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”Älska din nästa så som dig själv”
Samband mellan empati och självkänsla 

Madelene Persson & Hanna Ståhl

En enkätundersökning genomfördes på 306 gymnasieelever. Syftet var att 
undersöka samband mellan empati/personal distress och 
bassjälvkänsla/förvärvad självkänsla. Studien visade att respondenter med 
hög förvärvad självkänsla har hög empati och personal distress. De med hög 
bassjälvkänsla känner mycket empati om den förvärvade självkänslan är 
hög. Respondenter med hög bassjälvkänsla och låg förvärvad känner 
dessutom lägre empati än de som har lågt i båda självkänslotyperna. De med 
hög bassjälvkänsla har låg personal distress. De kvinnliga respondenterna 
hade högst empati, personal distress och förvärvad självkänsla, medan de 
manliga hade högst bassjälvkänsla. Om det var självkänsla eller 
erfarenheten av att tidigare ha befunnit sig i en liknande situation som i 
studien väckte empati diskuteras.

Key words: empathy, personal distress, basic self-esteem, earning self-
esteem, similar experience

Inledning

Forskning framhäver att de sociala relationer människor ingår i har en inverkan på deras 
hälsotillstånd. Goda mellanmänskliga relationer fungerar preventivt mot psykisk och fysisk 
ohälsa (Regeringens proposition, 2007). Forskning inom detta område visar dock på ett 
komplext samband. Exempel på detta är att ungdomar upplever sig ha mer sociala relationer 
idag än för tjugo år sedan (Bremberg, Haeggman, & Lager, 2006) samtidigt som antalet 
ungdomar som söker hjälp inom psykiatrin påtagligt ökat inom denna period (Socialstyrelsens 
Folkhälsorapport, 2005). I enlighet med tidigare forskning borde dessa ungdomar uppsöka 
psykiatrin i mindre grad.  
     Empati och självkänsla är viktiga faktorer i sociala relationer (Brown & Lohr, 1987; von 
Tetzchner, 2005; Wood et al., 2008). Laible, Carlo och Roesch (2004) framhäver att de som 
har hög empati och självkänsla även har mer socialt beteende. Dessa två faktorer ses som 
tilltalande personlighetsdrag, som underlättar sociala relationer. Därmed bör empati och 
självkänsla ha en positiv inverkan på hälsan. 

Empati och personal distress 

Definition av empati och personal distress. Trots att empatibegreppet utvecklades för över ett 
sekel sedan (Kerem, Fishman, & Josselson, 2001) råder ännu inte konsensus om en definition. 
Forskare brukar dock framhäva att empati dels har en kognitiv komponent, dels en emotionell. 
Den kognitiva innebär att det krävs en förståelse, grundad på egen erfarenhet, för vad den 
andre upplever. Den emotionella innebär att det krävs en upplevelse av en liknande känsla 
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som den andre, vilket gör att empatisören kan dela den andres känslor (Kowalski & Westen, 
2005; Duan, 2005). Forskare som betraktar empati som en process som involverar både 
kognitiva och emotionella fenomen ser det som ett multidimensionellt fenomen (Trusty, Kok-
Mun Ng, & Watts, 2005; Joireman, Parrott & Hammersla, 2002).
     
     Perspektivtagande. Ett antal forskare framhäver att grunden för empati är att empatisören 
intar den andres perspektiv. Fokus ligger på den andres situation och känslor, vilket leder till 
att det blir lättare att anamma dennes perspektiv (Jackson, Brunet, Meltzoff & Decety, 2005; 
Håkansson & Montgomery, 2003). Det går dock att inta den andres perspektiv på två skilda 
sätt. Det första är att uppfatta hur den andre upplever situationen och därigenom få en 
förståelse för hur denne känner. Det andra innebär att uppfatta hur man själv skulle uppfatta 
situationen och känna därefter (Batson et al., 1997; Nava, 2007). Ett flertal forskare framhäver 
vikten av att skilja dessa två perspektivtaganden åt. De leder fram till olika emotionella 
responser, empati och personal distress (Batson et al., 1997; Lamm Batson & Decety, 2007; 
Lamm, Porges, Cacioppo & Decety, 2008).
     Även om deltagare i undersökningar ofta blir instruerade att inta den andres perspektiv
känner människor ofta spontant empati för andra som är i behov, utan att bli tillsagda att 
aktivt anamma deras perspektiv. Att den andre uppfattas vara i behov samt att dennes 
välbefinnande värdesätts leder spontant till att inta dennes perspektiv och till att känna empati. 
Att känna empati bidrar i sin tur till en ökad vilja att hjälpa (Batson et al., 2007).

     Definition av empati och personal distress. Batson, Early och Salvarani (1997) anser att 
det finns två olika emotionella responser till den andres behov: (1) empati och (2) personal 
distress. Empati är en emotionell respons överrensstämmande med den uppfattade situationen 
hos den andre. Empatisören erfar en liknande känsla som den andre, exempelvis sorg. Detta 
leder till en vilja att mildra den andra personens upplevelse av sorg. Personal distress är 
däremot en emotionell respons som leder till känslor av obehag, utifrån ett självorienterat 
perspektiv. Om den andre upplever sorg knyter empatisören an till egna erfarenheter av sorg 
och utgår vidare från sin egen upplevelse av detta. Detta leder till en vilja att mildra ens eget 
obehag snarare än personen i sorg. I denna studie används denna definition, då instrumentet 
för mätning av empati och personal distress bygger på Batson et als. (1997) empati- och 
personal distress skala.
     
     Tidigare erfarenhet. Flera forskare betonar att erfarenheten av att tidigare ha befunnit sig i 
samma eller en liknande situation ökar förmågan att leva sig in i den andres situation och 
därmed ökar graden av empati. Det blir då lättare att sätta sig in i den andres situation och 
därmed förstå den andre och dennes behov (Barnett, Bistrow, Esper & Tetreault, 1985;
Eklund, Andersson-Stråberg & Hansen, in press; Håkansson & Montgomerys, 2003). Ett 
flertal forskare anser dock att tidigare erfarenhet inte är nödvändig för känslan av empati. 
Deras undersökningar fann att även de som inte tidigare erfarit en liknande situation känner 
empati och inte alltid mindre empati än de som erfarit en liknande situation. (Smith, Eyre, 
Powell & Sung, 2006; Batson, Sympson, Hindman, Decruz & Weeks, 1996; Batson, Lishner, 
Cook & Sawyer, 2005). 
     
      Könsskillnader i empati och personal distress. Flera undersökningar har funnit att kvinnor 
känner mer empati än män (Toussaint & Webbs, 2005; Eisenberg, Cumberland, Guthrie, 
Murphy & Shepards, 2005; Jolliffe & Farrington, 2006; Ruechert & Naybar, 2008). Karniol, 
Gabay, Ochion och Hararis (1998) undersökning på ungdomar visade att femininitet hade ett 
positivt samband med empati, personal distress och perspektivtagande. Maskulinitet 
korrelerade negativt med personal distress. Batson et al. (1996) fann en könsskillnad i empati 
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bland dem som tidigare erfarit en liknande situation som personen de skulle känna empati för. 
Kvinnor kände då betydligt mer empati än män. Det fanns dock inte någon könsskillnad hos 
dem som inte tidigare erfarit en liknande situation. Batson et al. (2007) fann inte heller någon 
könsskillnad i empati.  

Bassjälvkänsla och förvärvad självkänsla

Definition av bassjälvkänsla och förvärvad självkänsla. Det finns en mängd definitioner av 
självkänsla i litteraturen. Ett ofta använt begrepp vid forskning av självkänsla är Rosenbergs 
globala självkänsla. Detta begrepp innebär att individens känslor och bedömningar, både 
positiva och negativa, av sig själv inkluderas (Rosenberg, 1973; ref. i Steinberg, 2005).
Johnson (2003) gör en indelning av självkänslan utifrån en aktiv/yttre och en passiv/inre
komponent. Personer med yttre självkänsla, även kallad förvärvad självkänsla, bygger upp 
och stärker sitt självvärde genom yttre bekräftelse i form av beröm för utförda prestationer 
och framgångar. Enligt Johnson (2003) är den förvärvade självkänslan synonymt med
självförtroende i definitionen. En persons självförtroende grundas på yttre faktorer, 
exempelvis bekräftelse av prestationer. Personer med förvärvad självkänsla är högpresterande 
och perfektionister, med höga krav både på sig själv och på andra. Personer med inre 
självkänsla, även kallad bassjälvkänsla, bygger upp och stärker sitt eget självvärde genom 
andras emotionella bekräftelse i form av relationer och bekräftelse från till exempel 
föräldrarna.  Enligt Johnson (2003) har personer med hög bassjälvkänsla en god förmåga till 
emotionellt varma relationer, accepterar och uttrycker naturligt sina känslor och behov. 
Personer med hög bassjälvkänsla är trygga i sig själva. I denna studie används definitionen av 
Johnson (2003), då enkäterna för mätning av självkänsla bygger på Forsman och Johnsons 
(1996) självkänsloskala.

     Självkänslotyper utifrån kombinerad bassjälvkänsla och förvärvad självkänsla. Johnson 
(2003) redogör för fyra självkänslotyper grundade på kombinationen av bas- och förvärvad 
självkänsla (se Figur 1). Gladpresteraren (hög bas och förvärvad) kännetecknas av brist på
prestationsångest och hanterar misslyckanden utan större påverkan.   Tvångspresteraren (låg 
bas, hög förvärvad) kännetecknas av höga, ibland ouppnåeliga, personliga krav vilket ofta 
leder till självkritik. Livsnjutaren (hög bas, låg förvärvad) kännetecknas av behovet av 
relationer och känslan av att finnas till stöd för andra. Bekräftelse för prestationer är inte av 
vikt för självkänslan. Försakaren (låg bas och förvärvad) kännetecknas av sårbarhet och 
undvikande av prestationer och relationer som kan leda till personliga misslyckanden. De har
också ett starkt behov av emotionell bekräftelse. Johnson (2003) framhäver att mänskligt 
beteende drivs av ett prestationsbehov och ett närhetsbehov. Dessa behov är individuella och 
kopplade till självkänslan. Gladpresteraren och tvångspresteraren drivs främst av ett behov att 
prestera, medan livsnjutaren och försakaren framförallt drivs av ett närhetsbehov.  
     Johnson (2003) framhäver att en hög förvärvad självkänsla kan berika bassjälvkänslan, 
förutsatt att bassjälvkänsla är hög. Detta innebär att om exempelvis gladpresteraren utför en 
lyckad prestation kan den förvärvade självkänslan öka samt berika dennes bassjälvkänsla. Om 
däremot tvångspresteraren lyckas med samma prestation berikas endast dennes förvärvade 
självkänsla, det vill säga inte bassjälvkänslan.  
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Figur 1. De fyra självkänslotyperna enligt Johnson (2003)

     Sociala relationers hälsopåverkan på självkänsla. Forskare pekar på ett samband mellan 
självkänsla och sociala relationer. En låg självkänsla ökar risken för sämre sociala relationer 
samt för försämrad kvalitet i redan etablerade relationer. De båda faktorerna följs åt och 
påverkas i båda riktningarna, vilket kan leda till en negativ spiral över tid (Wood et al., 2008;
Brown & Lohr, 1987).
    
     Könsskillnad i självkänsla. Ett flertal forskare har funnit könsskillnader i självkänsla och
pekar på att killar har högre global självkänsla än tjejer (Brown & Lohr, 1987; Quatman &
Watson, 2001; Orth, Robins & Roberts, 2008). Det finns dock även forskare som inte funnit 
några könsskillnader i självkänsla bland ungdomar (Bohlmeyer, Buke & Helmstadter, 1985;
Laible et al., 2004).
    

Samband mellan empati/personal distress och bassjälvkänsla/förvärvad 
självkänsla

Laible et al. (2004) fann i sin undersökning att en trygg anknytning till föräldrar och/eller 
vänner leder till ökad grad av empati, självkänsla och socialt beteende. Anknytningen till 
vänner, dock inte till föräldrar, hade ett positivt samband med empati. Ungdomar med en 
trygg föräldraanknytning hade högre självkänsla än de med en otrygg. Anknytningen till 
vänner var också relaterad till ungdomars självkänsla, genom utvecklingen av empati och 
goda sociala relationer. De kvinnliga deltagarna hade starkare självkänsla i relation till socialt 
beteende. De kände mer empati och hade mer socialt accepterat beteende. De manliga hade 
däremot starkare självkänsla i relation till föräldraanknytning (Laible et al., (2004).
    Ulla Holm (1991, s 429) anser att ”för att fånga upp och förstå känslor hos en annan person 
krävs både affekttolerans och härbärgerande förmåga; man måste orka med både de egna 
känslorna och den andras utan att överväldigas”. Holm (1991, s 429) anser att ”om man inte 
kan tolerera och därmed avläsa en viss känsla hos sig själv, kan man inte heller korrekt avläsa 
den hos någon annan”. Holm (1995) framhäver att en förutsättning för empati är utvecklingen 
av en stabil självkänsla i form av personlig grundtrygghet. Hon menar att man måste kunna 
särskilja sig själv och sina egna känslor från andras. De som har en låg självkänsla har ofta 
svårt att särskilja ens egna känslor från andra. Dessa personer relaterar ofta alla känslor till sig 
själv och ser därmed inte den andre som ett subjekt med egna känslor och tankar. Holm anser
att en person som har en bristande självkänslobalans ofta är så upptagna av sin egen osäkerhet 
att det inte går att intressera sig för andra. Holm nämner ungdomar som ett exempel, då dessa



6

ännu inte hunnit utveckla sin självkänsla och därför ofta har svårt att uppleva andra 
människors situation.
     Joireman, et al. (2002) fann i sin studie samband mellan global självkänsla och empatisk 
förmåga, personal distress och perspektivtagande. Den globala självkänslan var positivt 
korrelerat med empatisk förmåga och perspektivtagande, men negativt korrelerat med 
personal distress. Det finns dock forskare som inte kunnat visa på ett samband mellan empati 
och självkänsla. Carmel och Glicks (1996) undersökning fann exempelvis att
undersökningsdeltagare som kände mycket empati hade hög global självkänsla, men att det 
även gällde de personer som kände lite empati. De som vare sig kände mycket eller lite 
empati var dem som hade lägst global självkänsla. Nezlek, Feist, Wilson och Pleskos (2001) 
undersökning fann inte heller något samband mellan empati och global självkänsla.  

     
Syfte, frågeställningar och hypoteser

Den ringa forskning som undersökt självkänsla, i sambandsförhållande med empati, har oftast
haft Rosenbergs globala självkänsloskala som utgångspunkt. Därmed har tidigare forskning 
utgått från självkänsla som ett helhetsbegrepp vid jämförelser med empati. 
Sambandsförhållanden mellan empati och självkänsla har visat sig vara tvetydiga och om en 
relation finns begreppen emellan är det en komplex sådan. Det ansågs därför viktigt att utföra 
en mer detaljerad undersökning av självkänslobegreppet, utifrån Johnsons (2003) indelning i
bas- och förvärvad självkänsla. Studien syftade framförallt till att undersöka samband mellan 
empati och bassjälvkänsla samt förvärvad självkänsla. Ytterligare ett syfte var att undersöka 
samband mellan personal distress och bassjälvkänsla samt förvärvad självkänsla. Ur ett 
folkhälsoperspektiv är detta av intresse då empati och självkänsla är två begrepp som starkt 
påverkar den psykiska och fysiska hälsan (Brown & Lohr, 1987; Orth, Robins & Roberts, 
2008; von Tetzchner, 2005; Wood et al., 2008).
     Frågeställningarna var mer precist:
    

1. Finns det ett samband mellan gymnasieelevers grad av empati och självkänsla?
a. Finns det ett samband mellan gymnasieelevers empati och bassjälvkänsla? 

Hypotesen är, i linje med Holm (1991; 1995), att det finns ett positivt 
samband. 

b. Finns det ett samband mellan gymnasieelevers empati och förvärvade 
självkänsla? Hypotesen är att det finns ett positivt samband mellan empati och 
förvärvad självkänsla om bassjälvkänslan är hög. I linje med Johnson (2003) 
tror vi att den förvärvade självkänslan kan berika en hög bassjälvkänsla.

2. Finns det ett samband mellan gymnasieelevers personal distress och självkänsla? 
a. Finns det ett samband mellan gymnasieelevers personal distress och 

bassjälvkänsla? Hypotesen är att hög personal distress har ett negativt samband 
med bassjälvkänsla. Detta är baserat på Joireman et als. (2002) undersökning 
som fann att personal distress och självkänsla korrelerade negativt.

b. Finns det ett samband mellan gymnasieelevers personal distress och förvärvade 
självkänsla? Hypotesen är att personal distress har ett negativt samband med 
den förvärvade självkänslan om bassjälvkänsla är hög. I linje med Johnson 
(2003) tror vi att den förvärvade självkänslan kan berika en hög bassjälvkänsla.
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Vi förväntar oss sammanfattningsvis att gladpresteraren (hög bas och förvärvad) känner högst 
empati och lägst personal distress, livsnjutaren (hög bas, låg förvärvad) näst högst empati och 
näst lägst personal distress, medan tvångspresteraren (låg bas, hög förvärvad) och försakaren 
(låg bas och förvärvad) känner lägst empati och högst personal distress. 

Metod

Deltagare

I studien deltog 306 gymnasieelever från tre kommuner i Mälarregionen. Respondenterna 
kontaktades genom ett bekvämlighetsurval utifrån ambitionen att nå ett så brett urval som 
möjligt och därigenom inkludera samtliga självkänslotyper (Johnson, 2003). Respondenterna 
kom från sju gymnasieskolor och från nio program. Åldersintervallet var mellan 15 och 20 år 
och könsfördelningen relativt jämn, 140 tjejer och 155 killar. Elva respondenter redovisade 
inte könstillhörighet. Respondenterna redovisas i två programgrupper, teoretiskt- och praktiskt 
inriktade program.
     Totalt samlades 316 enkäter in och av dessa exkluderades 10 på grund av att de var 
ofullständigt ifyllda i samtliga delar. Enkäten bestod av sammanlagt fyra delar. Dessa delar 
var; empati (åtta begrepp), personal distress (åtta begrepp), bassjälvkänsla (tretton 
påståenden) och förvärvad självkänsla (tretton påståenden). Vid bortfall över 75 procent i 
någon ovan angiven del räknades som bortfall. Fullständigt ifyllda delar användes, för att inte 
förlora relevant data. Exempelvis användes enkäter med exkluderad personal distressdel, då 
datan fortfarande kunde visa på samband mellan övriga delar. Delaktigt bortfall i de fyra 
delarna var enligt följande; 22 i empati, 22 i personal distress, fyra i bassjälvkänsla samt åtta i
förvärvad självkänsla och social önskvärdhet. Empati eller personal distressdelen 
exkluderades när tre eller fler begrepp utelämnats. Bassjälvkänsla eller förvärvad självkänsla 
exkluderades när fyra eller fler påståenden ej besvarats. 

Material

Empatiberättelse. Enkäten inleddes med att respondenterna fick läsa en kort berättelse:

Det är vinter ute, - 8 grader. Jättekallt! Fem ungdomar springer allt vad de 
kan och orkar för att inte missa sista bussen hem. De missar bussen! Anders, 
som precis har börjat arbeta som taxichaufför, får ett samtal från en av 
ungdomarna. Han får en vägbeskrivning och åker till platsen där 
ungdomarna står. Eftersom ungdomarna befinner sig en bit utanför stan tar 
det närmare 20 minuter för Anders att ta sig till busshållsplatsen. När han 
väl är på plats kommer han på att han glömt att fråga hur många det var som 
skulle åka med i taxin. Som nybörjarchaufför är det många saker att hålla 
reda på. Eftersom han endast får fylla taxibilen med fyra passagerare 
innebär det att en av ungdomarna inte kan följa med. Anders är jätte ledsen, 
men kan och får verkligen inte köra alla fem på samma gång.
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     Empatimått. Efter att ha läst berättelsen fick respondenterna skatta hur mycket de kände av 
16 känslor för Anders på en sjugradig skala (1 = inte alls och 7 = extremt). Studien använde 
Batsons et al. (1997) etablerade mätinstrument för empati och personal distress. En 
översättning av den ursprungliga skalan gjordes. Skalöversättningen gjordes i samråd med en 
person med engelska som modersmål. En komplettering gjordes med två empatibegrepp, 
värme och deltagande. Åtta av dessa känslor mätte empati: berörd, sympati, medlidande, 
värme, ömhet, medkänsla, omsorg och deltagande. Resterande mätte personal distress: sorg, 
ängslig, besvärad, irriterad, upprörd, förskräckt, bedrövad och bekymrad. Cronbach’s alpha 
för empati var .86 och för personal distress .85.

     Självkänslomått. Studien använde Forsman och Johnsons (1996) mätinstrument för 
bassjälvkänsla och förvärvad självkänsla. Cronbach’s alpha för bassjälvkänslan var .81 och 
för den förvärvade självkänslan .64. Cronbach’s alpha för den förvärvade självkänslan höjdes 
genom att de omvända items som fanns i grundskalan uteslöts. Innan uteslutning låg 
Cronbach’s alpha på .56. Tretton påståenden mätte bassjälvkänsla och lika många mätte den 
förvärvade självkänslan. Respondenterna fick ange sin upplevda självkänsla på en femgradig 
skala (1 = stämmer inte alls och 5 = stämmer precis). Exempel på påståenden kring 
bassjälvkänsla var: ”Jag är nöjd med att vara just den jag är.” och ”Jag kan fritt utrycka vad 
jag känner.”. Exempel på påståenden kring förvärvad självkänsla var: ”Jag tycker att det är 
viktigt att lyckas väl med något man tagit sig för.” och ”När jag företar mig något satsar jag 
till hundra procent.”.

     Social önskvärdhet. Den sociala önskvärdheten mättes med fem påståenden från Marlowe-
Crowne Social Desirability scale (1960). Cronbach’s alpha för samtliga items var .44. Då två 
items exkluderades ökade Cronbach’s alpha till .53.

Procedur

Pilotstudie. En pilotstudie av berättelsen genomfördes på 22 studenter på Mälardalens
högskola. Syftet var att testa en tidigare översättning av Batson et als. (1997) empati- och 
personal distress skala och om berättelsen ledde till en normalfördelning med tillräckligt stor
spridning bland respondenternas upplevda känslor för huvudpersonen. Resultatet pekade på 
en normalfördelad och relativt stor spridning. Berättelsen ansågs därmed lämplig för mätning 
av empati och personal distress. 

     Rekrytering. Kontakt med gymnasierektorerna och i vissa fall mentorer togs via e-post där
studiens syfte, tillvägagångssätt och tidsåtgång redovisades. Vid positivt svar bokades tid och 
datum för datainsamling. I två fall besöktes skolorna personligen för kontakt med rektor och 
mentorer.

     Genomförande. Att personligen närvara vid genomförandet av enkäterna bidrog till att 
eventuella oklarheter kunde redas ut. Det ökade förmodligen även respondenternas fokusering 
på enkäterna, vilket ökade sannolikheten för fler fullständigt besvarade enkäter. Risken för att 
närvaron skulle påverka respondenternas sociala önskvärdhet ökade och i ett försök att 
kontrollera detta lades social önskvärdhet in som ett kovariat. Besöken i klasserna inleddes 
genom en kort presentation av oss själva och av studien. Därefter lämnades enkäterna ut och 
en genomgång av materialet gjordes. Respondenterna informerades om frivilligheten i sitt 
deltagande samt att de skulle komma att behandlas konfidentiellt. Respondenterna blev också 
informerade om att studien endast skulle användas i forskningssyfte. Studiens syfte 
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presenterades först efter genomförd och insamlad enkät, för att denna information inte skulle
påverka svaren. En tidsram på 10-15 minuter sattes för att öka möjligheten att få spontana 
svar och för att minska riskerna för påverkan av bänkgrannen. Under studien togs hänsyn till 
de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 1990).

Resultat

Resultatdelen är uppdelad i tre delar. Först presenteras könsskillnader och skillnader mellan 
teoretiska och praktiska program i empati och personal distress samt samband mellan empati 
och personal distress. Därefter presenteras köns- och programskillnader i bassjälvkänsla och 
förvärvad självkänsla samt samband mellan de två typerna av självkänsla. I den tredje delen 
redogörs för samband mellan empati/personal distress och bassjälvkänsla/förvärvad 
självkänsla. I analyserna visade det sig att ålder och årskurs inte hade något samband med
studiens huvudbegrepp och inkluderas därför inte i presentationen av resultatet. Social 
önskvärdhet tas inte heller med, dels på grund av lågt Cronbach’s alphavärde, dels på grund 
av att den inte förändrade resultatet nämnvärt. 

Empati och personal distress

Gymnasieelever låg i genomsnitt högre i empati (m = 2.95) än i personal distress (m = 2.72). 
Spridningen var högre i empati (sd = 1.23) än i personal distress (sd = 1.18).
     
     Effekter av kön och program på empati och personal distress. En 2x2 variansanalys 
utfördes med kön och program (teoretiskt/praktiskt) som oberoende variabler och empati som 
beroende variabel. Variansanalysen visade en huvudeffekt av kön på empati som innebar att 
tjejer har mer empati (m =3.18, sd = 1.26) än killar (m =2.73, sd = 1.17), F(1, 271) = 6.73, p < 
.01 (Figur 2). Det fanns inte någon huvudeffekt av program på empati. Medelvärdena för de 
teoretiska programmen (m = 3.10) i empati var dock högre än för de praktiska (m = 2.81) (se 
Figur 2). Det fanns inte någon interaktionseffekt.

0
1
2
3
4
5
6
7

Tjej Kille Teoretiskt Praktiskt

Empati

Personal distress

Figur 2. Medelvärde i empati och personal distress uppdelat på kön och program.

   En 2x2 variansanalys utfördes med kön och program (teoretiskt/praktiskt) som oberoende 
variabler och personal distress som beroende variabel. Variansanalysen visade inte någon 
huvudeffekt av kön på personal distress. Medelvärdena för tjejer (m = 2.82) var dock högre än 
för killar (m = 2.58), se Figur 2. Det fanns inte någon huvudeffekt av program på personal 
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distress. Medelvärdena för de teoretiska programmen (m = 2.84) i personal distress var dock 
högre än för de praktiska programmen (m = 2.57) (se Figur 2). Det fanns ingen signifikant
interaktionseffekt.

     Samband mellan empati och personal distress. En Pearson korrelationsanalys utfördes 
mellan empati och personal distress. De visade sig korrelera tydligt, r = .584. p < .005.

Bassjälvkänsla och förvärvad självkänsla

Gymnasieeleverna låg högre i förvärvad självkänsla (m = 3.75) än i bassjälvkänsla (m = 3.61). 
Spridningen var högre i förvärvad självkänsla (sd = .60) än i personal distress (sd = .61).

     Effekter av kön och program på bassjälvkänsla och förvärvad självkänsla. En 2x2 
variansanalys utfördes med kön och program (teoretiskt/praktiskt) som oberoende variabler 
och bassjälvkänsla som beroende variabel. Variansanalysen visade en huvudeffekt av kön på 
bassjälvkänsla som innebar att killar har högre bassjälvkänsla (m =3.76, sd = .60) än tjejer (m
=3.47, sd = .59), F(1, 288) = 17.28, p < .005 (se Figur 3). Variansanalysen visade inte någon 
huvudeffekt av program på bassjälvkänsla. Medelvärdet för de praktiska programmen (m = 
3.65) var dock lite högre än för de teoretiska (m = 3.59). Det fanns inte någon signifikant
interaktionseffekt.

Figur 3. Medelvärde i bassjälvkänsla och förvärvad självkänsla uppdelat på kön.

     En 2x2 variansanalys utfördes med kön och program (teoretiskt/praktiskt) som oberoende 
variabler och förvärvad självkänsla som beroende variabel. Variansanalysen visade en 
huvudeffekt av kön på förvärvad självkänsla som innebar att tjejer har högre förvärvad 
självkänsla (m = 3.85, sd = .54) än killar (m = 3.65, sd = .63), F(1, 284) = 6.20, p < .05 (Figur 
3). Det fanns inte någon huvudeffekt av program på förvärvad självkänsla. Medelvärdet för de 
teoretiska programmen (m = 3.81) var dock lite högre än för de praktiska (m = 3.70). Det
fanns inte någon signifikant interaktionseffekt (Figur 3).

     Samband mellan bassjälvkänsla och förvärvad självkänsla. En Pearson korrelationsanalys 
utfördes mellan bassjälvkänsla och förvärvad självkänsla. De visade sig korrelera signifikant,
r = .178. p < .005.
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Samband mellan empati/personal distress och bassjälvkänsla/förvärvad 
självkänsla

För att testa samband mellan empati/personal distress och bassjälvkänsla/förvärvad 
självkänsla utfördes ett antal Pearson korrelationsanalyser. Empati och förvärvad självkänsla 
hade ett positivt samband, r = .208. p < .005 liksom personal distress och förvärvad 
självkänsla,  r = .149. p < .05. Personal distress och bassjälvkänsla hade ett negativt samband, 
r = - .142. p < .01. Empati och bassjälvkänsla visade sig däremot inte ha något samband, r = 
- 056. p = .350.
  
   Effekter av bassjälvkänsla och förvärvad självkänsla på empati respektive personal distress. 
Med utgångspunkt från Johnsons (2003) tanke att människor har kombinationer av hög och 
låg bassjälvkänsla respektive förvärvad självkänsla dikotomiserades dessa variabler i en hög 
och låg grupp utifrån en median split. För att testa dessa variablers effekter på empati och 
personal distress utfördes två stycken 2x2 variansanalyser. 
     Den första variansanalysen visade en tendens till att personer med låg bassjälvkänsla kände 
mer empati (m = 3.00, sd = 1.17) än de med hög (m = 2.90, sd = 1.28) (Figur 4). Det fanns 
även en huvudeffekt av den förvärvade självkänslan på empati. De med hög förvärvad 
självkänsla (m = 3.16, sd = 1.22) kände mer empati än de med låg (m = 2.65, sd = 1.18), F(1, 
280) = 13.82, p < .005. Det fanns en tendens till interaktionseffekt av bassjälvkänsla och 
förvärvad självkänsla. Personer med hög förvärvad självkänsla verkar, oavsett bassjälvkänsla,
ha hög empati. Personer med hög bassjälvkänsla känner hög empati om den förvärvade 
självkänslan är hög. Personer med hög bassjälvkänsla och låg förvärvad självkänsla känner 
dessutom lägre empati än de som har både låg bas- och förvärvad självkänsla (Figur 4).  
    Den andra 2x2 variansanalysen visade en huvudeffekt som innebar att personer med låg 
bassjälvkänsla kände mer personal distress (m =2.89, sd = 1.11) än de med hög (m =2.53, sd = 
1.23), F(1, 281) = 7.78, p < .01. Det fanns även en huvudeffekt av den förvärvade 
självkänslan på personal distress. De med hög förvärvad självkänsla (m =2.85, sd = 1.27) 
kände mer personal distress än de med låg (m =2.53, sd = 1.02), F(1, 281) = 6.40, p < .05. Det 
fanns inte någon interaktionseffekt av bas- och förvärvad självkänsla (Figur 4).

Figur 4.  Medelvärde i empati och personal distress uppdelat i de fyra självkänslotyperna. Figuren baseras på 
Johnsons (2003) modell.
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     Gladpresterarnas empati ligger över studien medelvärde och under i personal distress. 
Tvångspresterarnas empati och personal distress ligger över medelvärdet. Livsnjutarnas och 
försakarnas empati och personal distress ligger under medelvärdet (Figur 4).

Diskussion

Resultatet har framförallt visat att personer med hög förvärvad självkänsla är de som känner 
mest empati och personal distress. Resultatet visade också att personer med hög 
bassjälvkänsla känner mindre personal distress än personer med låg. Personer med hög 
bassjälvkänsla har hög empati om den förvärvade självkänslan är hög. De med hög 
bassjälvkänsla och låg förvärvad självkänsla känner dessutom lägre empati än de som har 
både låg bas- och förvärvad självkänsla. 
     

Empati och personal distress 

I denna studie visade sig gymnasieungdomar känna relativt lite empati och personal distress. 
På en sjugradig skala låg de i genomsnitt en bra bit under skalans mittpunkt.    
Undersökningen pekar på att det finns ett positivt samband mellan empati och personal 
distress. Framförallt tjejer känner mycket empati och personal distress. Att känna mycket 
empati leder till känslor för den andre och framkallar altruistisk motivation att mildra den 
andres obehag samt en vilja att hjälpa den andre. Att känna mycket personal distress leder till 
känslor av obehag och framkallar en mer egoistisk motivation att mildra ens egna obehag 
snarare än den andres (Batson, Early & Salvarani, 1997; Lamm Batson & Decety, 2007; 
Lamm, Porges, Cacioppo & Decety, 2008). Detta innebär att tjejer både känner en vilja att 
hjälpa andra, men även känner känslor av obehag och därmed en egoistisk motivation att 
mildra det egna obehaget. 
     Karniol et al., (1998) undersökning fann att tonårstjejer kände mer personal distress än 
killar. I deras forskning nämns även könsroller som faktorer som påverkar dessa begrepp. 
Forskare har tidigare funnit en sådan könsskillnad i empati generellt, utan att göra 
uppdelningen i empati och personal distress (Bohlmeyer et al., 1985; Eisenberg et al., 2005; 
Jolliffe & Farrington, 2006; Karniol et al., 1998; Ruechert & Naybar, 2008). Laible et al.,
(2004) framhävde i sin undersökning att ungdomars anknytning till vänner är viktig för att 
utveckla empati och ett lämpligt socialt beteende. De fann även att de kvinnliga deltagarna 
kände mer empati generellt och hade mer socialt lämpligt beteende är de manliga. Att tjejer är 
mer empatiska än killar beror alltså, enligt Laible et al., (2004), på att killar mer sällan knyter 
an till vänskapsrelationer. 

Bassjälvkänsla och förvärvad självkänsla

Denna studie visar att gymnasieelever i genomsnitt har högre förvärvad självkänsla än 
bassjälvkänsla. Det är dock intressant att respondenternas medelvärde låg över mittpunkten på 
en femgradig skala i både bassjälvkänsla och förvärvad. En förklaring till detta kan vara att 
ungdomar de senaste tjugo åren upplever sig ha bättre sociala relationer än tidigare (Bremberg 
et al., 2006). Forskning har visat på ett viktigt samband mellan självkänsla och sociala 
relationer, där en positiv eller negativ utveckling av en faktor kan påverka den andra i samma 
riktning (Brown & Lohr, 1987; von Tetzchner, 2005; Wood et al., 2008; Laible et al., 2004). 
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Ur ett folkhälsoperspektiv pekar detta på vikten av att stödja ungdomars sociala relationer, för 
att stärka deras självkänsla. 

     I denna studie framkom att gymnasiekillar har högre bassjälvkänsla än tjejer. Detta 
överensstämmer med tidigare forskning (Baumeister et al., 1996; Brown & Lohr, 1987; 
Steinberg, 2005; Orth, Robins & Roberts, 2008). Johnson (2003) framhäver att 
bassjälvkänslan grundläggs i barndomen i relationen till föräldrarna. Laible et al. (2004) fann 
att en trygg anknytning till föräldrar leder till ökad självkänsla bland ungdomar. De manliga 
deltagarna i deras studie hade starkare självkänsla i relation till föräldraanknytningen än 
tjejerna. En av många förklaringar till att killar i denna studie hade högre bassjälvkänsla än 
tjejer kan bero på att de oftare knutit an till föräldrarna i barndomen. En annan förklaring till 
detta kan eventuellt bero på samhällets stereotypisering av könsroller. Vid tidig ålder 
bekräftas pojkar och flickor olika.  Pojkar bekräftas för sin personlighet, medan flickor för sin 
utveckling och sina prestationer. Ett exempel på detta kan vara i en föräldragrupp med 
jämngamla barn. Föräldrar jämför gärna barn av samma kön. Pojkar jämförs med inre 
utveckling, exempelvis humör och emotionella band till föräldrarna, samtidigt som flickor 
jämförs med yttre utveckling, exempelvis när de lär sig gå och tala.   
     Denna studie visade även att tjejer hade högre förvärvad självkänsla. Johnson (2003) 
framhäver att den förvärvade självkänslan stärks genom bekräftelse från omgivningen. Laible 
et al., (2004) fann att en trygg anknytning till vänner leder till ökad självkänsla bland 
ungdomar, men att denna relation helt är förmedlad genom empati och lämpligt socialt 
beteende. De fann även att de kvinnliga deltagarna i deras studie hade en starkare självkänsla i 
relation till socialt beteende. Att tjejer i denna studie har högre förvärvad självkänsla än killar 
kan alltså bero på att deras självkänsla är starkare i relation till socialt beteende. De blir, 
genom sitt empatiska och socialt lämpliga beteende, bekräftade från omgivningen och stärker 
på så sätt självkänslan.  

Samband mellan empati/personal distress och bassjälvkänsla/förvärvad 
självkänsla

I studien framkom ett icke signifikant negativt samband mellan empati och bassjälvkänsla. En 
förklaring till detta skulle kunna vara att personer med en hög bassjälvkänsla inte behöver 
bekräftelsen från andra genom att visa empati. De som istället eftersträvar yttre bekräftelse ser 
en ökad möjlighet till egen bekräftelse genom att visa andra empati. Detta motsäger studiens 
hypotes och den tidigare forskning som säger att självkänsla är viktigt för att känna empati för 
andra (Holm, 1991; 1995, Joireman et al., 2002). Det finns dock tidigare forskare som, i likhet 
med denna studie, inte kunnat visa på något samband (Carmel & Glick, 1996; Nezlek, Feist et 
al., 2001). Detta tyder på att om det finns ett samband är det ett komplext sådant.      
     Studien visar på en svag, men signifikant, korrelation mellan empati och förvärvad 
självkänsla. Ju mer empati gymnasieelever känner desto mer förvärvad självkänsla har de. 
Detta kan eventuellt förklaras genom ett eget behov av bekräftelse från andra. Genom att 
uttrycka empati för andra ökar sannolikheten för andra att ska känna empati tillbaka. Johnson 
(2003) menar att den förvärvade självkänslan endast kan berika bassjälvkänslan om 
bassjälvkänslan är hög. Vi förväntade oss att det endast skulle finnas ett positivt samband 
mellan empati och förvärvad självkänsla om bassjälvkänslan är hög. När kombinationen av 
bassjälvkänslan och den förvärvade självkänslans samband med empati undersöktes fanns en
tendens till interaktionseffekt. Interaktionen innebar att de med hög förvärvad självkänsla, 
oavsett bassjälvkänsla, känner mest empati. De med hög bassjälvkänsla har endast hög empati 
om den förvärvade självkänslan är hög.  De med hög bassjälvkänsla och låg förvärvad
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självkänsla har dessutom lägre empati än de som har både låg bas- och förvärvad självkänsla. 
Denna interaktionseffekt motsäger därmed studiens hypotes.
     Undersökningen fann att personal distress och bassjälvkänsla korrelerar svagt, men 
signifikant. Ju mer personal distress gymnasieelever känner desto lägre bassjälvkänsla har de. 
Detta stämmer överens med vår hypotes samt Joireman et als. (2002) undersökning, som fann 
att personal distress och självkänsla korrelerar negativt. 
     Studien fann att personal distress och den förvärvade självkänslan korrelerar svagt, men 
signifikant. Ju mer personal distress gymnasieelever känner desto högre förvärvad självkänsla 
har de. Det fanns inte någon interaktionseffekt av bassjälvkänsla och förvärvad självkänsla 
gällande personal distress. Studiens hypotes att personal distress och den förvärvade 
självkänslan korrelerar negativt om bassjälvkänslan är hög motsägs därmed. 

     De fyra självkänslotypernas empati, personal distress och typ av perspektivtagande. 
Batson et al. (1997) samt Lamm et al. (2007; 2008) fann att perspektivtagandet att föreställa 
sig hur den andre känner leder till en fokusering på den andres känslor, vilket framkallar 
empati. Att däremot föreställa sig hur man själv skulle känna i den andres situation leder till 
en koncentrering kring såväl den andres som ens egna känslor. Detta perspektivtagande 
framkallar såväl empati som personal distress. 
     Vid en jämförelse av de fyra självkänslotypernas medelvärde i empati och personal distress 
visade sig gladpresteraren använda sig av perspektivtagandet att föreställa sig hur Anders, 
personen i berättelsen som de skulle känna empati för, kände. De hade nämligen hög empati, 
men låg personal distress. Tvångspresteraren tycks snarare använda sig av perspektivtagandet 
att föreställa sig hur en själv skulle känna i Anders situation, då de känner både hög empati 
och personal distress. Såväl livsnjutaren som försakaren låg under studiens medelvärde i 
empati och personal distress. Dessa verkar använda sig av ett objektivt perspektivtagande 
snarare än de två förstnämnda typerna.  
     Att livsnjutaren och försakaren tycks anta ett mer objektivt perspektiv kan i efterhand 
förklaras med att de inte kunde känna igen sig i Anders situation. Johnson (2003) framhäver 
att mänskligt beteende drivs av ett behov att prestera samt ett behov att söka sig till andra. 
Gladpresteraren och tvångspresteraren drivs av behovet av att prestera, medan livsnjutaren 
och försakaren drivs av ett närhetsbehov. Anders befinner sig i en ”presterarsituation”, vilket 
gör att gladpresteraren och tvångspresteraren har lätt att känna igen sig i Anders situation. För 
livsnjutaren och försakaren är det svårare att känna igen sig i situationen. Flera forskare 
betonar att erfarenheten av att tidigare ha befunnit sig i samma eller en liknande situation ökar 
förmågan att leva sig in i den andres situation och därmed öka graden av empati. De anser att 
det då blir lättare att sätta sig in i den andres situation och därmed förstå den andre och dennes 
behov (Barnett, Bistrow, Esper & Tetreault, 1985; Eklund, Andersson-Stråberg & Hansen, in 
press; Håkansson & Montgomerys, 2003). Att livsnjutaren och försakaren inte känner mer 
empati för Anders kan alltså bero på att de inte tidigare upplevt en presterarsituation som 
påfrestande, då de snarare drivs av ett närhetsbehov. 
     Forskning har framhävt att om den andre uppfattas vara i behov samt om dennes 
välbefinnande värdesätts leder det spontant till att inta dennes perspektiv och till att känna 
empati (Batson, et al., 2007). Även om livsnjutaren och försakaren värdesätter Anders 
välbefinnande uppfattar de antagligen inte att han är i behov, då de inte själva skulle uppfatta 
en liknande situation som alltför påfrestande. Detta leder till att de inte spontant intar hans 
perspektiv och därmed inte heller känner empati för honom. Gladpresteraren och 
tvångspresteraren kan känna igen sig och uppfattar det som att Anders är i behov och 
värdesätter även hans välbefinnande. De intar därför spontant hans perspektiv och känner 
empati. Skillnaden är dock att tvångspresteraren, till skillnad från gladpresteraren, även 
känner mycket personal distress och därmed intar de två olika typer av perspektivtagande.
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     Ur ett folkhälsoperspektiv är det viktigt att titta på detta ämne, då aktuella rapporter pekar 
på att svenska barn och ungdomar mår allt sämre (Socialstyrelsens Folkhälsorapport, 2005). 
Studien stärker till stor del tidigare forskning på området. Studien visar på olikheter i kön. 
Detta kan användas vid arbetet av att stärka ungdomars självkänsla och empati. Fokus för 
såväl killar som tjejer är att stärka empatin samt för tjejer mildra graden av personal distress. 
När det gäller självkänsla redovisar vår studie höga resultat, oavsett kön. Fokuseringen för 
flickor bör dock ligga på att stärka bassjälvkänslan. Samhället fokuserar idag på att alla
individer, oavsett kön, skall stärka och utveckla sin självkänsla. Samtidigt visar 
samhällsdebatten på ett mer egoistiskt samhälle. Vår studie visade att ungdomar idag har hög 
självkänsla, men låg empati. Kan det vara så att självkänslan utvecklas på bekostnad av 
empatin för andra?

Studiens styrkor och svagheter

En jämn könsfördelning, lågt bortfall samt ett brett urval, nio program på sju olika skolor i 
sammanlagt tre kommuner i Mälarregionen är en styrka med denna studie. Möjligheten att 
kunna generalisera studiens resultat till andra elever, skolor och kommuner ökar förstås i och 
med detta. Utförandet av pilotstudien är såväl en styrka som svaghet. Värdefull information 
som används i undersökningen gavs. Om pilotstudien hade genomförts på ungdomar kanske 
en medvetenhet om att de två mätinstrumenten var svårtolkade för gymnasieelever upptäckts. 
Respondenterna hade dock vissa svårigheter med begreppsdefinitioner kring empati och 
självkänsla, vilket kan bero på att de använder andra begrepp och uttryck än de som använts i
studien.   
     En svaghet med studien är att Cronbach´s alpha för Forsman och Johnsons (1996) 
förvärvade självkänslodel var låg och att de omvända frågorna behövdes ta bort. Marlowe-
Crowne Social Desirability scale (1960) syftade till att stärka validiteten, men togs bort ur 
studien på grund av dess låga Cronbach´s alpha. Därmed är inte detta hot kontrollerat. 
Gymnasieelevernas självupplevda empati/personal distress och bassjälvkänsla/förvärvad 
självkänsla är ingen garanti för att så är fallet i det verkliga livet. De kan ha svara på enkäten 
som de vill att verkligheten skall vara eller som de förväntas svara.
     Ytterligare en svaghet med denna studie är utformandet av berättelsen i enkätens 
empatidel. Situationen är utformad på så sätt att det inte ska vara alltför lätt att känna empati 
för huvudpersonen. Att respondenterna är oempatiska behöver alltså inte vara fallet i 
verkligheten. Det finns ytterligare en svaghet med utformandet av empatiberättelsen. Johnson
(2003) framhäver att mänskligt beteende drivs av ett behov att prestera samt ett behov att söka 
sig till andra. Att gladpresteraren och tvångspresteraren drivs av behovet att prestera, medan 
livsnjutaren och försakaren av ett närhetsbehov innebär att de inte deltog i denna studie på 
lika villkor. Det är svårare för dem som drivs av ett närhetsbehov att känna empati för 
huvudpersonen i berättelsen, då det var en presterarsituation som karaktäriserade berättelsen.    
     Flera forskare menar att erfarenheten av att tidigare ha befunnit sig i en liknande situation 
ökar förmågan att leva sig in i den andres situation och därmed öka graden av empati (Barnett, 
Bistrow, Esper & Tetreault, 1985; Eklund, Andersson-Stråberg & Hansen, in press; 
Håkansson & Montgomerys, 2003). Att livsnjutaren och försakaren inte känner mer empati 
kan alltså bero på att de inte upplever presterarsituationer som påfrestande, då de snarare drivs 
av ett närhetsbehov. Om berättelsen utformats som en situation som karaktäriseras av 
bristande närhet kanske livsnjutaren och försakaren skulle känna mer empati än de övriga. Det 
är därför fel att ”slå fast” att dessa känner mindre empati, eller att de med högre förvärvad 
självkänsla, som drivs av att prestera, alltid känner mer empati. 



16

Förslag till vidare forskning

Vidare forskning krävs för att få en ökad förståelse för om det är självkänslan eller erfarenhet 
av att tidigare ha befunnit sig i en liknande situation som väcker empati.  Att vidare forska 
kring sambandet mellan empati/personal distress och bassjälvkänsla/förvärvad självkänsla 
genom att undersöka olika typer av berättelsesituationer är ett exempel på hur denna fråga kan 
besvaras. Är det så att gladpresteraren och tvångspresteraren även känner mer empati i 
situationer som karaktäriseras av bristande närhet och därmed i allmänhet känner mest
empati? Om så är fallet är det den förvärvade självkänslan som väcker empati. Eller är det så 
att livsnjutaren och försakaren känner mer empati i sådana situationer och att det snarare är
den tidigare erfarenheten av en liknande situation som väcker empati?
     Vid datainsamlingen noterades att det fanns svårigheter att tolka frågeställningarna. Vidare 
forskning krävs för att få en förståelse för vilket språkbruk gymnasieungdomar har gällande
empati och självkänsla och att utforma skalor och frågeställningar som bättre speglar 
ungdomarnas perspektiv.  
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