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Finns det åldersskillnader i empati? 
 

I tidigare empatiforskning har könsskillnader studerats betydligt mer än 
åldersskillnader. Syftet med den aktuella undersökningen var att studera hur 
förmågan till empati skiljer sig mellan tonåringar, medelålders och äldre. I 
undersökningen deltog 68 personer varav hälften kvinnor. Empatin var 
högst i den äldsta gruppen och lägst i den yngsta för både kvinnor och män. 
Däremot kände tonåringarna mer för vissa känslor som mättes utanför 
empatiskalan. Kvinnorna i alla tre åldersgrupperna har högre empati än 
männen. Att empati ökar med åldern säger samtidigt att yngre hade mindre 
empati. Resultaten kan tyda på att samhället blivit kallare. Avslutningsvis 
diskuteras betydelsen av generationsskillnader i empati, en eventuell 
utveckling mot ett mindre empatiskt samhälle, samt om ungas empati kan 
stärkas i framtiden. 
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Inledning 
 
Empati verkar vara ett begrepp som många har en åsikt eller tanke om vad det betyder eller står för. 
Åsikterna om betydelsen av empati verkar skilja sig åt en del. Den aktuella undersökningen utgår 
från Batsons definition av empati som ”other-oriented feelings congruent with the perceived welfare 
of another person” (Batson, 1994, s. 606). Oavsett vilken betydelse empati ges är det troligt att de 
flesta önskar att bli bemötta med empati. Förhoppningsvis strävar dessa individer efter att också 
själva bemöta andra med empati. 

Den aktuella undersökningen vänder sig till tre grupper av deltagare, tonåringar, medelålders och 
äldre för att undersöka dessa gruppers förmåga till empati. Tidigare forskning visar på resultat om 
hur empati förändras med åldern. Oftast ingår dock dessa resultat som en bieffekt av något annat 
som är det egentliga huvudsyftet att undersöka. Det verkar saknas undersökningar som systematiskt 
mäter empati hos olika åldersgrupper på det sättet som den aktuella undersökningen gör. 

Olika generationer har troligtvis olika uppfattningar om hur de allmänna ”reglerna” för ett 
slagsmål är. Några tankar som uppsatsförfattaren snappat upp av olika berättelser från den äldre 
generationen om de allmänna ”reglerna” för ett slagsmål under deras tonårstid kan beskrivas som att 
den som hade övertaget slog oftast inte den som låg ner. Då en person i ett slagsmål var ”nere för 
räkning” innebar detta vanligtvis att kampen var avgjord, om inte personen i underläge själv 
insisterade på att slagsmålet skulle fortsätta förstås. För att dra en parallell till tonåringar idag så 
skulle nog många säga att slagsmålet i många fall övergått i ett brutalt våld där inga ”regler” 
förekommer. Många skulle säkert dra paralleller till det oprovocerade och nyckfulla våldet som 
förekommer allt mer i dagens samhälle. Hur skulle berättelsen se ut om frågan ställdes till de 
medelålders? Skulle slagsmålen se annorlunda ut under deras tonårstid? Hamnar beskrivningen av 
ett slagsmål kanske mittemellan de äldre och de yngres berättelser? Vad kan några berättelser om 
slagsmål då ha att säga oss om empati? Möjligtvis visar den äldre generationen genom sina 
berättelser om erfarenheter av slagsmål i sin ungdom på en högre nivå av empati medan dagens 
tonåringar verkar brista i förmågan till empati. I exemplet med slagsmålet kanske de äldre kunde 
känna av hur den andre personen i slagsmålet kände sig besegrad och därmed avsluta slagsmålet när 
den andre var nedslagen. Samtidigt kanske tonåringar idag inte på samma sätt kan känna med den 
nedslagna parten och därmed avsluta slagsmålet då. Empati i betydelsen förståelse och vikten av 
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liknande erfarenheter som Håkansson och Montgomery (2003) skriver om kan betyda att de äldre 
har en större förmåga till empati. Eller..? Är detta bara lösa tankar eller har den äldre generationen 
en större förmåga till empati än den yngre? Vi kan se att olika forskare ger olika svar på frågan. 
 
 
Empati 
 
Det finns flera olika definitioner av empati. De talar om samma begrepp men lägger tyngdpunkten 
lite olika i betydelsen. Ickes definierar empati som”the ability to infer the specific content of 
another person´s thoughts and feelings” (Ickes, 1997, s. 3). Decety däremot ser empati som ”the 
ability to experience and understand what others feel without confusion between oneself and 
others” (Decety & Lamm, 2006, s. 1146). Davis definition av empati är ”the reactions of one 
individual to the observed experiences of another” (Davis, 1983, s. 113). Ickes, Decety och Davis 
definierar empati enligt vad man brukar kalla kognitiv empati. Kognitiv empati innebär en 
tankemässig process för att värdera känslornas, affekternas, betydelse i den empatiska interaktionen. 
Eisenberg och Batsons definitioner däremot är affektiv empati. Affektiv empati sätter fokus på de 
känslor som uppkommer i en empatisituation. Eisenberg definition av empati är ”an affective 
response that stems from the apprehension or the comprehension of another´s emotional state or 
condition, and that is similar to what the another person is feeling or would be expected to feel” 
(Eisenberg, enligt Davidson & Harrington, 2002. s 135). Batson definierar empati som ”other-
oriented feelings congruent with the perceived welfare of another person” (Batson, 1994, s. 606) 

En del av empatibegreppet handlar om förståelse. Håkansson och Montgomery (2003) visar i sin 
undersökning att den som empatiserar med en annan människa ofta upplever sig förstå den andre 
personens situation bättre än hon själv gör. Vidare visar forskarna på vikten av att själv ha upplevt 
liknande situationer som den man empatiserar med för att känna empati. Samt att emotioner i en vid 
bemärkelse aktiveras i empatisituationer. Genom sina handlingar visar den som empatiserar med 
någon att dennes omsorg är äkta. Och i likhet med annat man kan engagera sig i så kan 
empatiserande ge både positiva och negativa konsekvenser för en själv (Håkansson & Montgomery, 
2003).  
 
 
Empati hos tonåringar 
 
Att se på skillnader i empati mellan de två grupperna brottslingar och ickebrottslingar var Bush, 
Mullis och Mullis (2000) syfte med sin avhandling. Pojkar och flickor mellan 12 och 19 år från de 
båda grupperna deltog i studien. En envägs multivariatanalys med sju beroendevariabler (1. fantasy, 
2. empathic concern, 3. perspective-taking, 4. personal distress, 5. emotional tone, 6. ethical values, 
och 7. social functioning) som återspeglar empati användes för att avgöra om ungdomsbrottslingar 
skiljer sig i empati från ungdomar som inte är brottslingar. Dessa sju beroendevariabler visade sig 
tillsammans ha en signifikant effekt på empatinivå beroende på vilken grupp ungdomarna tillhörde. 
Emotional tone var den enda beroendevariabel som kunde förutsäga empatinivåskillnader mellan 
grupperna. Ett högt värde av emotional tone innebär en större förmåga att uppleva många affekter 
hos individen. Medan ett lågt värde av emotional tone återspeglar en begränsad förmåga till 
affektiva upplevelser eller en väldigt ostadig känslomässighet. Det var fler bland 
ungdomsbrottslingarna som fick ett lågt värde på emotional tone än de ungdomar som inte var 
brottslingar (Bush et al., 2000). De ungdomar som inte var brottslingar hade en större förmåga till 
empati. Vad gäller ålderns påverkan på empati så går resultaten isär om vi ser till olika forskare.  
 

Ökande empati. I en studie med tonåringar mellan 11 och 17 år så undersöker Francis och 
Pearson (1987) huruvida ålder påverkar empati. Samt hur religiositet påverkar denna interaktion. De 
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deltagande fick fylla i en empatiskala samt en skala om deras attityder till religiositet. De visar att 
ålder inte påverkar empati. Däremot så minskar religiositeten under tonårstiden. Vad gäller kön så 
ligger tjejerna högre på både religiositet och empati, i enlighet med tidigare forskning. I de fall då 
religiositeten hålls konstant under tonårstiden så ses en ökning av empati med åldern (Francis & 
Pearson, 1987). Deltagare i åldern 11 och 16 år deltog i Van Tilburg, Unterberg och Vingerhoets 
(2002) undersökning. De undersökte skillnader i hur ofta tonåringar gråter, benägenhet att gråta, 
empati och hur detta påverkar tjejerna när de får mens. Resultatet visade att tjejerna hade större 
benägenhet att gråta och grät oftare, de hade även mer empati än killarna. Menstruation påverkade 
inte tjejernas vanor att gråta. Med åldern förändrades benägenheten och hur mycket deltagarna grät. 
I takt med att pojkarna blev äldre så minskade tendensen att gråta. Hos tjejerna som hade högre 
empati än pojkarna kunde man även se att empati ökade signifikant med ålder vilket det inte gjorde 
för killarna (Van Tilburg et al., 2002). 
 
 
Empati hos medelålders 
 
Följande två undersökningar visade på vilken inverkan empati kan ha i äktenskapliga förhållanden. 
Syftet med O´Brien, DeLongis, Pomaki, Puterman och Zwickers (2009) studie var att undersöka 
och öka förståelsen av hur gifta par hanterar påfrestningar i äktenskapet och hur ett empatiskt 
bemötande påverkar deras förhållande. De 82 deltagande paren var mellan 25 och 64 år. 
Undersökningen skedde i tre steg, dels en telefonintervju och dels svara på ett antal frågor i en enkät 
samt att under en vecka svara på några frågor två gånger om dagen. Resultatet visar att ett empatiskt 
bemötande är ett sätt att hantera påfrestningar i nära förhållanden. Män och kvinnor ökade båda sitt 
empatiska bemötande då påfrestningar inom familjen blev större. Ingen signifikant skillnad mellan 
män och kvinnor kunde påvisas. Både män och kvinnor upplevde en högre nivå av äktenskaplig 
påfrestning då de utsattes för svårare påfrestningar. Deras upplevelse gällde samma dag men även 
dagen efter. Både män och kvinnor ökade sitt empatiska bemötande när de dagen efter upplevde en 
lägre nivå av äktenskapliga påfrestningar (O´Brien et al., 2009). Frågan hur äktenskaplig kvalité, 
affektiva reaktioner, förlåtelse, tillskrivande av egenskaper och emotionell empati hänger samman 
var det som Fincham, Paleari och Regalia (2002) ville undersöka. Av de 128 par som tillfrågades 
om att fylla i enkäter för att få svar på frågan, deltog 72%. Deltagarna hade en medelålder, för män 
48.7 år och 45.7 år för kvinnorna. De makar som reagerade med att vara empatiska och ge förlåtelse 
för sin partners negativa beteende upplevde inte negativa känslor för sin partners beteende. Istället 
tillskrev de sin partner mer positiva egenskaper så som ansvarstagande. För kvinnor var sambandet 
mellan förlåtelse och ansvarstagande egenskaper starkare än för män och förlåtelse och emotionell 
empati hade ett starkare samband för män än kvinnor (Fincham et al., 2002). Som dessa forskare 
beskriver empatins roll i nära förhållanden såsom äktenskap så verkar det som att det finns mycket 
att vinna på att bestämma sig för att bemöta sin partner med empati. 
 
 
Empati hos äldre 
 

Ökande empati. Takahashi och Overton (2002) jämförde bland annat emotionell empati mellan 
medelålders (36-59 år) och äldre 65 år och äldre. De använder här en skala som i huvudsak 
fokuserar på förståelse för andras känslor. Undersökningen visar att den äldre gruppen har en högre 
nivå av emotionell empati än den yngre (Takahashi & Overton, 2002). Till skillnad från de 
undersökningar nedan om ålderns påverkan på empati så erhölls ett resultat som visade att empati 
ökar med åldern.  

 
Minskande empati. Enligt Eysenck, Pearson, Easting och Allsopp (1985) är måttet på empati 
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relativt konstant genom åldersgrupperna. De hade mätt bland annat empati hos män och kvinnor 
mellan 16-87 år. Dock visar deras undersökning att empatinivån hos de allra äldsta minskar jämfört 
med de yngre. (Eysenck, et al., 1985). Bailey, Henry och Von Hippel (2007) undersökte hur 
kognitiv och affektiv empati förändras med åren. Deltagarna som var mellan 19-87 år fick göra tre 
olika test för att mäta deras empati. De deltagande fick fylla i en enkät vars syfte var att mäta 
empati. Enkäten innehöll frågor som syftade till att mäta både kognitiv och affektiv empati. De 
deltagande fick även försöka att identifiera några givna känslor hos människor utifrån bilder på 
deras ögon. För att få svar på hur socialt aktiva de deltagande var användes en skala med frågor om 
deltagande i olika sociala aktiviteter. Vad gäller affektiv empati kunde inte någon signifikant 
skillnad mellan yngre och äldre påvisas. Vad gäller kognitiv empati däremot så hade de äldre en 
lägre nivå. Det visade sig även att de äldre hade färre sociala aktiviteter, och de var även sämre än 
de yngre i ögontestet (Bailey et al., 2007). För att mäta empati använde Grühn, Rebucal, Diehl, 
Lumely och Labouvie-Vief (2008) en empatiskala. En longitudinell studie över 12 år med fyra 
mättilfällen genomfördes där de deltagande från början var mellan 10-87 år gamla. De resultat som 
framkom visade vid alla fyra mättilfällen att äldres empati tenderade att vara lägre än de yngres. Det 
fanns däremot ingen signifikant åldersrelaterad förändring vare sig till högre eller lägre empati över 
den 12-års period som mätningen pågick. Generellt, över 12-årsperioden, höll sig deltagarnas 
empati konstant. Empatinivån ökade eller minskade hos vissa individer utan att ålder signifikant 
påverkade detta. Empatinivån påverkades positivt hos deltagande som hade en högre utbildning. 
Däremot fanns inga indikationer på att empatinivån påverkades av kön, etnicitet eller 
utbildningsnivå i förhållande till ålder. (Grühn et al., 2008). Ålder och självrapporterad empati var 
vad Schieman och Van Gundy (2000) undersökte. Åldern på deltagarna var mellan 22-92 år med en 
medelålder på 58 år. De kom fram till att empati minskade med ålder samt att kvinnor skattade att 
de hade högre empati än män. Vidare visar forskarna på några faktorer som påverkar till detta 
resultat. Starkast påverkan hade själviakttagelse, kontroll och engagemang för sociala framsteg. 
Religiositet och positiva relationer hade en positiv inverkan på empati och ålder (Schieman & Van 
Gundy, 2000). Här har flera forskare visat att förmågan till empati minskar med åldern.  
 
Den här undersökningen 
 
Den aktuella undersökningen använde sig av en kvantitativ metod med en enkät för att mäta 
empatinivån på tre olika åldersgrupper, tonåringar (15-17 år), medelålders (37-50 år) och äldre (73-
93 år). Syftet var att jämföra de tre åldersgrupperna tonåringar, medelålders och äldre i fråga om 
graden av empati för att se om det fanns skillnader mellan dessa. Frågeställningen var: Skiljer sig 
empatinivån mellan tonåringar, medelålders och äldre? Hypotesen var att gruppen med äldre skulle 
ha en större förmåga till empati. Detta grundas i tankar som uppsatsförfattaren hört i samtal om att 
samhället blivit allt kallare känslomässigt med en yngre generation som växer upp och i mångt och 
mycket lever självcentrerat. Samt att de äldre, på ett tydligare sätt, uppfostrats att känna med andra 
och bry sig om människor de möter. Samtidigt som de medelålders kan tänkas vara mer fokuserade 
på sig själva, sin karriär och utveckling och därför riskerar att förlora empatin för människor 
runtomkring. 
 
 

Metod 
Deltagare 
 
I den aktuella undersökningen tillämpas tillgänglighetsurval. En grupp bestående av tonåringar (15-
16 år), en av medelålders (37-50 år) och en av äldre (73-93 år) deltog i den aktuella 
undersökningen. Från en gymnasieskola i Västmanland rekryterades 24 deltagare till gruppen med 
tonåringar varav 12 kvinnor och 12 män. Den medelålders gruppen bestod av totalt 16 deltagare 
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varav 8 deltagare från ett företag i Västmanland. Från ett annat företag i Västmanland deltog 8 till. 
Av dessa var 8 kvinnor och 8 män. Gruppen med de 27 äldre deltagarna rekryterades från ett 
äldreboende i Västmanland, av dessa var 14 kvinnor och 13 män. Totalt deltog 68 personer i 
undersökningen varav hälften kvinnor. Ingen ersättning för deltagandet i undersökningen utgick till 
deltagarna.  
 
 
Material 
 
Enkäten är hämtad från en D-uppsats i psykologi (Persson, 2009) som i sin tur är en översättning av 
Batsons empatiskala (Batson, Håkansson Eklund, Chermok, Hoyt, & Ortiz, 2007). Enkäten 
innehåller en fiktiv berättelse enligt följande: 
 

En högskolestudent har just fått reda på att en förälder är sjuk och kommer 
att behöva viss hjälp framöver. Som situationen ser ut finns det inte någon 
annan anhörig som kan ställa upp utan valet står mellan att själv vårda 
föräldern hemma, vilket skulle medföra att studierna måste genomföras på 
halvfart, eller att anställa en personlig assistent. Oavsett val kommer det bli 
en tung period och med en ansträngd ekonomi, beslutet måste göras 
omgående. 
 

Efter att ha läst berättelsen fick deltagarna utifrån 16 givna känslor på en skala från 1 (inte alls) till 
7 (extremt) skatta sina egna känslor för studenten som hamnat i den besvärliga situationen i 
berättelsen. Av dessa 16 känslor predicerar sex empati: berörd, sympati, medlidande, medkänsla, 
omsorg och deltagande. Cronbach´s Alpha var för de sex empatikänslorna 0.87. De övriga 10 
känslorna som deltagarna skattar finns med för att enkätens syfte, att mäta empatinivån, inte skulle 
bli direkt uppenbart för deltagaren.  

 
 
Procedur  
 
Tonårsgruppen rekryterades i samband med en telefonkontakt med rektor vid en gymnasieskola i 
Västerås. Rektorn hänvisade vidare till en lärare med vilken en kontakt per telefon togs. Efter 
telefonkontakten med läraren mejlades enkät och missivbrev till läraren på dennes förfrågan. 
Därefter välkomnades uppsatsförfattaren via mail från den kontaktade läraren till att komma för att 
genomföra undersökningen vid ett lektionstillfälle några dagar senare.  

Deltagarna i den medelåldersgruppen rekryterades från tre olika håll. En grupp på 8 personer 
deltog från ett företag i Västmanland. En kontakt togs med en bekant till uppsatsförfattaren vid 
företaget med en förfrågan om undersökningen kunde genomföras på företaget. Denna kontakt 
underrättade personalavdelningen på företaget och delade efter klartecken om deltagande ut ett 
missivbrev till de deltagande. På det andra företaget var ytterligare en bekant till uppsatsförfattaren 
behjälplig med att rekrytera deltagare. Efter samtycke från företagsledningen på företaget 
rekryterades ytterligare 8 deltagare. Dessa fick i samband med förfrågan om deltagande ett 
missivbrev. 

Vad gäller gruppen med äldre deltagare togs kontakt, genom besök, med en chef för ett 
äldreboende i Västerås. Undersökningens syfte, tillvägagångssätt och tidsåtgång presenterades. 
Chefen för äldreboendet godkände att undersökningen kunde genomföras och förmedlade kontakt 
till en av de anställda vid boendet. Den anställde kunde vara behjälplig med att hänvisa till vilka av 
de boende som var vid sådan hälsa att de skulle kunna tänkas delta i undersökningen.  

De forskningsetiska principerna enligt Vetenskapsrådet (2002) beaktades under studien.  



6 
 

Samtliga deltagare i de tre olika grupperna informerades kort om undersökningen av 
uppsatsförfattaren vilken var personligt närvarande vid insamlande av data. Deltagarna 
informerades om frivillighet, anonymitet samt att insamlade data endast skulle användas för 
forskning. Enkäten fylldes i på mellan 5-20 minuter. Först efter att de deltagande fyllt i enkäten 
informerades de om syftet för att inte påverka svaren. 
 
 

Resultat 
 
Empati och ålder 
 
Empati mättes med sex items. Högst medelvärde fick sympati och lägst fick omsorg. Medelvärdet i 
empati låg strax över skalans mittpunkt (4). (se Tabell 1) 
 
Tabell 1 
Medelvärde (och standardavvikelser) för de känslor som mäter empati i skalan 
      
Berörd 4.29(1.60)     
Sympati 5.09(1.32)     
Medlidande 4.76(1.48)     
Medkänsla 4.91(1.39)     
Omsorg 3.64(1.49)     
Deltagande 4.28(1.79)     
Empati 4.50(1.17)     
Not. Skalan gick från 1 (inte alls) – 7 (extremt) 
 
Empatiskalans olika känslor korrelerade signifikant med varandra på 1%-nivån. Allra starkast 
korrelation fanns mellan medkänsla och medlidande (se Tabell 2). Svagast korrelation fanns mellan 
medlidande och deltagande. 
 
Tabell 2 
Pearsonkorrelationer mellan empatiskalans 6 olika känslor 

 Berörd Sympati Medlidande Medkänsla Omsorg Deltagande 

Berörd -      

Sympati .585**      

Medlidande .534** .667**     

Medkänsla .561** .637** .731**    

Omsorg .471** .465** .411** .466**   

Deltagande .576** .456** .393** .479** .504** - 

Not. ** = p < .01 
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Pearsonkorrelationer utfördes mellan enkätens samtliga 16 känslor och ålder. Till skillnad från empati  
som var högre hos de äldre hade vissa av de övriga känslorna negativt samband med ålder. Tonåringar  
känner till exempel mer entusiasm och känner sig mer besvärade än medelålders och äldre. (se Tabell 3)  
 
Tabell 3 
Pearsonkorrelationer mellan ålder och enkätens samtliga känslor 
       
Känsla Ålder      

Sorg 0.24*      
Berörd 0.23      
Ängslig -0.24      
Besvärad -0.26*      
Sympati 0.1      
Irriterad -0.14      
Medlidande 0.04      
Entusiasm -1.44      
Tillgivenhet -0.06      
Upprörd -0.07      
Medkänsla 0.19      
Förskräckt -0.14      
Omsorg 0.12      
Bedrövad 0.27*      
Bekymrad 0.09      
Deltagande 0.45**      
Not. * = p < .05, ** = p < .01 
 
 
Köns- och åldersskillnader 
 
För att testa om det fanns köns- och åldersskillnader i empati utfördes en tvåvägs anova med kön 
(man/kvinna) och ålder (tonåringar, medelålders och äldre) som oberoende variabler och empati 
som beroende variabel. Det fanns ingen signifikant könsskillnad, F(1, 61) = .379, p = .541, och 
ingen signifikant interaktionseffekt F(2, 61) = .111, p = .895 av kön och ålder. Det fanns en tendens 
till ålderskillnad F(2, 61) = 3.129, p = .113, η2 = 0.069. Högst medelvärde hade de äldsta kvinnorna 
(5.05) och lägst medelvärde hade de yngsta männen (4.11). (se Tabell 4) För att testa om det fanns 
någon skillnad i empati mellan grupperna tonåringar och äldre utfördes ett t-test. Analysen visade 
en tendens till att äldre hade mer empati än tonåringar, t(50) = -2.25, p = 0.029, η2 = 0.092. (se 
Tabell 4) Empati och ålder visade en svag men signifikant korrelation, .258. p =  < .05. 
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Tabell 4 
Medelvärden (och standardavvikelser) i empati uppdelat på kön och ålder 

 Tonåringar 
(15-17 år) 

Medelålders 
(37-50 år) 

Äldre 
(73-93 år) 

    

Man 4.11(1.61) 4.35(1.24) 4.68(1.07)     

Kvinna 4.24(1.01) 4.40(1.15) 5.05(0.79)     

Totalt 4.17(1.36) 4.38(1.16) 4.88(0.90)     

 
 

Diskussion 
 
Huvudresultatet i den aktuella underökningen visar en tendens till att förmågan till empati ökar med 
åldern och var högre hos kvinnorna i alla tre åldersgrupper. Resultatet visar en tendens till att 
förmågan till empati var störst hos de äldsta kvinnorna och lägst hos de yngsta männen. Detta är i 
linje med hypotesen att den äldsta gruppen skulle ha störst förmåga till empati. Några känslor 
såsom entusiasm och besvärad minskar däremot med åldern och är istället högst hos tonåringarna. 
 
 
Empati och ålder 
 
Vissa forskare hävdar att empati ökar med åldern samtidigt som vissa hävdar motsatsen. Några 
forskare visar att ålderns inverkan på empati påverkas olika beroende på kön och andra variabler. I 
enlighet med Håkansson och Montgomerys (2003) undersökning kan slutsatsen dras att erfarenheter 
och förståelse bidrar till en ökad förmåga till empati. De äldre kan under sina liv förväntas ha samlat 
på sig denna erfarenhet och förståelse i större utsträckning än de båda yngre grupperna. Om 
hypotesen att de äldre även har en större förmåga till empati beroende på skilda 
uppväxtförhållanden och uppfostran jämfört med de båda övriga grupperna är högst spekulativt. 
Om uppväxtförhållanden och uppfostran skulle ha en avgörande effekt på empati så vore det 
sannolikt att den nu deltagande äldre gruppen skulle ha en något högre förmåga till empati i sin 
ungdom än den nu deltagande tonårsgruppen. Har tonåringar idag, som i den aktuella 
undersökningen har lägst förmåga till empati, jämförelsevis större brister i sin uppväxt? I det 
allmänna samtalet kan man ana att många anser att familjen prioriteras allt mindre och att många 
upplever otillfredsställelse i sina familjerelationer. Berättelsen om hur ett slagsmål kan skilja sig 
mellan olika generationer, som omnämndes tidigare, är något som skulle kunna tyda på att yngre 
har brister i sin empatiska förmåga och att våld bland unga på så vis ökar och blir mer brutalt. 
Samtidigt känner tonåringarna mer för vissa känslor även om dessa ligger utanför empatiskalan. 
Möjligtvis kan skilda uppväxtförhållanden och ålder speglas i hur de deltagande skattar hur de 
känner för de känslor i enkäten som ligger utanför empatiskalan.  

Francis och Pearson (1987) visade att empati ökar med åldern hos de deltagande som är 
religiösa. Däremot ökade inte empati med ålder hos de deltagare där religiositeten minskade med 
åldern. Möjligtvis ger engagemanget för någon religion också ett engagemang för andra människor. 
Här uttryckt som empati. Van Tilburg et al. (2002) visade även de att empati ökar med åldern, men 
bara för de deltagande kvinnorna. Kanske har de äldre en närmare relation till religion än 
tonåringarna då de äldre mer påtagligt växt upp i ett Sverige mer genomsyrat av de kristna 
värderingarna än nu då svenskarna blivit mer sekulariserade. Detta kan betyda att resultaten kan 
variera kraftigt om den aktuella undersökningen skulle replikeras i andra kulturer och sammanhang 
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där religion spelar en större eller mindre roll. Även Takahashi och Overton (2002) visade på ett 
resultat där empati ökar med åldern. Dessa forskares resultat stöder den aktuella undersökningens 
resultat med undantag av att Van Tilburg et al. (2002) endast kunde visa på en ökning av empati 
med ålder hos de deltagande kvinnorna.  

 Eysenck, et al. (1985) visade i sin forskning att empatinivån ligger på en jämn nivå hos de 
deltagande men att den sjunker hos de allra äldsta. Det kan kanske vara så att de allra äldsta i deras 
undersökning inte är helt klara i sitt tänkande längre och på så vis uppvisar brister i deltagandet i 
deras undersökning. Personalen på äldreboendet där de äldre deltagarna rekryterades visade till de 
boende som kunde anses lämpliga och vid sådan hälsa att de skulle kunna delta. Detta 
tillvägagångssätt säkrar kvalitén på resultatet. Bailey et al. (2007) menar att kognitiv empati 
minskar hos de äldsta medan affektiv empati inte utgör någon skillnad mellan åldersgrupperna. 
Detta resultat kanske också speglar deltagare som är just kognitivt nedsatta på grund av sin ålder. 
Grühn et al. (2008) menar att ålder inte påverkar förmågan till empati. Dock visar de att en högre 
utbildning inverkar positivt på empati dock inte i koppling till ålder. Utbildning är inte något som 
den aktuella undersökningen haft med som undersökningsvariabel. Det går därför inte att uttala sig 
om de deltagandes utbildningsnivå kopplat till resultatet som visar att empati ökar med åldern. 
Schieman och Van Gundy (2000) visar att empati minskar med åldern hos de deltagande. Återigen 
förekommer religiositet som en variabel som påverkar empati positivt samt även variabeln positiva 
relationer.  

 
 
Validitet och reliabilitet 
 
En Pearsonkorrelation mellan empatiskalans sex olika känslor visade att känslorna korrelerar 
mycket högt med varandra. Därmed kan slutsatsen dras att enkätens empatikänslor samstämmigt 
mäter empati. För att öka validiteten kunde enkätens frågor förtydligas. Vissa av deltagarna 
upplevde en svårighet att ange vad de själva kände för en annan person samt hur de kände för en 
person de aldrig träffat. 

 
Tonårsgruppen. Vad gäller tonåringarna så skedde deras deltagande under ett avbrott av deras 

lektionstid då det eventuellt kan vara så att flera inte var helt fokuserade på uppgiften samt att de 
deltagande lätt kan påverkas av varandra, eftersom de satt tillsammans. Det finns en svårighet att 
veta om alla kunnat tillägna sig enkätens innehåll och kunnat förstå vad som förväntas av deras 
deltagande. Vissa ord i enkäten verkade svåra att förstå innebörden av för tonårsgruppen. Eventuellt 
hade en högre validitet uppnåtts om tonåringarna fått fylla i enkäten enskilt med uppsatsförfattaren 
närvarande för att kunna förklara och svara på eventuella frågor och klargöra oklarheter. 

 
Medelåldersgruppen. De två medelålders grupperna rekryterades från två olika företag där de 

deltagande deltog under arbetstid eller under sin rast. Man kan här tänka sig att ordförståelsen är 
rikare än hos tonåringarna men däremot kan vissa ha varit störda av ett visst stressmoment i att de 
var på sitt arbete och hade en massa annat i tankarna. Detta kan ha gjort att de velat få deltagandet 
överstökat för att sedan få återgå till sina arbetsuppgifter. För att uppnå en högre validitet i den 
medelålders gruppen hade det kunnat vara bra att de kunnat få delta under en för deltagandet 
schemalagd tid under arbetsdagen, eller liknande. Även här hade det varit en fördel att de 
deltagande fått fylla i enkäten enskilt med enskild tillgång till uppsatsförfattarens stöd i frågor och 
oklarheter. Den medelålders gruppen var aningen liten, tillräckligt stor, men det hade varit önskvärt 
med fler deltagare för ett tillförlitligare resultat. 

 
Äldregruppen. Vad gäller gruppen med äldre deltagarna så var tidsaspekten inget problem, de 

flesta hade gott om tid och uppskattade besöket i samband med deltagandet. De flesta i den äldre 
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gruppen fick fylla i enkäten enskilt och hade även i detta avseende fördelen att kunna få full 
uppmärksamhet och hjälp vad gällde frågor och oklarheter. Flera av de äldre deltagande förstod att 
enkäten handlade om empati innan syftet var avslöjat. Konsekvensen av att deras korrekta 
antagande angående undersökningens syfte kan ha påverkat deras svar på enkätens frågor genom att 
de eventuellt fyllt i enkäten som de trodde de förväntades fylla i den. Det var även tydligt att flera 
av de äldre hade närmare till sina känslor än de två andra åldersgrupperna, detta av olika 
anledningar. Vissa berättade i samband med deltagandet att de förlorat någon nära anhörig, eller att 
de gick med ett ständigt sjukdomsbesvär som gjorde dem känslosammare. Flera satte sig själva i 
studentens ställe och identifierade sig med studenten och dennes besvärliga situation, som framgår i 
enkätens berättelse, då de fyllde i enkäten. Några av de äldre hade under ifyllandet av enkäten svårt 
att fokusera på att de förväntades ange hur de själva kände för studenten och inte ange hur de trodde 
studenten upplevde situationen. Något som eventuellt skulle öka validiteten är om berättelsen 
skrevs om för att de deltagande tydligare ska förstå hur de ska fylla i enkäten.  
 
 
Förslag till framtida forskning 
 
De äldre har mer erfarenheter än både tonåringar och medelålders, men vilken betydelse har 
erfarenheterna för förmågan till empati? Håkansson och Montgomery (2003) visar i sin 
undersökning på vikten av förståelse och att ha haft liknande upplevelser som den andre för 
förmågan till empati. Finns det då erfarenheter som de äldre kan ha som istället minskar förmågan 
till empati?  

En stor fråga är hur det kommer sig att resultaten går så isär så att vissa forskare kan säga att 
empati ökar med åldern (Francis & Pearson, 1987). Van Tilburg et al. (2002) visar att empati ökar 
med åldern enbart för tjejerna i undersökningen. Takahashi och Overton (2002) visar också de att 
empati ökar med åldern. Eysenck et al. (1985) visar att empati är relativt konstant genom livet, dock 
kan de konstatera en minskning av empati hos de allra äldsta deltagarna i sin undersökning. Bailey, 
Henry och Von Hippel (2007) visar att de äldre har en lägre kognitiv empati än de yngre. Vad gäller 
affektiv empati däremot så finns inga signifikanta skillnader på ålder. Grühn et. al. (2008) visar att 
empatinivån förändras hos olika individer. Men ålder har ingen signifikant påverkan på empati. 
Schieman och Van Gundy (2000) å sin sida visar däremot igen att förmågan till empati minskar med 
åldern. Religiositet och positiva relationer har en positiv inverkan på empati och ålder. Hur kan det 
komma sig att olika forskare får så skilda resultat vad gäller ålderns påverkan på empati? Skiljer det 
sig i mätmetoder eller är underlaget för de olika undersökningarna så olika att det ger så olika 
utslag? Det vore av intresse att göra en litteraturstudie över all forskning om ålderns påverkan på 
empati för att få klarhet i frågan. En sådan litteraturstudie skulle kunna ge besked i ett antal frågor: 
Påverkar kultur och uppväxtvillkor så att empati mellan olika generationer skiljer sig åt mellan 
olika kulturer? Påverkar kultur och könsroller vilken förmåga till empati män respektive kvinnor 
har och hur inverkar då åldern? Hur kommer det sig att vissa av enkätens känslor som ligger utanför 
empatiskalan korrelerar negativt med ålder? Vad är det hos tonåringar som gör att de känner mer 
besvär eller entusiasm?  
 
 
Empatins effekter 
 
Bush et al., (2000) visar i sin undersökning om ungdomsbrottslingar att de ungdomar som inte var 
inne på brottets bana hade en större förmåga till empati. Brottslighet behöver inte innebära våld och 
slagsmål men om det gör det så stöder denna undersökning tanken om att ungdomars lägre 
empatinivå bidrar till ett råare slagsmålsklimat. Fincham et al. (2002) och O´Brien et al. (2009) 
visar i sina undersökningar att empati kan spela en viktig och positiv roll inom äktenskap. O´Brien 
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et al. (2009) menar att ett empatiskt bemötande är ett sätt att hantera äktenskapliga påfrestningar. 
Deltagarna upplever en lägre nivå av påfrestning då de är empatiska mot varandra. Fincham et al. 
(2002) menar att ett empatiskt bemötande bidrar till att parterna ser mer positivt på varandra. Enligt 
dessa slutsatser så borde de äldsta deltagarna i den aktuella undersökningen, de som hade högst 
förmåga till empati, också uppleva bättre förhållanden med sin partner än de båda yngre 
åldersgrupperna. Att träna upp förmågan till empati hos tonårsgruppen och den medelåldersgruppen 
skulle kanske ge samhället fler välmående äktenskap och familjer.  
 
 
Slutord 
 
Att förmågan till empati ökar med åldern har den aktuella undersökningen visat tendens till. Något 
som från en synvinkel kan ses som positivt. Möjligtvis är detta en indikator på att människor 
utvecklas positivt med åren och lär sig något av livet. Om det är så att tonåringar och medelålders, 
som är de som i mångt och mycket formar samhället som vi lever i, har lägre förmåga till empati, 
hur skulle då samhället se ut om deras förmåga till empati kunde stärkas på något sätt? Vad kan 
samhället göra för att tonåringars förmåga till empati skall öka? Skulle människors livskvalité 
kunna förändras genom att förmågan till empati stärks? Skulle våld i olika former kunna stävjas? Är 
förmågan till empati något som minskat successivt genom generationer? Betyder det att empatin i 
samhället kommer minska med våra barn och barnbarn... och så vidare? Är detta fallet så är det av 
stor vikt för samhällets välfärd att detta mönster bryts och utvecklingen går åt andra hållet, att 
kommande generationers förmåga till empati istället ökar. 
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