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”Bättre dåligt minne än dåliga minnen” 

Empatins avtagande effekter över tid 
 

Carmen Galante Stockman 

 

 

Studiens syfte var att utifrån tidigare forskning (Hallén, 2007, 2008) 

undersöka konsekvenser av att känna empati. Genom en faktoriell 

inomgruppsdesign (2x2) besvarade 51 frisörer en enkät om hur de påverkas 

på kort och lång sikt av att känna empati med sina kunder. Resultaten visade 

att empati med någon som mår dåligt upplevdes leda till betydligt mer 

negativa effekter än empati med någon som mår bra, på både kort och lång 

sikt. Vidare upplevdes effekterna som mer intensiva på kort sikt än på lång, 

oavsett om individen man empatiserat med mått dåligt eller bra. En tänkbar 

förklaring till skillnaden över tid är att de emotioner vi specifikt erfar genom 

andra avtar på samma sätt såsom minnen av egna emotioner gör generellt. 

 

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

satisfaction, emotions. 

 

 

Inledning 

 
Vad innebär det att genom sitt yrke dagligen komma i kontakt med människor som kräver ett 

emotionellt engagemang? Vilka är konsekvenserna av att känna empati med sina kunder eller 

patienter? Ett flertal studier har visat att det med empatin kan följa både negativa och positiva 

konsekvenser för den yrkesverksamme: compassion fatigue och compassion satisfaction (se t 

ex Collins & Long, 2003; Hesse, 2002; Salston & Figley, 2003). Studier har även funnit att 

tiden har en inverkan på de upplevda konsekvenserna på så sätt att de negativa effekterna av 

empati förändras över tid (Hallén, 2007, 2008). Som ett inlägg i debatten ämnade den 

föreliggande studien att närmare undersöka denna påvisade diskrepans över tid och därigenom 

undersöka huruvida empatins konsekvenser är av skada eller nytta för den yrkesverksamme.  

 

 

Empati 
 
Det råder ännu inte konsensus gällande definierandet av fenomenet empati men det finns 

emellertid i vår samtid fyra forskare som särskilt uppmärksammats för deras respektive 

inringande av begreppet (se t ex Håkansson Eklund, 2006). Dessa är Batson, Hoffman, 

Eisenberg och Davis. Batson, vars definition den egna studien specifikt utgått från, 

definierade empati som en annan–orienterad känslomässig respons, överrensstämmande med 

den andre personens välbefinnande (se Batson, Fultz & Schoenrade, 1987), en känsla närmare 

karaktäriserad av sympati, medkänsla och ömsinthet för en annan människa (Batson & 

Håkansson Eklund, 2007). Hoffman definierade empati som en känslomässig respons 

härstammande från en annan människas situation (refererad i Eisenberg & Sheffield Morris, 

2001). Eisenberg definierade begreppet som en känslomässig respons grundad i uppfattningen 

eller förståelsen av en annan människas tillstånd samt att detta motsvarar vad den andre 

personen känner eller skulle kunna förväntas känna (se Zhou et al., 2002). Davis definierade 
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empati som utöver den känslomässiga aspekten även innehållande en icke känslomässig 

kognitiv aspekt (se Davis, Luce & Kraus, 1994). 

 Empati kan vidare beskrivas som ett interpersonellt fenomen (Håkansson & Montgomery, 

2003) i vilken en kommunikation mellan empatisören och den andre uppstår. En 

kommunikation karaktäriserad av empatisörens förståelse för och delade upplevelse av den 

andres känslor, och där ett aktivt agerande i form av framförallt uppmärksamhet är avgörande 

för om den andre kommer att uppleva empatisören som uttryckande verklig omtanke eller ej 

(Håkansson & Montgomery, 2002). Empatisörens roll i relationen utgörs av att hjälpa och 

stötta efter bästa förmåga och utifrån dennes perspektiv kan konstateras att empatin har en 

viss kostnad i form av den tid och ansträngning som uppmärksamheten kräver (se Håkansson 

& Montgomery, 2003).   

 

 

Orsaker till att känna empati  
 

Ett positivt samband har påvisats mellan empati och att känna igen sig själv i den andres 

situation (Eklund, Andersson-Stråberg & Hansen, in press). Situationerna måste emellertid 

inte vara identiska med varandra. Studier har visat att förmågan att kunna känna empati 

sträcker sig från en nästintill precis matchning av situationer till situationer där en gemensam 

nämnare endast går att finna på en högre abstrakt nivå. Betydelsen ligger således inte i den 

exakta överrensstämmelsen mellan situationer utan snarare i själva förmågan att kunna 

abstrahera och koppla den andres situation till en situation som åtminstone påminner om en 

man varit i själv (Eklund et al.). 

 Även huruvida man ser på den andre som ett subjekt eller ett objekt har betydelse. För att 

kunna känna verklig empati med en annan människa krävs att man ser på denne som ett 

subjekt, det vill säga att man på allvar tar in hela den andre personens varande och existens i 

upplevelsen av dennes känslor. Vidare har påvisats att vilket kön personen i fråga är samt 

situationens karaktär är av vikt, då empati lättare väcks för människor i svåra situationer 

framför positiva samt lättare väcks för kvinnor än män (Håkansson Eklund, 2006; Håkansson 

& Montgomery, 2003). Ytterligare är den unika relationen mellan empatisören och den andre 

av betydelse (Vreeke & van der Mark, 2003) då empati i en intim relation bygger på en mer 

detaljerad kunskap och i och med det en mer angelägen omsorg till den andre, medan empati 

till en främling vilar på mer generella grunder och därmed en något mindre uttrycksfull 

omsorg. 

 Fysiologiskt förklaras empati som en av två neurologiska processer i hjärnan vilka 

tillsammans styr vår förmåga till medkänsla (se t ex Decety & Lamm, 2006; Singer, 2006). 

Skillnaden mellan de två är att den ena processen har med vårt explicita och kognitiva 

medvetande att göra (top-down), det vill säga vår förmåga att förstå den andres känslor, 

intentioner och tankar och den andra processen har med vårt implicita och känslomässiga 

undermedvetna att göra (down-top) det vill säga vår förmåga att känna empati, att uppleva 

och dela en annan persons känslor. Den första processen kräver en viss kognitiv mognad och 

tar längre tid för människan att utveckla än den andra och studier har visat att det kan ta upp 

till vuxen ålder innan denna kognitiva förmåga är fullt utvecklad. Den andra processen, 

empati, å andra sidan finns redan så tidigt som i spädbarnsåldern i form av så kallat 

smittosamt gråtande. Att förstå andra människors tankar och att dela deras känslor kan således 

sägas återspegla två olika sidor av samma mynt (Singer, 2006). 

 Ytterligare neurologiska studier har påvisat en brygga mellan jagets emotioner och de 

emotioner vi erfar genom andra (se t ex Decety & Grézes, 2006; Decety & Jackson, 2006; 

Jackson, Brunet, Meltzoff & Decety, 2006; Jackson, Meltzoff & Decety, 2005), en brygga 

innebärandes att samma neurologiska mekanismer i hjärnan är involverade i båda dessa 
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emotionella upplevelser. Det finns dock en fara i detta på så sätt att man kan komma att 

förväxla den andre personens känslor med sina egna vilket vidare kan leda till emotionell 

överbelastning för empatisören. Därutöver kan fokus komma att hamna på empatisörens egna 

känslor istället för på den andres och motivet att hjälpa kommer då att vara egoistiskt istället 

för altruistiskt (Decety & Jackson, 2006).  

 

 

Konsekvenser av att känna empati  
 

Forskning om konsekvenser av att känna empati har i huvudsak riktats mot människor som 

arbetar med vård av patienter med en mer eller mindre traumatisk karaktär. Utifrån dessa 

forskningsresultat har man kunnat konstatera två skilda effekter: negativa konsekvenser som 

man kallat ”compassion fatigue” och positiva konsekvenser som man kallat ”compassion 

satisfaction” (se t ex Collins & Long, 2003; Figley & Radey, 2007; Salston & Figley, 2003; 

Hesse, 2002).  

 Compassion fatigue beskrivs som ett slags tillstånd av sekundär känslomässig stress där 

den yrkesverksamme ”smittats” och utvecklat psykologiska symtom i linje med patientens. 

Symtom som exempelvis nedstämdhet, sömnproblem, koncentrationssvårigheter, oro och 

irritation triggas av att empatisören delar och upplever de minnen, tankar och bilder som 

patienten beskrivit (Salston & Figley, 2003). Compassion satisfaction, å andra sidan, leder till 

en i jämförelse med många andra yrken unik möjlighet att växa på både ett yrkesmässigt och 

personligt plan (Figley & Radey, 2007). 

 Människor vilka arbetar med vård av patienter med traumatiska upplevelser kan utveckla 

compassion fatigue eller compassion satisfaction och studier har visat att empatisörens egna 

upplevda trauman i livet, stresstålighet samt tillgång av stöd från arbetskamrater och ledare är 

några av de faktorer som kan ha betydelse för om en människa utvecklar det ena eller andra 

(Collins & Long, 2003; Hesse, 2002). I syfte att förebygga de negativa konsekvenserna och 

öka de positiva har vikten av att utbildningar presenterar, informerar och på så vis förbereder 

den yrkesverksamme inför detta särskilt efterlysts (se t ex Hesse, 2002). 

 

 

Empati ur ett tidsperspektiv 

 

Utifrån studier av compassion fatigue och compassion satisfaction har Hallén (2007, 2008) 

påvisat en ny aspekt att belysa fenomenet empati från, studier vilka utförts på anställda inom 

psykiatrin och därutöver även på en vidare och mer generell population. Resultaten har visat 

att empati med en individ som mår dåligt har olika effekter beroende på tidsperspektiv: 

effekterna av empati upplevs som övervägande negativa på kort sikt medan de upplevs som 

övervägande positiva på lång sikt. ”Således verkar det som om det är tendenser mot 

compassion satisfaction som är förekommande i längden, snarare än tendenser mot 

compassion fatigue” (Hallén, 2008). Viktigt att notera är emellertid att även om Halléns 

studier påvisat denna upplevda skillnad över tid är det fortfarande oklart vad denna diskrepans 

i realiteten innebär. Innebär skillnaden verkligen att de upplevda negativa effekterna blir 

positiva med tiden, eller finns det kanske andra förklaringar? 

 

 

Emotioner 
 

Hur kommer det sig att upplevelsen av en situation eller händelse kan komma att förändras 

över tid? Ett möjligt svar går att finna i emotions- och minnesforskningen. I Walker, Vogl och 
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Thompsons (1997) longitudinella studie, påvisades att människans minnen av emotioner 

oavsett om de är positiva eller negativa är som starkast direkt efteråt för att därefter tonas ned 

allteftersom tiden går. Därutöver visade studien att minnen av emotioner från situationer med 

negativ karaktär avtog hastigare än minnen av situationer med positiv karaktär. Vidare 

förklarade Levine och Safer (2002) i sin studie att våra minnen av emotioner från det förflutna 

är i ständig förändring beroende på att de baseras på de värderingar, intentioner och emotioner 

som vi har i nuet. Felbedömningar av minnen från tidigare upplevda emotioner är således en 

nödvändig funktion för den personlighet som representerar oss i nuet. 

 Ytterligare studier har visat att människors beskrivningar av det förflutna i jämförelse med 

beskrivningar av framtiden markant skiljer sig åt, på så vis att beskrivningar av det förflutna 

rör både negativa och positiva händelser medan beskrivningar av framtiden övervägande rör 

föreställningar om positiva situationer (Newby-Clark & Ross, 2003). Orsaken är att minnen 

av negativa händelser inte skadar självkänslan i samma utsträckning som att föreställa sig att 

negativa händelser kommer att inträffa i framtiden. Vi har lättare att acceptera att det förflutna 

hade upp och nedgångar något vi inte i samma utsträckning kan acceptera ska gälla för 

framtiden. Att föreställa sig situationer i framtiden vilka medför positiva utfall ökar således 

vår självkänsla, en förmåga som antas återspeglar skillnaden mellan den deprimerade och den 

icke deprimerade människan. Vidare har de positiva emotionerna även rent fysiologiskt 

påvisats ha en gynnande och skyddande effekt på människan (se t ex Fredrickson, Mancuso, 

Branigan & Tugade, 2000), då dessa har en förmåga att tillintetgöra de negativa emotionernas 

stressymtom i form av att exempelvis sänka ett förhöjt blodtryck eller sänka en för hög puls. 

 Människan har sålunda en förmåga att tona ned negativa minnen av emotioner från det 

förflutna samt att övervägande om inte uteslutande föreställa sig positiva emotionella utfall i 

framtiden. Förmågor som verkar vara av yttersta vikt för upprätthållandet av den, i nuet, egna 

personens självkänsla, självförtroende och fysiska hälsa överlag.  

 

 

Den här studien 

 
Som nämnts har forskning om konsekvenser av empati i huvudsak riktats mot människor 

vilka arbetar med vård av patienter med en mer eller mindre traumatisk karaktär. Yrken vilka 

ofta har sitt ursprung i psykiatrin där den anställde dagligen kommer i direkt kontakt med 

människor som mår dåligt eller på något vis lider känslomässigt. Naturligtvis existerar 

fenomenet även inom andra yrken men då dessas arbetsuppgifter till synes inte rör människor 

som mår psykiskt dåligt eller på annat sätt lider så har de kommit att hamna i skymundan.   

 Exempel på ett sådant yrkesområde är servicebranschen. En bransch som symboliseras av 

korta och ytliga kontakter med kunden och där fokus närmare ligger på den specifika tjänst 

eller hantverk som den yrkesverksamme erbjuder. Studier har dock påvisat att fokus och 

tyngdpunkt idag alltmer har kommit att ligga i den serviceanställdes emotionella och 

interpersonella färdigheter och inte specifikt i själva hantverket eller tjänsten i sig (se t ex 

Ashforth, 2008; Hochschild, 2003; Kulik & Tomiuk, 2008; Rosenbaum, Ward, Walker & 

Ostrom, 2007; Rupp & Spencer, 2006; Toerien & Kitzinger, 2007; Zapf, 2002). Olika teorier 

ger skilda förklaringar till detta men oavsett om detta kan sägas bero på individualisering och 

alienation eller på kapitalism och konkurrenskraft så kvarstår faktum att för att binda kunder 

till sig krävs ett alltmer emotionellt engagemang i dessa.  Frisöryrket är ett tydligt exempel på 

detta då det idag ställs minst lika höga krav på frisörens interpersonella färdigheter som på 

hantverket i sig. I denna asymmetriska relation ställer kunden höga förväntningar på frisörens 

förutsättningslösa emotionella engagemang, omhändertagande och uppmärksammande. En 

relation ytterligare karaktäriserad av att en många gånger förtrolig stamkund delger frisören 
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mycket personliga tankar och känslor av både negativ och positiv karaktär (Galante 

Stockman, 2007).   

 

 

Syfte och frågeställningar  
 

Studiens huvudsakliga syfte var att utifrån Halléns (2007, 2008) resultat studera variabeln 

tidsperspektiv på populationen frisörer. Det vill säga att studera om effekter av empati med 

individer som mår dåligt skulle komma att upplevas som övervägande negativa på kort sikt 

och övervägande positiva på lång sikt. Därutöver studerades variabeln situationstyp, vilken 

utöver situationer då man empatiserar med någon som mår dåligt även inkluderade situationer 

då man empatiserar med någon som mår bra. Denna variabel var av särskilt intresse då det i 

tidigare studier (Hallén, 2007, 2008) inte framgått vad den påvisade förändringen av effekter 

över tid beror på. Ambitionen var sålunda genom att studera dessa två motsatta typer av 

empatisituationer att ta reda på i vilken riktning effekterna förflyttar sig över tid. Vidare var 

tanken att i jämförelse med de positiva empatisituationernas effekter tydliggöra de negativa 

empatisituationernas effekter på empatisören. Då frisören genom sitt arbete tar del av båda 

dessa typer av empatisituationer lämpade sig yrket väl som studieobjekt. 

Huvudfrågeställningen löd: 

 

Finns det en skillnad i effekter av att känna empati med kunder på kort och lång sikt beroende 

på typ av empatisituation, det vill säga om individen man empatiserar med mår dåligt eller bra 

(se Figur 1)? Antagandet var att resultaten skulle gå i linje med Halléns (2008), frågan var 

dock på vilket vis. Skulle effekterna av empati (a) öka och bli mer positiva på lång sikt än på 

kort, eller (b) mattas av på lång sikt jämfört med på kort? 

 

För att komplettera tidigare forskning (Håkansson Eklund, 2006; Håkansson & Montgomery, 

2003) undersöktes även en perifer frågeställning: Vad är utmärkande i frisörens beskrivningar 

av situation då de känt empati med en kund. Hypoteserna var i linje med tidigare forskning att 

(a) situationen som beskrivs handlar oftare om att empatisera med någon som mår dåligt än 

med någon som mår bra och (b) personen som beskrivs är oftare en kvinna än en man.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 1. Studiens design. 
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Metod 

 
Studien byggde på en 2 x 2 faktoriell inomgruppsdesign i vilken samtliga deltagare besvarade 

samma frågor i både den öppna och den slutna delen av enkäten. Faktorerna var (a) 

tidsperspektiv (kort sikt/lång sikt) och (b) situationstyp (individ som mår dåligt/individ som 

mår bra) och beroende variabel var ”effekter av empati”. Konstruerandet av enkäten 

inspirerades av Halléns (2008) studie men modifierades till den här studiens syfte. Enkäten 

kom att avvika från Halléns på så vis att den expanderades till att även gälla empatisituationer 

med människor som mår bra samt att enkäten utöver Halléns studie även influerades av 

Stamms (1997-2005) Professional Quality Of Life Scale (ProQOL R-IV).  
 

 

Deltagare  
 

I studien deltog 51 respondenter från en större stad i Sverige, varav 49 kvinnor och 3 män. 

Åldern varierade mellan 17 och 49 år (M = 29.22, SD = 8.29), en deltagare angav ej sin ålder. 

Kvinnor var i majoritet i studien vilket reflekterar servicebranschens könsfördelning generellt 

(Statistiska centralbyrån, 2006). Av totalt 92 utdelade enkäter returnerades 51 vilket innebar 

ett generellt bortfall på 44.57%, ett bortfall som i samtliga fall förklarades med brist av 

intresse. Valet av frisörsalonger gjordes utifrån ett tillgänglighetsurval, med viss hänsyn tagen 

till representativitet. Geografisk spridning i var salongerna låg samt variation i ålder och 

etnicitet eftersträvades. Ersättning utgick ej för deltagande. 

 

 

Material 
 
Den inledande och öppna delen av enkäten bestod av instruktionen att fritt beskriva en 

situation då respondenten känt empati/medkänsla med en kund. Den här delen av enkäten 

inkluderades för att utifrån de perifera frågeställningarna ta reda på huruvida respondenterna 

då de fick välja fritt valde att beskriva en situation då man empatiserat med en person som 

mått dålig eller bra samt om personen man valt att beskriva var av manligt eller kvinnligt kön.  

 Den huvudsakliga och slutna delen av enkäten bestod av fyra frågor ställda utifrån fyra 

specifika typer av situationer (a) Hur påverkas du direkt efteråt av tillfällen då du känner 

empati/medkänsla med kunder som mår väldigt dåligt?, (b) Hur påverkas du generellt på 

längre sikt av tillfällen då du känner empati/medkänsla med kunder som mår väldigt dåligt?, 

(c) Hur påverkas du direkt efteråt av tillfällen då du känner empati/medkänsla med kunder 

som mår väldigt bra? och (d) Hur påverkas du generellt på längre sikt av tillfällen då du 

känner empati/medkänsla med kunder som mår väldigt bra? Respondenterna fick sålunda 

svara på två frågor gällande empati ur ett tidsbundet perspektiv och på två frågor gällande 

empati ur ett situationsbundet perspektiv.  

 Respektive fråga följdes av sex påståenden. Tre var positivt formulerade: (a) yrkesmässigt 

stimulerande, (b) som om det ökar mitt välbefinnande och (c) tillfredsställande. Tre var 

negativt formulerade: (d) känslomässigt påfrestande, (e) nedstämmande och (f) 

energikrävande. En Likertskala mellan ett och sju användes där ett var lika med ”inte alls” 

och sju var lika med ”mycket”. Utifrån samtliga sex påståenden, de tre positiva och tre 

negativa, skapades ett frågeindex (Cronbach’s alpha = .74). Då analysen visade ett acceptabelt 

värde över .70 (Pallant, 2007) bekräftades frågeindexet som ett tillförlitligt mätinstrument. 

För att få ytterligare ett mått på upplevelsen av situationerna inkluderades utöver de tre 

negativa och de tre positiva påståendena även ett påstående där respondenterna på en skala ett 

till sju ombads skatta vilken typ av känslor den specifika situationen överlag ledde till.  
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I syfte att kontrollera eventuella ordningseffekter konstruerades enkätens slutna del i fyra 

olika varianter. Respektive enkätvariant hade således en unik inre ordningsföljd på de fyra 

olika frågeställningarna. En verklighetsskildrande ordningsföljd eftersträvades, på så vis att 

frågeställningarna gällande kort sikt alltid förekom frågeställningarna gällande lång sikt. För 

att respondenterna skulle kunna värdera effekterna av upplevelserna på lång sikt antogs att de 

först borde tagit ställning till effekterna av upplevelserna på kort sikt. Enkätvariant ett hade 

ordning kort sikt/med individ som mår dåligt, lång sikt/med individ som mår dåligt, kort 

sikt/med individ som mår bra och lång sikt/med individ som mår bra. Enkätvariant två hade 

ordning kort sikt/med individ som mår bra, lång sikt/med individ som mår bra, kort sikt/med 

individ som mår dåligt, och lång sikt/med individ som mår dåligt. Enkätvariant tre hade 

ordning kort sikt/med individ som mår dåligt, kort sikt/med individ som mår bra, lång 

sikt/med individ som mår dåligt, lång sikt/med individ som mår bra. Enkätvariant fyra hade 

ordning kort sikt/med individ som mår bra, kort sikt/med individ som mår dåligt, lång 

sikt/med individ som mår bra och lång sikt/med individ som mår dåligt. De fyra varianterna 

delades ut i ordningen ett, två, tre och fyra växelvis för att få en så stor spridning som möjligt 

av dem. 

  

 

Procedur 

 

För att identifiera eventuella brister i enkäten genomfördes en pilotstudie med en frisör. 

Denne ombads först att omsorgsfullt fylla i enkäten och därefter diskuterades hur denne 

uppfattat frågorna och påståendena. Då det ej framkom några oklarheter utifrån detta gjordes 

inga revideringar i enkäten. 

 Deltagare rekryterades via en direkt förfrågan på plats. Ansvariga på samtliga salonger 

gavs personligen information om syftet med studien samt beräknad tidsåtgång. Till salonger 

som valde att medverka överlämnades ett missivbrev med information om syfte, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjande av det insamlade materialet (Vetenskapsrådet, 2002) samt 

kontaktuppgifter. Salonger med fler deltagare än en uppmanades att inte diskutera frågorna 

med varandra förrän samtliga fyllt i enkäten, detta för att få så individuella svar som möjligt. 

Respondenterna fick under ett par dagar behålla och fylla i enkäterna vid eget valt tillfälle och 

därefter hämtades enkäterna vid överrenskommet tillfälle.  

 

 

Resultat 
 

Tidens och situationens betydelse för upplevda effekter av empati  
 

Inledningsvis utfördes fyra separata envägs variansanalyser för oberoende mätningar för att 

testa ordningseffekter, det vill säga för att kontrollera så att respondenternas skattning av 

påståendena inte skiljde sig åt beroende på vilken typ av enkätvariant de erhållit (vilka hade 

olika inre ordning på de fyra frågeställningarna). Enkätvariant var oberoende variabel och de 

fyra indexen var beroende variabel i respektive analys. Analyserna visade inte några 

signifikanta skillnader mellan de fyra enkätvarianterna; Enkätvariant 1, F(3, 47) = .90, p = 

.451; Enkätvariant 2, F(3, 47) = .38, p = .768; Enkätvariant 3, F(3, 47) = .24, p = .869; 

Enkätvariant 4, F(3, 47) = .47, p = .708 (se Tabell 1).  
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Tabell 1 

Enkätvarianternas medelvärden och standardavvikelser i förhållande till de fyra indexen 

(respektive frågeställning) 

 

 Enkätvariant 1 Enkätvariant 2 Enkätvariant 3 Enkätvariant 4 

Index Frågeställning M SD M SD M SD M SD 

Index 1 1 3.01   .96 2.40   .92 2.70   .79 2.86 1.38 

Index 2 2 3.46   .47 3.38 1.08 3.50   .92 3.09 1.55 

Index 3 3 5.37   .88 5.63 1.08 5.59   .70 5.64 1.32 

Index 4 4 4.98 1.17 5.33 1.25 5.08   .83 5.42 1.11 

Not. Skalans variationsvidd, 1(negativt) till 7(positivt). 

 

Därefter påbörjades den huvudsakliga analysen, att ta reda på om det finns en skillnad i 

effekter av empati beroende på tidsperspektiv (kort sikt/lång sikt) och situationstyp (individ 

som mår dåligt/individ som mår bra). Fyra index användes genom vilka skillnader kunde 

jämföras i hur respondenterna skattat påståendena i de fyra respektive frågeställningarna (se 

Tabell 2). 

 

Tabell 2 

Medelvärde och standardavvikelse för respektive index 

  Tidperspektiv, Typ av situation M SD    

Index Tidsperspektiv och situationstyp M SD 

Index 1 Kort sikt med individ som mår dåligt 2.77 1.02 

Index 2 Lång sikt med individ som mår dåligt 3.37 1.00 

Index 3 Kort sikt med individ som mår bra 5.53   .98 

Index 4 Lång sikt med individ som mår bra 5.18 1.10 
Not. Skalans variationsvidd, 1(negativt) till 7(positivt). 

 

För att ta reda på om dessa skillnader mellan indexen var signifikanta utfördes en 2 x 2 x 4 

mixed variansanalys med tidsperspektiv (kort sikt/lång sikt) och situationstyp (individ som 

mår dåligt/individ som mår bra) som inomgruppsfaktorer och ordning (enkätvariant) som 

mellangruppsfaktor. Det fanns inte några signifikanta effekter av ordning. Det fanns en 

signifikant huvudeffekt av situationstyp på så sätt att effekterna av empati upplevs som mer 

positiva då man empatiserar med människor som mår bra (M = 5.36, SD = .96) än med 

människor som mår dåligt (M = 3.07, SD = .88), F(1, 47) = 154.63, p  .0005. Det fanns även 

en signifikant (tidsperspektiv x situationstyp) interaktionseffekt, F(1, 47) = 28.53, p  .0005 

(se Figur 2) vilken närmare reddes ut med hjälp av enkeleffektsanalyser. Interaktionen innebar 

att effekterna av att empatisera med människor som mår dåligt upplevs som mindre negativa 

på lång sikt (M = 3.37, SD = 1.00) än på kort (M = 2.77, SD = 1.02), F(1, 50) = 19.00, p < 

.0005 och att effekterna av att empatisera med människor som mår bra upplevs som mindre 

positiva på lång sikt (M = 5.18, SD = 1.10) än på kort (M = 5.53, SD = .98) ), F(1, 50) = 

10.25, p < .005. Det vill säga oavsett situationstyp så kom intensiteten i effekterna av empati 

att mattas av på lång sikt jämfört med på kort. Det fanns ingen signifikant huvudeffekt av 

tidsperspektiv. 

 Med anledning av att det var så få män i undersökningen inkluderades inte kön som en 

variabel i analysen. Därutöver uteslöts även ålder som en variabel då Pearsons korrelationstest 

visade att det inte fanns några tendenser till samband med hur man skattat påståendena i 

respektive frågeställning (samtliga p > .25).  
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Figur 2. Skillnader i att känna empati på kort respektive lång sikt beroende på typ av 

empatisituation. Skalans variationsvidd, 1(negativt) till 7(positivt).  

 

För att testa om det fanns en överrensstämmelse mellan skattning av situationerna överlag 

(negativ-positiv upplevelse) och respektive index genomfördes fyra Pearsons korrelationstest. 

Samtliga fyra visade signifikanta samband mellan respondenternas skattning överlag och 

respektive index (samtliga  p  .005). Överrensstämmelsen innebar att de två positiva 

frågeställningarna åtföljdes av en positiv skattning av situationen överlag liksom de två 

negativa frågeställningarna åtföljdes av en negativ skattning av situationen överlag.  

 

 

Köns- och situationsbetingade associationer av empati  
 

I linje med hypotesen visade ett tji-två test att det fanns en skillnad gällande vilken typ av 

empatisituation man valt att beskriva på så sätt att en signifikant majoritet av berättelserna 

berörde en situation då man empatiserat med någon som mått dåligt, 2
 (1, N = 46) = 38.35, p 

 .0005 (se Tabell 3).  

 

Tabell 3 

Fördelning av respondenternas beskrivningar av empatisituation   

 

Typ av empatisituation N % 

Empati med individ som mår dåligt 44 95.65 

Empati med individ som mår bra   2   4.35 

Totalt 46 100.00 

 

Hypotesen att kvinnor oftare nämns då man refererar till en empatisituation fick även den stöd 

av data. Med hjälp av ett tji-två test påvisades en signifikant skillnad i form av att 

respondenterna då dessa ombads beskriva en empatisituation oftare refererade till kvinnor än 

män, 2
 (1, N = 44) = 13.10, p  .0005 (se Tabell 4).  
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Tabell 4 

Fördelning av respondenternas refererande av kön  

 

Kön N % 

Kvinna 34 77.27 

Man 10 22.73 

Totalt 44 100.00 

 

 

Diskussion 
 

Resultaten visade skillnader i effekter av empati beroende på situationstyp på så sätt att 

empati med någon som mår dåligt upplevs leda till mer negativa effekter än empati med 

någon som mår bra, på både kort och lång sikt. Därutöver påvisades en interaktionseffekt 

mellan de båda variablerna tidsperspektiv och situationstyp, vilket närmare innebar att 

effekterna av empati upplevs som mer intensiva på kort sikt jämfört med på lång, oavsett 

situationstyp. 

 

 

Tidens och situationens betydelse för upplevda effekter av empati 
 

Det kan sålunda konstateras att effekterna som följer av att empatisera med kunder som mår 

dåligt, i jämförelse med att empatisera kunder som mår bra, är betydligt mer negativa och 

ohälsosamma för frisören, på både kort och lång sikt. Huruvida ”det som inte dödar stärker” 

(Hallén, 2008) kan således diskuteras, då resultaten visat att empati med individer som mår 

dåligt fortfarande på lång sikt innebär påtagligt negativa konsekvenser för empatisören. 

 Vidare upplevs effekterna av att empatisera med kunder (a) som mår dåligt mindre 

negativa på lång sikt än på kort, och (b) som mår bra mindre positiva på lång sikt än på kort. 

Intensiteten i de upplevda effekterna, oavsett situationstyp, tonades följaktligen ned då 

respondenterna ombads skatta dem på lång sikt. Frågan, gällande i vilken riktning effekterna 

av empati förflyttar sig över tid kan således besvaras; förändringen över tid beror på att 

intensiteten i effekterna mattas av på lång sikt jämfört med på kort, och inte som tidigare 

indikerats (Hallén, 2008) att de ökar och blir mer positiva på lång sikt jämfört med på kort. 

 Vad är då orsaken till detta? Vad är det som får människan att ur ett längre tidsperspektiv 

ändra uppfattning om vilka konsekvenser som empatin har för denne? Tidigare forskning har 

påvisat en neurologisk brygga mellan jagets emotioner och de emotioner vi upplever via andra 

(se t ex Decety & Grézes, 2006; Decety & Jackson, 2006; Jackson, Brunet, Meltzoff & 

Decety, 2006; Jackson, Meltzoff & Decety, 2005), en brygga nödvändig för att vi skall kunna 

förstå och känna empati med andra människor. Om det är samma typer av mekanismer som är 

inblandade och styr våra egna känslor liksom de känslor vi uppfattar hos andra så torde just 

emotionsforskningen vara kapabel att förklara den här studiens resultat. Med denna 

utgångspunkt kan tänkas att frisörens upplevda diskrepans över tid i själva verket endast är ett 

manifesterande av förmågor som människan av naturen besitter gällande känslor generellt: (a) 

oavsett om minnet av en upplevelse är av positiv eller negativ karaktär så tonas intensiteten i 

dessa ned med tiden (Walker, Vogl och Thompson, 1997), (b) om minnet av en upplevelse är 

av specifikt negativ karaktär bearbetas denna med extra omsorg i syfte att skydda självkänslan 

(Levine & Safers, 2002; Walker, Vogl & Thompson, 1997) och (c) ytterligare i syftet att 

skydda självkänslan framställs framtida föreställningar om emotionella upplevelser 

övervägande om inte uteslutande som positiva (Newby-Clark & Ross, 2003). Frisörens på 

lång sikt upplevda ”förbättring” av de negativa situationernas konsekvenser kan således sägas 
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återspegla människans naturliga strävan efter att skydda, ge mening åt samt upprätthålla en 

positiv bild av sig själv och sin situation i nuet. Bättre dåligt minne än dåliga minnen. 

 Utifrån detta perspektiv kan Halléns (2008) slutsats ifrågasättas att det skulle vara 

tendenser mot compassion satisfaction snarare än compassion fatigue som är förekommande i 

längden. Det verkar istället vara så att både compassion fatigue och compassion satisfaction 

tenderar att tonas ned med tiden. Dessutom är effekterna av compassion fatigue fortfarande på 

lång sikt betydligt mer negativa och skadliga för empatisören då de ställs i kontrast till de 

positiva effekterna som följer av compassion satisfaction. De negativa effekterna förvandlas 

med andra ord inte till något positivt med tiden, de tonas endast ned något.  

 

 

Köns- och situationsbetingade associationer av empati 
 

Gällande frågeställningen om vilken empatisituation samt vilket kön man väljer att återge 

påvisades (a) en skillnad i typ av empatisituation på så vis att respondenterna oftare refererade 

till en situation då man empatiserat med någon som mått dåligt än bra och (b) en skillnad i 

kön på så vis att respondenterna oftare refererade till att empatisera med en kvinna än en man. 

Detta kompletterar och understryker tidigare forskningsresultat vilka pekat på dessa två 

variablers betydelse för att känna empati (Håkansson Eklund, 2006; Håkansson & 

Montgomery, 2003). Hur kommer det sig då att om en individ mår dåligt samt om denne är en 

kvinna ökar chanserna för att erhålla empati från en annan människa? En förklaring till att 

empati oftast relateras till en kvinna, oavsett om empatisören är av manligt eller kvinnligt kön, 

har i tidigare studier varit att kvinnor generellt anses vara i ett större behov av empati än män 

(Håkansson & Montgomery, 2003). Vidare kan det tänkas, ur ett social konstruktionistiskt 

perspektiv, att män är mindre villiga att prata om sina känslor då detta i det patriarkala 

samhället främst har setts som en ”kvinnlig” egenskap. Det verkar alltså som att så länge män 

i mindre utsträckning talar om sina känslor uppfattas de dessvärre som i ett mindre behov av 

medkänsla och empati än kvinnor. 

 Varför empati oftast väcks med människor som mår dåligt framför människor som mår bra 

har förklarats genom att dessa upplevs behöva empati mer än människor som mår bra. Det har 

även föreslagits att för att kunna empatisera med en annan människas framgång krävs en mer 

intim relation mellan empatisören och den andre än vad som krävs för att empatisera med en 

annan människas sorg (Håkansson Eklund, 2006). Hur påverkas då empatisören av detta i 

längden, det vill säga att oftare empatisera med människor som mår dåligt än med människor 

som mår bra? Utifrån resultaten som den egna studien visat kan man tänka sig att om vi 

empatiserar lika ofta med människor som mår bra som med människor som mår dåligt så 

skulle empatins effekter balansera varandra och inverkan på det egna välbefinnandet skulle 

förmodligen hamna på plus minus noll. Det vill säga att de positiva effekterna som följer av 

att empatisera med någon som mår bra skulle väga upp de negativa effekterna som följer av 

att empatisera med någon som mår dåligt.  Så är dock inte fallet i realiteten och häri ligger 

faran. Då det verkar som att vi oftare empatiserar med människor som mår dåligt så leder 

detta sannolikt till att vi får en sänkt livsglädje och därmed mår sämre än vad vi i själva verket 

hade gjort om vi empatiserat lika mycket med människor som mår bra.  

 Att lära oss dela och kunna glädjas mer åt varandras framgångar kan sålunda tänkas ha 

mycket gynnsamma effekter på vår hälsa (se t ex Fredrickson, Mancuso, Branigan & Tugade, 

2000) och kanske framförallt i förebyggande och skyddande syfte gällande de annars så 

skadliga effekter som bevisligen följer av att empatisera med människor som mår dåligt.  
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Studiens styrkor och svagheter samt förslag på framtida forskning 
 

Resultaten från studien antas vara relevanta på populationen serviceanställda överlag då en 

mängd tidigare forskning i området konstaterat ökade krav på den anställdes emotionella 

engagemang i kunder (se t ex Ashforth, 2008; Hochschild, 1983; Kulik & Tomiuk, 2008; 

Rosenbaum, Ward, Walker & Ostrom, 2007; Zapf, 2002). Resultaten är ur ett samhälleligt 

perspektiv av intresse då servicebranschen genom sina respektive utbildningar bättre skulle 

kunna informera och förbereda yrkesverksamma på den allt större betydelse som de 

interpersonella och empatiska aspekterna har kommit att få (se t ex Ashforth, Kulik & 

Tomiuk, 2008; Hochschild, 2003; Rosenbaum, Ward, Walker & Ostrom, 2007; Rupp & 

Spencer, 2006; Toerien & Kitzinger, 2007; Zapf, 2002) och på så vis försöka förebygga de 

negativa konsekvenser som kan följa av empati och istället öka de positiva, något som bland 

andra Hesse (2002) tidigare argumenterat för. Vidare antas studiens resultat vara 

generaliserbara på en mer allmän population då de tillsammans med tidigare gjorda studier 

(Hallén, 2007, 2008) sammantaget genomförts på tre skilda urvalsunderlag; yrkesverksamma 

inom psykiatrin, yrkesverksamma inom servicebranschen samt högskolestudenter.  

Fördelningen av kön bör dock tas i beaktande då respondenterna i både den egna och de 

tidigare gjorda studierna övervägande varit av kvinnligt kön.  
 Då tidens inverkan på upplevda effekter av empati är en nyligen påvisad variabel (Hallén, 

2007, 2008) finns en mängd outforskade områden som kan tänkas vara av intresse att studera. 

Ett förslag på vidare forskning är att ta reda på huruvida liknande resultat kan nås på en 

specifikt manlig population då befintliga studier övervägande bestått av kvinnliga 

respondenter. Vidare förslag är, om man accepterar de resultat som påvisat att samma 

neurologiska mekanismer är verksamma i våra egna känslor liksom i de känslor vi upplever 

via andra, att vända sig till den mängd befintliga studier som finns inom emotions- och 

minnesforskningen för att försöka klarlägga och belysa fenomenet från. 
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