synvinkel har Cialdini, Brown, Luce och Sagarin (1997) ställt sig rakt emot och 
kritiserat teorin om att empatisk omsorg skett utifrån rena altruistiska grunder. Författarna 
beskrev i sin kritik (mot Batson och Shaw), att den empatiska omsorgen som de beskriver den, 
sker genom en process varpå individen måste se sig själv hos den andra personen, för att känna 
och ge empatisk omsorg. I själva verket behöver alltså egoism ske, för att empatin inom en ska 
aktiveras. Författarna menade att grunden till empati egentligen är egoistisk, då man aldrig kan 
känna hur den andra har det, om man inte ser delar av sig själv hos den andra.  

Cialdini, Brown, Lewis, Luce och Neuberg (1997) har förklarat empatin baserat på egoistisk 
grund, utifrån en teori om enhet, också känd som ’’oneness’’. Författarna beskrev oneness som 
en känsla av sammanfogade personliga identiteter som sker när man känner empatisk omsorg 
för en annan och är benägen att ge hjälp till personen. Det som sker inom individen vid empatisk 
aktivering, är just oneness. En otydlighet mellan jaget och den andra, som motiverar en själv 
att känna och ge empatisk omsorg då den andra representerar (till viss del) en själv. Författarna 
redogjorde för att de tillsynes altruistiska motiven egentligen utspelar sig på icke altruistiska 
(alternativt egoistiska) motiv, vilket ytterligare går emot perspektivet om altruistisk empati. 
Viljan att ge empatisk omsorg och hjälpa andra, förklarade alltså dessa författare som något 
egoistiskt, empatin dyker inte upp impulsivt utan är självvald.  

Dessa två perspektiv har medfört en intensiv diskussion inom empatiforskningen där många 
baserat sina studier på ett av perspektiven för att få sin egen teori förklarad. May (2011) har 
analyserat båda perspektiven, utifrån de ovannämnda författarnas undersökningar och 
argumenterar från ett filosofiskt sammanhang. Författaren beskrev att i Batson (och kollegors) 
undersökningar, är det lätt att misstänka egoistiska motiv bakom perspektivtagandet, men att 
resultaten är tillräckligt starka för att bevisa att den altruistiska empatin faktiskt råder. 
Författaren kritiserade däremot Cialdinis (med kollegors) kritik mot Batson, och menade att 
den inte ligger på konceptuella grunder. Då författaren beskrev att man enkelt kan misstänka 
(eller upptäcka) egoistiska motiv, kan man fråga sig om Batsons resultat faktiskt är lika starka 
som May förespråkat om. Vad man kan konstatera med stor säkerhet, är att debatten kring 
altruism kontra egoism om empati förblir högaktuell och oupplöslig, då den knappast blivit 
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fullbordad inom filosofin i sig. I denna undersökning har även denna fråga behandlats, och 
diskuterats som en kommentar åt ett håll snarare än ett konkret svar på frågan.  

Hur empatin kan kännas och hur den empatiska omsorgen ges är en del av frågan, men hur 
kommer aspekten av distans in i detta och hur påverkas vi av den? Ett annat sätt att beskriva 
hur vi uppfattar omgivningen, värderar den och väljer att utföra våra handlingar är utifrån teorin 
om konstruktionsnivåer eller ’’Construal level theory’’(CLT). Trope och Liberman (2010) har 
beskrivit CLT som ett sätt där vi kan forma mentala konstruktioner av objekt som är inom en 
distans från oss. Vi må inte kunna erfara oss av sådant som inte är faktiskt närvarande, men den 
här teorin menar att vi däremot kan föreställa oss framtiden, ha minnen från dåtiden och 
spekulera kring olika händelser. Allt detta är mentala konstruktioner som vi kan konstruera, 
utan att faktiskt erfara oss utav dem i verkligheten. Dessa mentala konstruktioner står för 
psykologiskt distanserade objekt. De är våra subjektiva upplevelser av att något är närvarande 
eller inte, eller också hur långt bort från en själv något är. Då de olika psykologiska distanserna 
har samma egocentriska utgångspunkt, använder vi alla oss utav liknande mentala 
konstruktionsprocesser, trots de olika psykologiska distanserna. Författarna beskrev att ju mer 
den psykologiska distansen ökar, desto mer ökar abstraktionsnivåerna på de mentala 
konstruktionerna. Alla förutsägelser, värderingar och handlingar blir alltså mer abstrakta när 
distansen ökar. Denna teori har varit högst relevant gällande distansen som undersökts i denna 
undersökning. Om det har varit självaste distansen som gör att empatin är högre eller lägre, då 
de mentala konstruktionerna varit mer eller mindre abstrakta ju mer distans man haft till den 
utsatta personen som den empatiska omsorgen ska ske till.  

Tidigare forskning har uppvisat att människors hjärnaktivitet tenderat att öka när de visat 
respons mot smärtfyllda uttryck som uppvisats av människor med samma etnicitet jämfört med 
människor med annan etnicitet än en själv. Denna hypotes undersöktes ytterligare av Li och 
Han (2019) som bekräftade hypotesen då de kommit fram till att den stämde. Individer hade 
lättare att läsa av uppvisad smärta hos personer av samma etnicitet som en själv. Detta kan 
också kopplas till CLT, då dessa individer kunnat forma mer mentala konstruktioner för andra 
som befinner sig inom den psykologiska distansen, som i detta fall var etnicitet. Det var alltså 
enklare att reflektera kring närheten än distansen, trots att närheten i detta fall berörde fysiska 
attribut och inte en exakt närhet i plats.  

Om man ska koppla det tidigare nämna perspektivtagandet gällande den empatiska 
omsorgen till just CLT kan man fråga sig om CLT kan ske utifrån ett annat perspektiv. 
Liberman och Förster (2009) tog upp just detta och menade att man skulle kunna ändra effekten 
av CLT genom att byta ut sin egocentriska utgångspunkt. Detta på så sätt att man föreställer sig 
den andras perspektiv, och sätter sig in i det perspektivet, och ändrar även sin egen egocentriska 
utgångspunkt i den psykologiska distansen. Författarna beskrev att ju mer man identifierar sig 
med det ’’nya’’ perspektivet CLT ska ske utifrån, desto mer och bättre kan CLT ske. Detta 
påminner och detta vis stärker Batson (och kollegors) tidigare beskrivning om 
perspektivtagande för empatisk omsorg. Dessa författare tog inte upp något specifikt om 
empati, utan mer föreställningar, värderingar och spekulationer, vilket i något mån fortfarande 
blir relevant. Författarna påvisade alltså att själva distansen var vad som abstraherar 
konstruktionerna, men om man identifierade sig med det nya perspektivet skulle de mentala 
konstruktionerna fortfarande kunna ske på en djupare nivå.  

I praktiken har CLT kommit till god användning inom området av marknadsföring. Czeizler 
och Garbarino (2017) har beskrivit tillämpningen av CLT i kampanjer om bloddonationer. 
Författarna beskrev att de mentala konstruktionerna skett som mest, ju mer distanserad 
tidsramen inom den psykologiska distansen var. Detta medförde att viljan till att donera vart 
högre, ju mer abstrakt tidsramen beskrivits i själva begäran för donationen. Författarna påvisade 
dock också att viljan till donationerna varit som starkast när själva beslutramen matchat med 
begäran. Alltså, när man i kampanjen begärt om donation på ett visst sätt som matchar med 



 

 

5 

 

personens eget syfte till att vilja donera. Författarna belyste däremot tidsramen i den 
psykologiska distansen ytterligare och menade att det blir mer effektivt att abstrahera tidsramen 
i begäran för att öka donationerna. Genom att identifiera de potentiella donatorernas syfte med 
önskan till donation, och använda det i begäran som marknadsföring, kunde man alltså öka 
donationerna, vilket även skulle kunna vara relevant vid fattigdomsbekämpning som denna 
studie syftar till.    
 
Syfte, frågeställning och hypotes 
 
Syftet med denna studie var att undersöka ifall det råder ett samband mellan empati och 
geografisk närhet, samt undersöka ifall utsatta personers namn har en påverkan på det. Detta 
genom att undersöka ifall känslan av empati är högre för en person som är utsatt för fattigdom 
i ens geografiska närhet eller avstånd. Målet med studien var alltså att den ska kunna besvara 
frågan om man har mer empati för människor i sin närhet än sitt avstånd. Detta baserat på 
Batson et als. (2007) beskrivning om empati utifrån olika komponenter och om hur empatisk 
omsorg sker. För att mer specifikt få in faktorn av den geografiska distansen, testas den 
empatiska omsorgen som författarna beskrivit den utifrån teorin om CLT. För att få ytterligare 
kontroll över studien, och säkerställa effekten av den geografiska distansen, undersöktes även 
effekten av namnen som användes. Genom detta kunde man med högre säkerhet yttra sig om 
effekten berodde på den geografiska distansen, eller namnen (som var kulturellt betingade). 

Den formulerade hypotesen för studien var att man känner mer empati för personer i sin 
närhet än personer som befinner sig på avstånd. Hypotesen har sin grund i Construal Level 
Theory som Trope och Liberman (2010) beskrivit där de menade att de mentala 
konstruktionerna blir mer detaljerade och djupare, ju närmre den objektet är inom den 
psykologiska distansen. De mentala konstruktionerna som sker i detta fall syftar till att vara 
identifiering av utsatthet och perspektivtagande av den utsatte, vilket Batson et al. (2007) 
beskriver som empatiska processer. 

Sverige är idag ett land med väldig låg fattigdom jämfört med andra länder som exempelvis 
Sudan som har väldigt hög fattigdom. Det som mer specifikt gör studien intressant är att se ifall 
man känner mer empati för närheten som i detta fall är Sverige, trots kunskapen om att 
fattigdomen är låg i landet. Då empati är nyckeln till prosociala beteenden skulle vi (genom att 
ta reda på hur empatin kan variera), kunna förbättra strategierna för att marknadsföra 
donationerna mot fattigdom. Därmed skulle vi kunna bidra till fattigdomsbekämpningen 
världen över genom att exemplifiera närheten som utsatt, för målgruppen som ska donera.  
 
 

Metod 
 
 
Deltagare  
 
Sammanlagt deltog 84 studenter från en högskola i Mellansverige som studerade vid olika 
akademier i studien. Deltagarna rekryterades vid besök under deras föreläsningar (med 
samtycke att få besöka av föreläsarna). Val av föreläsningar som skulle besökas skedde 
strategiskt för att få in varierande respondenter från olika akademier. Då fyra deltagare antingen 
besvarat enkäten med samma värde (högsta värdet) på alla frågor, eller missat ett flertal frågor, 
upplevdes de som oseriösa och uteslöts från studien. Detta för att öka chansen för tillförlitliga 
data och undvika missvisande resultat. Informationen som presenterats är alltså utifrån 80 
deltagare.  
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Av dessa deltagare angav 47 personer att de var kvinnor och 28 män. Fyra personer angav 
annat eller att de inte ville uppge sitt kön, och en person besvarade inte frågan, vilket ändå 
räknas med till studien då det endast råder om en enstaka demografisk fråga. Deltagarna var 
mellan åldrarna 19 till 41 år (M = 24.70, SD = 5.04). 

De flesta deltagarna studerade inom det samhällsvetenskapliga ämnesområdet riktat mot 
ekonomi, vilket utgjorde 36% av dem. Av de övriga deltagarna studerade 21% inom 
ämnesområdet humaniora med inriktningar som kultur och pedagogik, 17. 5% inom hälsa och 
omvårdnad, och slutligen 11.3% inom naturvetenskap med innovation och teknik som 
inriktningar. Ett antal på 13.8 % av deltagarna angav inte sina studieområden, men var med stor 
sannolikhet studenter på högskolan då de befann sig på föreläsningarna som besöktes.  
 
 
Material 
  
Materialet som användes för undersökningen var i form av en enkät, där deltagarna fick läsa en 
fiktiv berättelse och senare skatta empatin de kände utifrån frågor och påståenden. I den fiktiva 
berättelsen fick deltagarna läsa om fallet för en ensamstående fattig kvinna och hennes son som 
besökte en mataffär. Det berättades om hur kvinnan (som nyligen blivit lämnad av sonens 
pappa) knappt hade råd med mättande mat till sig själv och sonen. Hon var dessutom gravid 
och orolig för framtiden med tanke på omständigheterna. För att kunna undersöka om det fanns 
ett samband mellan geografisk närhet och empati fick deltagarna ta del av olika versioner av 
samma berättelse. Det som skiljde på de olika versionerna var namnen på personerna i 
berättelsen, och platserna de befann sig på. Kvinnan hette antingen Amirah eller Emelie, och 
sonen Faiz eller Viktor. Namnen på personerna valdes ut med noggrannhet och fullständig 
medvetenhet för att vara fria från värdeladdade betydelser, och samtidigt vara vanligt 
förekommande namn i länderna de befann sig i. De befann sig antingen i Atbara i Sudan, eller 
Västerås i Sverige. Även detta valdes ut med en medvetenhet, då Sudan är ett av de fattigaste 
länderna i världen som också befinner sig geografiskt långt bort ifrån Sverige. På detta vis fick 
alltså varsin deltagare läsa en av de fyra olika versionerna som fanns. Den fiktiva berättelsen 
löd:  

Amirah (Emelie) känner efter i fickan, inget mer där. Det var hennes sista 
slant för månaden som hon precis sträckte ut till kassören för att köpa 
brödlimpan och mjölken. Mackor med margarin på skulle bli deras frukost 
och middag för de kommande fem dagarna. Kassören upptäcker att han satt 
fel pris på mjölken, då den egentligen skulle kosta mindre. Han korrigerar sitt 
fel, räknar om och ger tillbaka växeln. Amirah (Emelie) blir överraskad, hon 
hade räknat att pengarna skulle räcka precis till sista slant, och nu blev det till 
och med billigare än hon hade räknat med. Faiz (Viktor) tittar upp i sin 
mammas ansikte, han är osäker på om han borde fråga eller inte, men Amirah 
Emelie) kan tolka vad de stora mörka ögonen vill. ’’Ja Faiz (Viktor), du kan 
få gå och hämta banan, ta två stycken’’, säger hon. Sudans (Sveriges) eller till 
och med världens vackraste leende brer ut sig på hans lilla ansikte och han 
släpper hennes hand och kilar iväg och hämtar bananerna.  

På vägen hem reflekterar Amirah (Emelie) över det som precis hade hänt. 
Hon tänker på hur allt var helt annorlunda för bara fem månader sedan, hur 
de var en lycklig familj som hade råd med mat som var mättande (och som 
räckte hela tiden) utan att ens behöva tänka på om det kommer räcka eller 
inte. Hon tänker på hur det kommer se ut snart när hennes andra barn föds. 
Kommer hon kunna få i sig tillräckligt mycket mat för att amma bebisen? 
Kommer Faiz (Viktor) bli tillräckligt mätt när hon själv måste äta mer? Hur 
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kunde han bara lämna oss sådär, precis när han fått reda på att jag är gravid? 
Vad ska jag ta mig till? Borde jag söka mig tillbaka till mina föräldrar? 
Kommer jag ha råd att åka till dem? Hur tar jag mig dit, vägen från Atbara 
(Västerås) till Khartoum (Malmö) tar ju ändå lång tid och vad kommer de 
säga om allt som hänt? Tankarna far iväg igen, detta var nu vardagen för 
Amirah (Emelie), en vardag hon kanske blir tvungen att vänja sig vid för 
resten av sitt liv.  

 
 
För att mäta den beroende variabeln som var känslan av empati, användes Batson et al.s (2007) 
empatiskala som gjorts om och blivit översatt till svenska av Angantyr (2008). I empatiskalan 
mäts sex känslor som indikerar på empati (berörd, sympati, medlidande, värme, ömhet och 
medkänsla), och för att deltagarna inte ska lista ut vad man mäter, finns ytterligare 10 känslor 
med. Deltagarna skulle skatta känslorna de kände för kvinnan i berättelsen på en skala mellan 
1-7 där 1 innebar ’’inte alls’’ och 7 ’’extremt’’. Känslorna för empatin lades ihop och skapade 
ett medelvärdesindex med sex komponenter (Cronbachs alfa = .914.).  

Förutom Batsons empatiskala, mättes empatin även utifrån antaganden som skulle skattas. 
Dessa antaganden har baserats på Batson et al.s (2007) beskrivning om empati utifrån 
perspektivtagande och att identifiera behovet av empatisk omsorg. Antagandena som handlade 
om kvinnan och barnets utsatthet var ’’kvinnan (barnet/samhället) är utsatt’’, ’’kvinnan (barnet) 
är i behov av ekonomiskt stöd’’, ’’kvinnan (barnet) är i behov av emotionellt stöd’’, ’’barnet är 
i behov av en pappa (lyckliga föräldrar/ en lycklig mamma)’’ och slutligen ’’jag skulle vilja ge 
emotionellt (ekonomiskt) stöd till mamman (barnet)’’ som också indikerar på benägenhet att 
hjälpa den utsatte. Gällandes perspektivtagande var antagandena som mätte det ’’ när jag läste 
berättelsen försökte jag sätta mig in i kvinnans (barnets) position’’ och ’’ när jag besvarade 
frågorna försökte jag sätta mig in i kvinnans (barnets) position’’. Även vid denna fas fick 
deltagarna skatta antagandena utifrån en 7-gradig skala där 1 innebar ’’instämmer inte alls’’ 
och 7 ’’instämmer helt’’. De antaganden som handlade om kvinnan fick ett index som innehöll 
sju komponenter (Cronbachs alfa = .79), och barnet ett index som innehöll åtta komponenter, 
efter att antagandet om att barnet var i behov av en pappa togs bort (Cronbachs alfa = .79) 

I helhet bestod enkäten av den fiktiva berättelsen, empatiskalan, antaganden om kvinnan och 
barnet till följd av frågor om ålder, kön och akademin man studerade vid. Till enkäten medföljde 
en lapp som deltagarna kunde riva av, där de informerades om att det var frivilligt att delta i 
studien, att de besvarar frågorna anonymt och att ingen utomstående fick ta del av 
informationen. De fick även med undersökaren och handledarens namn samt e-postadresser på 
lappen, och genom att besvara enkäten gav de alla samtycke till att medverka i studien. För att 
inte påverka deltagarnas svar fick de veta syftet med undersökningen efter att de besvarat 
enkäten. Innan datainsamlingen skedde, gjordes det först en pilotundersökning med åtta 
personer. Detta för att undersöka enkäten i sig och därmed kunna förbättra den utifrån kritiken 
av respondenterna från pilotundersökningen. Dessa personer räknas inte med i studien, då 
enkäten gjordes om till en förbättrad version i efterhand utifrån personernas kommentarer.  
 
Procedur 

 
Deltagarna blev besökta i början eller slutet av sina föreläsningar och blev informerade om 
studien i helklass. Då den fiktiva berättelsen gavs ut i fyra olika versioner användes 
blockrandomisering som metod för utdelning av enkäterna. Detta medförde att studenter vid 
samma akademier och klasser fick olika versioner av den. Enkäten var i pappersformat och tog 
cirka 10 minuter att besvara. Efter att alla som medverkat i studien (vid det tillfället) lämnat in 
enkäterna tackades dem, och fick djupare information om undersökningen. De blev även 
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tillbedda att inte diskutera undersökningen med andra på högskolan då datainsamlingen skedde 
under olika tillfällen på olika områden.  

Deltagarna blev informerade om att deltagandet var frivilligt, och att de skulle besvara 
enkäten anonymt där undersökaren inte heller skulle titta på en enskild individs svar. Deltagarna 
blev även informerade om att ingen utomstående skulle få ta del av informationen. Genom detta 
garanterade undersökaren anonymitet och konfidentialitet, och genom att ta del av 
informationen samt besvara enkäten, gav deltagarna samtycke till deltagandet. Ingen ersättning 
utdelades för detta.  
 

Resultat 
 
 

I Tabell 1 presenteras beskrivande statistik av empatiskalan uppdelat i studenternas 
studieområden samt kön. Deltagarna som studerade inom området hälsa och omvårdnad hade i 
genomsnitt högre värden på empatiskalan än studenter inom samhällsvetenskap. Gällandes 
könsfördelningen uppvisade kvinnor i genomsnitt högre värden på empatiskalan än männen. På 
detta gjordes en tvåvägs variansanalys för oberoende mätningar med kön och studieområden 
som de oberoende variablerna och empati på den beroende variabeln utifrån Batsons 
empatiskala.  Resultaten visade ingen signifikans på huvudeffekten av studieområde, F(3, 57) 
= 1.66, p = .18, och inte heller någon signifikant huvudeffekt på kön, F(2, 57) = 0.24, p = .78. 
Resultaten visade inte heller någon signifikant interaktionseffekt, F(4, 57) =1.96, p = .11. 
 
Tabell 1 
Medelvärde (och standardavvikelse) på Batsons empatiskala uppdelat på deltagarnas 
studieområden och kön  
Kön Samhällsvetenskap Humaniora Hälsa Naturvetenskap Totalt  
Man 
Kvinna 
Annat 
Total 

4.71 (1.13) 
4.79 (1.68) 
4.00 (0.33) 
4.63 (1.45) 

4.14 (.94) 
5.31 (1.24) 
6.33 (0) 
4.94 (1.26) 

5.33(0) 
5.82(1.08) 
 
5.78(1.04) 

5.10 (1.12) 
2.66 (0) 
 
4.83(1.33) 

4.72(1.08) 
5.12(1.51) 
4.58(1.20) 
4.95(1.35) 

Not. Testpoängens variationsvidd 1(inte alls)–7(extremt). 
 
De deltagare som fått versionen där personerna hade sudanska namn, och befann sig i Sudan 
skattade högst i empatiskalan. Deltagarna som fick versionen där personerna hade svenska 
namn och befann sig i Sverige, skattade lägst. Detta presenteras nedan i Tabell 2.  
 
Tabell 2  
Medelvärde (och standardavvikelse) på Batsons empatiskala uppdelat på namn och land 
utifrån berättelsens olika versioner  
Namn Sudan Sverige Totalt 
Sudanskt namn  5.35 (1. 49) 4.82 (1. 13) 5.08 (1.32) 
Svenskt namn 4.68 (1.35) 4.65 (1.33) 4.66 (1.32) 
Total 5.00 (1.44) 4.73 (1.22) 4.86 (1.33) 

Not. Testpoängens variationsvidd 1(inte alls)–7(extremt). 
 
En tvåvägs variansanalys för oberoende mätningar utfördes med namn (Amirah, Emelie) och 
land (Sudan, Sverige) som de oberoende variablerna. Den beroende variabeln var empati, 
utifrån Batsons empatiskala. Resultaten visade varken signifikant huvudeffekt av namn, F(1, 
73) = 1.93, p = .17, eller land F(1, 73) = 0.85, p =.36. Inte heller någon signifikant 
interaktionseffekt, F(1, 73) = 0.66, p =.42.  
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Ytterligare två Namn x Land variansanalyser gjordes, där empatin utifrån de två indexen 
som skapades för identifiering och perspektivtagande undersöktes utifrån kvinnan och barnets 
perspektiv på den beroende variabeln. Båda analyser gav icke signifikanta resultat på 
huvudeffekter och interaktioner. För den ena analysen med kvinnans perspektiv som den 
beroende variabeln var huvudeffekten av namn, F(1, 73) = 0.50, p = .479, huvudeffekten av 
land, F(1, 73) = 1.26, p = .26, och interaktionen, F(1, 73) = 0.79, p = .38. För analysen där den 
beroende variabeln var barnets perspektiv var huvudeffekten av namn, F(1, 75) =.06, p =.80, 
och huvudeffekten av land, F(1, 75) = 0.33, p = .57, med interaktionen, F(1, 75) = 0.40, p = 
.53.  

Det utfördes även ett test på könsskillnaderna gällandes skattningen på de olika versionerna, 
genom en flervägs variansanalys för oberoende mätningar. Detta för att se om det råder 
könsskillnader beroende på vilket namn och land, versionen innehöll och se ifall skillnaderna 
var signifikanta. Den beroende variabeln för analysen var empati utifrån empatiskalan och de 
oberoende var namn, land och kön. Huvudeffekterna visade inga signifikanta resultat. 
Interaktionen Kön x Namn gav inget signifikant resultat, F(2, 65) = 0.51, p = .60, inte heller 
interaktionen Kön x Land, F(2, 65) = 0.79, p = .46 eller Namn x Land, F(1, 65) = 1.08, p = .30. 
Interaktionen av alla tillsammans (Kön x Namn x Land) gav ingen signifikant effekt, F(1, 65) 
= 3.70, p = .06.  
 

Diskussion  
 
 

Studien hade till syfte att undersöka ifall det råder ett samband mellan empati och närhet där 
hypotesen var att man hade mer empati för sin närhet, än sin distans. Studien syftade också till 
att undersöka ifall namn kunde haft en påverkan på empatinivån. Resultaten för studien 
uppvisade inga signifikanta effekter på de undersökta sambanden. Detta varken på empatin 
utifrån Batsons empatiskala, eller de egenkonstruerade antagandena gällande empati utifrån 
perspektivtagande och identifiering av utsatthet. Vad gäller den interna konsistensen är det 
relevant att diskutera och belysa att empatiskalan som användes gav ett tillfredsställande 
Cronbachs alfa-värde. Även de egenkonstruerade antagandena om identifiering och 
perspektivtagande hade Cronbachs alfa-värden och var tillfredsställande. Detta innebär att 
mätinstrumentet i sig är tillförlitligt och skulle kunna användas inför kommande studier. Då 
resultaten däremot inte vart signifikanta, blir det svårt att uttala sig om frågeställningen. Den 
formulerade hypotesen fick inte stöd, då signifikansnivån inte var tillfredställande. Vad beror 
detta på, och betyder detta att distansen inte har en inverkan på empatinivån?  

Det kan finnas olika orsaker till att hypotesen inte fick stöd. Den låga signifikansen kan bero 
på antal deltagare, då en undersökning på 80 studenter kan ha varit en liten grupp att undersöka. 
Det skulle givetvis också kunna vara så att det faktiskt inte finns ett samband mellan empati 
och närhet, att närheten eller distansen inte har en påverkan på empatin som känns. Att man är 
benägen att identifiera och inta en utsatt persons läge oavsett vem personen är eller vart 
personen befinner sig. Oneness som Cialdini et al. (1997) beskrivit, kan ha skett då man 
identifierat sig och sett sig själv i enhet med den utsatte kvinnan. Det som representerat en själv 
i detta sammanhang kan ha varit situationen kvinnan befann sig i, eller att hon var just en kvinna 
och då de flesta deltagarna i studien också var kvinnor kan de ha känt samhörighet med henne. 
Då frågan om deltagarnas etniska ursprung inte frågas kan man inte uttala sig om det kunde 
haft en påverkan på resultaten, men det skulle också kunna vara en faktor i det hela. Vad som 
är intressant att diskutera i samband med detta är själva skattningen på empatin. De skattade 
värdena låg svagt över 4 till 5 på empatiskalan, vilket på en 7-gradig skala innebär lite över det 
mittersta värdet, som i det fallet är ett neutralt värde. Själva empatin som kändes var alltså inte 
särskilt hög vilket skulle kunna indikera på att berättelsen som skattades inte var tillräckligt 
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stark för att uppväcka empatin. Berättelsen kunde ibland komma med inslag av glada moment 
som exempelvis delen om när sonen vart lycklig för att han fick köpa banan och liknande. Detta 
kan ha påmint om lycka och väckt upp glada emotioner hos deltagarna som i sin tur givit känslor 
av hopp, vilket dramaturgiskt sätt kan ha medfört en mer optimistisk klang på berättelsen i 
helhet. Med detta sagt hade man kunnat uttala sig bättre om berättelsens påverkan om den 
endast hade riktat sig åt ett håll som endast var sorgligt. Detta kan således ses på som 
förbättringsförslag inför kommande studier inom området. Att deltagarna också fick läsa 
berättelsen, kan ytterligare vara en faktor som spelar en roll i detta, då den eventuellt hade väckt 
mer känslor om deltagarna hade fått lyssna på den utifrån berättarröster som lät som personerna 
berättelsen handlade om. Då fler sinnen hade blivit inblandade i bearbetningen av en sådan 
berättelse, hade effekten eventuellt blivit större av de empatiska känslorna. Att skattningen 
också skedde genom att deltagarna själva skulle gradera empatin de kände, kan svaren ha blivit 
subjektiva och också önskvärda, vilket också är en intressant poäng att belysa. Frågan är om 
resultaten hade sett annorlunda ut ifall en mer objektiv bedömning hade skett utifrån exempelvis 
ett biologiskt mått som mäter hjärnans aktivitet vid empatikännande eller dylikt. En ytterligare 
kommentar på nivån av empati, är att studenterna blev tillfrågade om deltagandet under sina 
föreläsningar, vilket kan ha påverkat skattningen då fokusen eventuellt inte låg på enkäten i 
första hand. Allt detta kan i sin tur också vara orsaken till att hypotesen inte fick stöd, då det 
råder svagheter i mätningen på olika sätt. Med tanke på svagheterna blir det också svårt att ge 
ett rakt svar på frågeställningen, svaret blir ett nej, man har inte mer empati för sin närhet än 
sitt avstånd, men svaret måste betraktas som ett bristande svar för rättvisans skull gentemot de 
många svagheter i studien som presenteras.   

Med tanke på signifikansnivån är det också svårt att kommentera CLT utifrån Trope och 
Liberman (2010) som det beskrivs om i inledningen. Det man kan se och kommentera på, är att 
deltagarna för denna studie skattade högre empati ju längre bort personerna var.  
Om man ska koppla resultatet till CLT utifrån Trope och Liberman (2010) som beskrivits i 
inledningen, kan man i denna studie medelvärdemässigt bortsett från signifikansen, se att det 
var versionen där namnen var sudanska och platsen de befann sig var Sudan, som vart högst 
skattad i empati. Detta ställer sig emot CLT då deltagarna kunnat konstruerat mer mentala 
företeelser utifrån den mest distanserade versionen. Det kan givetvis också ligga andra 
förklaringar bakom detta resultat. En förklaring skulle kunna vara att man utser den sudanska 
kvinnan som mer utsatt, då media lyfter fram fattiga människor i Sudan mer än fattiga 
människor i Sverige och deltagarna är påverkade av det innan studiens gång. En annan 
förklaring skulle kunna vara förtroendet till landet som personerna i berättelsen befinner sig i. 
Deltagarna kan ha spekulerat kring statens styrka vad gäller välfärden och utifrån det skattat 
mindre empati till den svenska kvinnan i Sverige, då man kan ha förväntat sig att staten kommer 
att ta hand om henne. Detta är endast spekulationer kring det faktiska resultatet, och bör 
betraktas som tankegångar kring ett resultat. 

Utifrån de egenkonstruerade antagandena på enkäten, skulle Batson et als. (2007) 
beskrivning om empati testas. Med tanke på den låga signifikansen, kan man även här inte uttala 
sig specifikt noggrant om det. Då deltagarna ändå besvarat antagandena åt hållet som indikerat 
på att de kunnat identifiera utsattheten och kunnat inta den utsattes perspektiv, tyder det på att 
detta skett. I samband med detta har samma deltagare även skattat empatiskalan, som gick åt 
det mer empatiska hållet. Detta innebär alltså att Batson et als. beskrivning på något avseende 
ändå skett, men studien i sig stödjer inte detta på ett tillfredställande sätt då svagheterna är för 
stora för att ge faktiska uttalanden.  

Vad gäller skillnaderna på empati utifrån de olika deltagarna, visade gruppen som studerade 
inom hälsa och omvårdnad högst värde på empatiskalan, och studenterna vid 
samhällsvetenskap lägst av grupperna som undersöktes. Även här är det viktigt att belysa själva 
värdena som förekom, då studenterna inom hälsostudier hade ett snittvärde mot det empatiska 
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hållet och studenterna inom samhällsvetenskap strax över det mittersta värdet som var neutralt. 
Trots att det fanns en skillnad, var skillnaden inte särskilt stor mellan grupperna, den var 
dessutom inte signifikant. Om man dessutom sätter de resulterade värdena i jämförelse med 
den sjugradiga skalan, uppvisar det svaga värden i empati som innebär att empatikänslorna inte 
varit höga, vilket återigen tyder på att berättelsen kan ha varit svag. Skillnaderna mellan könen, 
visade att kvinnorna (i helhet) hade högre medelvärde på empatiskalan än männen, men även 
här var skillnaden liten då kvinnorna visade mot det empatiska hållet men fortfarande väldigt 
nära det mittersta värdet och männen mot det empatiska hållet strax efter det mittersta värdet 
på skalan, och återigen inte var signifikant. Trots detta kan det vara relevant att påpeka att det 
var allt fler kvinnor än män i studien, vilket kan haft en betydande påverkan på något plan. 
Dessa könsskillnader skulle återigen kunna kopplas till Cialdini et als.(1997) oneness då 
kvinnorna kan ha känt mer samhörighet och närhet till kvinnan. Detta kan ha påverkat deras 
skattning då kvinnorna som besvarat uppfattar kvinnan i berättelsen som sig själva och de blir 
i enighet med henne vid skattningen. Det kan också beskriva att männen svarat lägre än 
kvinnorna då de inte känner samma samhörighet med henne.  

Slutligen är det lämpligt att lyfta upp om empatin skett utifrån altruistiska eller egoistiska 
motiv, för att utifrån denna undersökningen ge en kommentar på den eviga paradoxen. Batson 
och Shaw (1991) föreslår empati-altruism hypotesen där empatin finns som en inre längtan 
inom individen som vill den andras välmående utan någon egen vinning på det. Cialdini et al. 
(1997) som går emot detta menar att individen ser sig själv hos den andra och känner på så sätt 
den empatiska omsorgen. Utifrån denna undersökning ser man att deltagarna visat mer empati 
för distansen än närheten, vilket skulle kunna beskrivas som perspektivtagande snarare än att 
se sig själv hos den andra. Detta då deltagarna som bor i Sverige, borde ha mer gemensamt med 
den svenska kvinnan som befinner sig i Sverige, än den sudanska i Sudan. Frågan om egennytta 
eller inte (självaste frågan om genuin altruism) förblir näst intill onåbar då det berör subjektiva 
företeelser som är svåranalyserade vid undersökningar som denna.   

Som tidigare nämnt skulle man kunna förklara deltagarnas skillnader utifrån vad Cialdini et 
al. (1997) beskriver som oneness, då man antingen känt eller inte känt samhörighet med den 
som man ska känna empati för. Däremot kan man baserat på denna studie inte uttala sig med 
precisa svar på frågan då signifikansen inte varit tillfredsställd och man upptäckt svagheter i 
studien. Studien hade förslagsvis kunnat bli starkare om variabler som kunde uttala sig om 
samhörigheten, hade använts vid mätning av empatin. Sådana variabler skulle exempelvis 
kunna basera sig på frågor kring deltagarnas etniska ursprung eller frågor som direkt mäter hur 
mycket samhörighet man känner till personerna i berättelsen.   

Då empati som Wieck och Kunzmann (2015) också beskriver utgör det grunden till att vårt 
samspel blir så funktionellt som möjligt med andra, är det viktigt att belysa inflytandet det har 
på oss individer. Därför är det givetvis också viktigt att fortsätta bedriva forskningen kring det 
och utveckla området så utförligt som möjligt. Bortom vår förståelse för ämnet, kan det rent 
funktionellt användas till strategier för att ytterligare stärka dessa prosociala beteendena vi 
behöver använda. Som denna studie också syftade till skulle man kunna använda sig av 
kunskaperna om empati, för att bekämpa den globala fattigdomen exempelvis. Några 
förbättringsförslag inför kommande studier är att undersöka fler deltagare för att kunna uttala 
sig om en bredare grupp samt stärka tillförlitligheten i resultaten. Ett annat förbättringsförslag 
är att undersöka variabler som beskriver deltagarnas etniska och kulturella bakgrund, då 
geografisk närhet inte alltid behöver innebära att man enbart känner samhörighet rent 
geografiskt utan kan också beröra samhörighet rent kulturellt också. Det hade även varit 
intressant att undersöka socioekonomisk bakgrund på deltagarna, för att kunna uttala sig om de 
känner närhet gällandes utsattheten som det beskrivs om i enkäten, samt samhörighet gällande 
situationen.  
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