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Din smärta i mitt bröst 
Den övergivne väcker mannens empati och dödsfall kvinnans 

 
Ida Carlsson och Camilla Pettersson 

 
Empati är känslan som väcks när människan lever sig in i någon annans si-
tuation. Forskning har visat att händelserna dödsfall av partner och skils-
mässa är de mest stressfulla situationerna i livet. I två experiment undersök-
tes om dessa situationer även väckte mycket empati. Det första experimentet 
innefattade en berättelse där målpersonens kön och händelse varierade. Re-
sultatet visade att kvinnor känner mer empati för den som drabbas av döds-
fall av partner än av skilsmässa, medan män känner lika mycket empati för 
de drabbade i de två händelserna; detta kan bero på att männens sociala nät-
verk är mindre än kvinnornas och därför tar en brytning väldigt hårt. Det 
andra experimentet gjordes på enbart kvinnor och undersökte vilket av döds-
fall av partner och dödsfall av barn som väckte mest empati. Resultatet vi-
sade ingen skillnad mellan händelserna. Detta kan ha sin förklaring i att 
dödsfall av partner är den mest stressfyllda situationen i livet.  

 
Keywords: empathy, gender differences, divorce, death of spouse, death of 
child 
 
 

Inledning 
 
Empatiforskning har i många studier visat att svåra situationer väcker empati (Royzman & 
Kumar, 2001; för en översikt se Batson, 1991). Däremot verkar forskning saknas som testar 
vilka typer av svåra situationer i livet mer precist som väcker allra mest empati. Kan det vara 
så att de mest stressfyllda situationerna i livet också är just de som väcker mest empati? Den 
här studien består av två experiment som testar hur mycket empati några av livets mest stress-
fyllda situationer väcker. 

 
 
Empati 
 
Ordet empati är liksom många andra psykologiska begrepp svårdefinierat. Empati har stude-
rats i cirka hundra år men kan fortfarande betyda olika saker för olika människor (Preston & 
de Waal, 2002). Emellertid är återkommande beskrivningar av empati att sätta sig in i en an-
nan persons situation, att förstå vad den andra går igenom och att känna medkänsla (Davis, 
1983). 

Det finns enligt Batson, Early och Salvarani (1997) två olika sätt att reagera på en annan 
människas svårigheter. Den första är att empatisören kan förstå hur målpersonen, det vill säga 
den som är föremål för empatin, upplever en situation och hur denne känner sig. Den andra är 
att empatisören kan sätta sig in i samma situation som målpersonen är i och då kan förstå den-
nes känslor. I experimentet Batson, Early et al. (1997) gjorde för att undersöka detta fick del-
tagarna antingen instruktionen att sätta sig in i hur personen i berättelsen kände sig eller in-
struktionen att föreställa sig hur de själva skulle känna om de var i samma situation som be-
skrevs i berättelsen. Resultatet visade att båda situationerna väckte mycket empati men att de 
som skulle föreställa sig själva i samma situation även kände oro och stress. 
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Enligt Batson (1994) finns fyra olika motiv till varför människor känner empati för andra 
och varje skäl har ett unikt mål. De fyra olika motiven är egoism, kollektivism, altruism och 
principer. Egoism innebär att människor handlar för sin egen vinnings skull och inte har sina 
medmänniskors bästa i åtanke. Cialdini et al. (1987) visade att empati och egoism är sam-
mankopplade. De hävdade att personer hjälper varandra av egoism, för att få sig själva att må 
bättre och inte för att få den andre att må bättre. Det andra motivet är kollektivism som inne-
bär att handla för en grupps bästa. Altruism är det tredje motivet och används för någon annan 
specifik persons bästa. Den vanligaste källan till att agera altruistiskt är empatiska känslor, då 
personen tar på sig den andre personens känslor och kan föreställa sig hur den andre personen 
känner sig i situationen. Batson har i en rad experiment visat (för en översikt se Batson, 1991) 
att när en person känner empati för en annan person väcks det altruistiska motivet. När en 
person vill minska någon annans lidande kan detta dock omedvetet inkludera individuella 
vinningar. Batson har kallat detta empati-altruismhypotesen. Det sista motivet utförs av prin-
cip och innebär att personen hjälper andra personer av principiella skäl. Batson anser att män-
niskan agerar utifrån något av dessa fyra motiv när de hjälper andra människor. 
 
 
Empati och livssituationer 
 
Holmes och Rahe (1967) har undersökt vilka situationer i livet som är mest stressfyllda. Stu-
dien undersökte 43 situationer där deltagarna fick gradera hur stressiga dessa scenarion ansågs 
vara. Resultatet visade att de två minst stressfyllda situationerna av de som inkluderats i studi-
en var att begå ett lagbrott av ringa grad och föreberedelser kring julen, medan de två mest 
stressfyllda livssituationerna var dödsfall av partner och skilsmässa. Stress utsöndrar många 
reaktioner, både känslomässiga och kroppsliga, vilket gör att stress har en betydande roll för 
människans välmående. Holmes och Rahe anser att de mest stressfyllda livssituationerna är de 
situationer som involverar individen personligen och förändrar dennes sociala struktur i livet.  

Det finns forskning angående om att olika situationer väcker olika mycket empati. Royz-
man och Kumar (2001) visar i sin forskning att negativa situationer väcker mer empati hos 
empatisören än positiva situationer, eftersom empatisören upplever liknande negativa känslor 
som målpersonen gör och därför har lätt att känna medlidande och sympati. Conrad och Kel-
lar-Guenther (2006) anser att för stora mängder av empati i traumatiserade situationer kan 
leda till negativa konsekvenser för empatisören, då denne anammar målpersonens negativa 
känslor vilket i sin tur gör att empatisören själv hamnar i en liknande känslomässig situation. 

Stayt (2009) har gjort en studie som handlar om vad sjuksköterskor på en intensivvårdsav-
delning känner för patienter och deras släktingar. Hon har kommit fram till att om situationen 
patienten varit med om är något sjuksköterskorna själva kan relatera till, känner de mer empa-
ti än om det är en situation de har svårt att föreställa sig själva i. Ett exempel på detta var en 
manlig patient som efter en dag med huvudvärk gått och lagt sig för att sova för att sedan inte 
vakna upp igen. Denna händelse väckte mycket empati hos sjuksköterskorna då det mycket 
väl kunde hända dem själva. 

Terry, Bivens och Niemeyer (1995) har studerat hur erfarna terapeuter, som haft hand om 
personer med problem efter dödsfall, reagerar när de erfar nya händelser där dödsfall presen-
teras. Testet bestod av fyra klipp där två handlade om dödsfall och två om andra allvarliga 
men inte dödsrelaterade händelser. Resultatet visade att terapeuterna var mer empatiska när de 
såg klipp där dödsfall förekom och fann dem mer lätthanterliga än andra allvarliga händelser. 
Enligt Terry et al. har år av erfarenhet i ämnet gjort att terapeuternas empati och förståelse lätt 
väcks vid tillfällen där just dödsfall förekommit. 
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Empati och kön 
 
I en studie gjord av Håkansson och Montgomery (2003) fick deltagarna själva skildra en hi-
storia utifrån egna erfarenheter där han eller hon känt empati för en annan människa. Resulta-
tet visade att större delen av deltagarna, oavsett om de var man eller kvinna, hade beskrivit en 
situation där målpersonen var en kvinna. Två möjliga förklaringar till detta som Håkansson 
och Montgomery tar upp är att kvinnor kanske är lättare att empatisera med samt att de even-
tuellt behöver mer empati än vad män behöver. 

Toussaint och Webb (2005) har kommit fram till att kvinnor har mer empatisk förmåga än 
män, detta för att de har större förståelse för sina medmänniskor. Även Eisenberg och Lennon 
(1983) har kommit fram till att kvinnor känner mer empati. Påståendet att kvinnor är mer em-
patiska än män, är en teori som Batson et al. (1996) visar i sin studie. Teorin bygger på att 
kvinnor och män hanterar hotfulla situationer på olika sätt. Kvinnor är sociala individer som i 
grupp hjälper varandra och tillsammans löser problem, medan männen är mer självständiga 
och väljer att hantera situationen själva och därmed drar sig undan. 

Även Olweus och Endresen (1998) har kommit fram till att det finns könsskillnader i em-
patin. Ju äldre flickor blir desto mer empati känner de, och ju äldre pojkar blir desto mindre 
empati känner de. Skillnader mellan könen kan dock bero på att flickor vill verka mer empa-
tiska än pojkar och därför är motiverade att värdera sin empati högt. Detta anser Olweus och 
Endresen beror på att machobilden för pojkar ser annorlunda ut vilket gör att det inte passar in 
i deras manliga föreställning att känna empati för andra pojkar. 

Forskning av Hermans, Putman och van Honk (2006) visade att testosteron hade en inver-
kan på empati. De gjorde ett experiment där 20 friska kvinnor testades, hälften fick testoste-
ron två gånger, medan den andra hälften fick placebo. Avläsningen av resultatet skedde efter 
fyra timmar, då deltagarna fick se klipp på olika ansikten som ändrade uttryck, samtidigt som 
deras egna ansiktsuttryck avlästes elektroniskt. Tidigare forskning (Hermans et al., 2006) vi-
sar att avläsning av ansiktsuttryck mäter empati på ett bra sätt eftersom förändringar i ansiktet 
sker omedvetet. Resultatet visade att de kvinnor som fått testosteron visade mindre empati än 
de som fått placebo. Detta resultat stämmer överens med tidigare forskning (Mazur & Booth, 
1998) som visat att testosteron höjer energin och dominansen, men även att den sänker den 
empatiska förmågan hos människan. 

Klein och Hodges (2001) har gjort en studie där de undersökte under vilka omständigheter 
kvinnor känner mer empati än män. De gjorde två olika studier, i den första ville de ta reda på 
om instruktionen till uppgiften de skulle få hade betydelse för deltagarnas empatinivå. Resul-
tatet visade att om deltagarna fick frågor om sympati innan de fick lyssna på en intervju, där 
en student hade för lågt betyg i matte för att kunna söka vidareutbildning, visade det sig signi-
fikant att kvinnor kände mer empati än män. Fick de däremot frågorna om sympati efter att de 
lyssnat på intervjun och gjort uppgiften som handlade om empati sänktes kvinnornas empati-
nivå, det fanns inte längre någon skillnad mellan män och kvinnor. Detta resultat anser Klein 
och Hodges tyder på att skillnader i empatinivån hos män och kvinnor beror på motivations-
skillnader hos könen. Om kvinnan hade haft mer möjlighet att visa empati skulle inte ett pa-
rallellt experiment kunnat påverka denna förmåga. De anser att när kvinnorna fick frågorna 
om sympati innan de skulle värdera sin empati trodde de att uppgiften handlade om att deras 
självkännedom skulle fastställas med den empatiska uppgiften, vilket ledde till att de fick 
högre empatinivå än männen. Efter att ha fått fram detta resultat gjorde Klein och Hodges ett 
till experiment för att få veta om det på något sätt gick att höja männens empatinivå. I det här 
experimentet delades deltagarna in i tre grupper, den första fick pengar, olika mycket beroen-
de på deras prestation i testet. Den andra gruppen fick ingenting och den tredje gruppen fick 
feedback beroende på deras prestation i testet. Den enda signifikanta skillnaden som visade 
sig var i gruppen där varken pengar eller feedback förekom, i denna grupp visade kvinnorna 
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betydligt mer empati än männen. I gruppen som fick pengar presterade både kvinnor och män 
högt, dock hade kvinnan lite högre resultat, men detta var inte signifikant. I gruppen där feed-
back förekom fick männen högre empatipoäng än kvinnorna, men detta var heller inte signifi-
kant.  

Sammanfattningsvis kom Klein och Hodges (2001) fram till att om deltagaren gör en pa-
rallell uppgift om sympati höjer detta bara kvinnornas empatinivå, medan pengar höjer både 
kvinnor och mäns empati. De anser att kvinnor känner mer empati än män för att det finns en 
skillnad i motivationen, kvinnor ser empati som något som hör till deras kvinnliga roll, vilket 
motiverar dem att bättre försöka förstå vad den andre personen tänker eller känner. 

 
 

Empati och barn 
 
Eisenberg och Lennon (1983) har i sin forskning kommit fram till att åldern på målpersonen 
spelar stor roll för empatin. De anser att empatisören känner mer empati när det handlar om 
barn än vuxna människor. Även Serpell (2004) är inne på samma spår. Han anser att männi-
skan känner mer empati om någon anses vara gullig eller sårbar, vilket skulle göra att barn 
som ofta anses sårbara väcker mer empati än vuxna människor. 

I ett experiment av Lishner, Oceja, Stocks och Zaspel (2008) fick ett antal deltagare läsa en 
berättelse om en ung kvinna vars föräldrar förolyckats i en bilolycka. Bredvid berättelsen 
fanns en bild på kvinnans ansikte. Hälften av deltagarna fick se en bild där kvinnan hade ett 
vuxet ansikte och hälften fick se en bild där kvinnan hade ett barnlikt ansikte. Resultatet visa-
de att majoriteten av deltagarna kände mer empati för kvinnan med barnlikt ansikte än kvin-
nan med det vuxna ansiktet. Lishner et al. hävdar att människor känner mer empati för en per-
son som ser ung och barnslig ut eftersom de då känner ett ansvar gentemot personen samt att 
denne är mer sårbar än en vuxen människa och därför behöver mer empati. 
 
 
Empati och liknande erfarenheter 
 
Forskning (Batson et al., 1996) har visat att liknande erfarenheter har betydelse för individens 
empatiska förmåga. Det vill säga att empatisören lätt kan leva sig in i den andres situation om 
denne själv varit med om ungefär samma sak och känner därmed mer empati än en person 
som inte varit med om en liknande situation. 

Enligt Håkansson och Montgomery (2003) måste en människa på något sätt ha varit med 
om en liknande situation för att sedan kunna överföra dessa känslor till någon annan i en lik-
nande situation och på så sätt känna empati. Detta är även överförbart åt andra hållet, känner 
den utsatte personen att empatisören verkligen har förståelse och har genuina känslor skapas 
ett empatiskt samspel. Det vill säga att målpersonen tack vare empatisörens empati tar åt sig 
av dennes styrka och övervinner sina motgångar. Tidigare forskning gjord av Pistrang, Solo-
mons och Barker (1999) visar ett bra exempel på detta, då det kommer till betydelsen av sup-
port och att samtala med personer med liknande erfarenheter. Enligt Pistang et al. ansåg can-
cersjuka patienter att de tillfrisknande snabbare om de fick dela sina erfarenheter med andra 
personer som varit med om en liknande situation. Tillsammans stöttade och hjälpte de var-
andra vilket de ansåg hade en stor positiv påverkan på deras tillfrisknande. 

Smith, Eyre, Powell och Sung (2006) ansåg att empati är situationsbaserat och att empati-
sörens känslor för stunden spelar stor roll. Till exempel om empatisören är på dåligt humör 
och känner sig arg eller ledsen, har denne svårare att empatisera med målpersonen om denne 
uppvisar positiva känslor och tvärtom. Med andra ord är det lättare att empatisera med någon 
som befinner sig i samma känslotillstånd som empatisören själv. 
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Batsons empatiskala 
 
Batson har konstruerat en empatiskala som består av 16 känslor, varav sex känslor som mäter 
empati (se till exempel Batson, Håkanson Eklund, Chermok, Hoyt, & Ortiz, 2007; Batson, 
Polycarpou et al., 1997; Toi & Batson, 1982; för en översikt se Batson, 1991). Batsons sex 
empatikänslor översattes av Angantyr (2008) till åtta svenska känslor som motsvarade de sex 
engelska känslorna (till exempel översattes compassion till både medkänsla och medlidande). 
De slutgiltiga svenska empatikänslorna som återfinns i empatiskalan är berörd, deltagande, 
medkänsla, medlidande, omsorg, sympati, värme och ömhet. Batsons empatiskala har använts 
i ett stort antal studier av såväl Batson själv som andra forskare (för en översikt se Batson, 
1991). I den här undersökningen användes Batsons empatiskala för att instrumentet på ett 
reliabelt sätt mäter den känslomässiga aspekten av empati som studien var avsedd att fånga. 
 
 
Syfte 
 
Syftet med den här studien är att undersöka vilka livssituationer som väcker mest empati, 
samt om det skiljer sig beroende på vilket kön personen i den utsatta situationen har. Mer spe-
cifikt testas tre sådana situationer: dödsfall av partner, skilsmässa och dödsfall av barn. 

Den här studien är betydelsefull för medlemmarna i samhället då det är viktigt att ha för-
ståelse för vad empati innebär samt ha kunskap om i vilka situationer som människor är i be-
hov av stöd från sin omgivning. Samhällets kunskaper i ämnet är viktigt för att nå denna för-
ståelse och för att komma dit behövs mer lärdomar och olika inblickar i ämnet, dels för att få 
en bredd men även för att kunna utveckla de kunskaper som redan finns för att bygga ut med 
nya vetanden. 

 
 

Experiment 1 
 
Frågeställningar och hypoteser 
 
Den första frågeställningen i Experiment 1 var om dödsfall av partner eller skilsmässa väcker 
mest empati. Enligt tidigare forskning (Holmes & Rahe, 1967) är dödsfall av partner den livs-
situation i livet som väcker allra mest stress och hypotesen är därför att dödsfall väcker mer 
empati än vad skilsmässa gör. 

Den andra frågeställningen är om det har någon betydelse om det är en man eller en kvinna 
som råkar ut för händelsen i berättelsen. En undersökning gjord av Rege, Kjetil och Votruba 
(2007) visade att män har sämre kontaktnät och sociala relationer än kvinnor. De menar därför 
att män har mer att förlora om de blir ensamma, eftersom deras sociala stöd är mer begränsat 
än kvinnornas. Hypotesen är därför att en man väcker mer empati än en kvinna. 

Den tredje frågeställningen är om det har någon betydelse om det är en man eller kvinna 
som empatiserar. Hypotesen är att kvinnor känner mer empati gentemot andra människor än 
män känner. Detta är i linje med Toussaint och Webbs (2005) forskning angående könskillna-
der och empati. 

Den fjärde frågeställningen är om tidigare erfarenheter, liknande den i berättelsen, påver-
kar empatin. Hypotesen är i linje med tidigare forskning (se till exempel Batson et al., 1996; 
Håkansson & Montgomery, 2003; Smith et al., 2006) att tidigare liknande erfarenheter ökar 
empatin. 
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Metod 
 
Deltagare 
 
Deltagarna i undersökningen var 194 studerande i en mellanstor stad i Sverige, varav 154 stu-
derade på högskola och 40 på gymnasium. Sammanlagt deltog 129 kvinnor och 65 män. Del-
tagarnas ålder var mellan 16 och 63 år (M = 26.71, SD = 9.80). Undersökningsledarna valde 
att undersöka dessa grupper för att få deltagare med olika förutsättningar såsom bland annat 
etnicitet, ålder och kön. Urvalet var tillgänglighetsurval. Undersökningen hade endast ett par-
tiellt bortfall, där en enkät inte fylldes i fullständigt. Ingen ersättning utgick till deltagarna.  

 
 

Material och procedur 
 
Undersökningen var en kvantitativ enkätstudie. Överst på enkäten informerades deltagaren 
kortfattat om de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002), inklusive att materialet 
behandlas konfidentiellt och att deltagandet var frivilligt. Syftet med undersökningen medde-
lades först efter att enkäten besvarats, för att inte resultatet skulle påverkas av den kännedo-
men. Enkäten inleddes med de två bakgrundsfrågorna kön och ålder. Därefter fick deltagaren 
läsa en fiktiv berättelse som skapats utifrån studiens syfte. 

Enligt tidigare forskning (Holmes & Rahe, 1967) är de två mest stressfulla situationer i li-
vet dödsfall av partner och skilsmässa. Med detta som utgångspunkt skapades fyra nästintill 
identiska berättelser där endast kön och situation varierade. Varje deltagare läste en av de fyra 
berättelserna: 

 
Det är fredagskväll, Karin förbereder förväntansfullt kvällsmiddagen då hon 
ska överraska sin make Anders genom att berätta att hon blivit befordrad. 
Finporslinet står på bordet och ljusen är tända. Telefonen ringer, Karin sva-
rar på tredje signalen. Personen i andra änden låter allvarlig och berättar 
med dyster ton att Anders tyvärr avlidit och ber henne komma till sjukhuset. 

 
Det är fredagskväll, Anders förbereder förväntansfullt kvällsmiddagen då 
han ska överraska sin fru Karin genom att berätta att han blivit befordrad. 
Finporslinet står på bordet och ljusen är tända. Telefonen ringer, Anders 
svarar på tredje signalen. Personen i andra änden låter allvarlig och berättar 
med dyster ton att Karin tyvärr avlidit och ber honom komma till sjukhuset. 
 

 
Det är fredagskväll, Karin förbereder förväntansfullt kvällsmiddagen då hon 
ska överraska sin make Anders genom att berätta att hon blivit befordrad. 
Finporslinet står på bordet och ljusen är tända. Telefonen ringer, Karin sva-
rar på tredje signalen. Hennes man Anders i andra änden låter allvarlig och 
berättar med dyster ton att hans känslor för Karin har svalnat och att han vill 
skilja sig. 
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Det är fredagskväll, Anders förbereder förväntansfullt kvällsmiddagen då 
han ska överraska sin fru Karin genom att berätta att han blivit befordrad. 
Finporslinet står på bordet och ljusen är tända. Telefonen ringer, Anders 
svarar på tredje signalen. Hans fru Karin i andra änden låter allvarlig och 
berättar med dyster ton att hennes känslor för Anders har svalnat och att hon 
vill skilja sig. 

 
Efter att deltagaren läst en version av berättelsen fick denne skatta sina känslor för huvud-

personen i berättelsen (den som får beskedet) på en skala 1 till 7 (1 = inte alls, 7 = extremt). 
Skalan är ursprungligen konstruerad på engelska (se till exempel Batson et al., 2007; Batson,  
Polycarpou et al., 1997; Toi & Batson, 1982; för en översikt se Batson, 1991), men i den här 
studien användes en svensk version (Angantyr, 2008). Den svenska skalan består av 16 käns-
lor, varav åtta mäter empati. De övriga åtta känslorna är inkluderade för att det inte ska vara 
uppenbart för deltagaren att skalan mäter empati. De känslor som mäter empati är berörd, 
deltagande, medkänsla, medlidande, omsorg, sympati, värme och ömhet (Cronbach´s alpha = 
.80). De övriga känslorna är bekymrad, glädje, ilska, irriterad, ledsen, rädd, sorg och upprörd. 

Sist i enkäten fick deltagarna svara ja eller nej på frågorna om de tidigare varit med om en 
liknande situation som den som beskrevs i berättelsen, eller kände någon som varit med i en 
liknande situation.  

Undersökningsledarna tog personligen kontakt med en samhälls- och historielärare på 
gymnasiet som fungerade som kontaktperson. Ett missivbrev överlämnades i samband med 
enkäterna till respektive lärare vars studenter medverkade i studien. Lärarna delade ut och 
samlade in enkäterna i sina klasser. En vecka senare hämtade undersökningsledarna upp de 
ifyllda enkäterna.  

Högskolestudenterna valdes ut på olika platser på högskolan, bland annat utanför bibliote-
ket och i cafeterian. Dessa studenter blev muntligen informerade om de forskningsetiska prin-
ciperna (Vetenskapsrådet, 2002). Studiens syfte tillkännagavs efter att de fyllt i enkäterna. Det 
tog cirka fem minuter att fylla i enkäten för såväl gymnasieeleverna som högskolestudenterna. 
 
 

Resultat 
 
Resultatdelen inleds med en översikt över de åtta empatikänslornas medelvärden (se Tabell 
1). Därefter presenteras ett antal statistiska test av experimentets hypoteser. Först visas resul-
tatet för om typ av händelse och kön på personen i berättelsen påverkar empatin. Efter detta 
presenteras om skola och ålder har betydelse för empatin. Sist rapporteras huruvida deltaga-
rens tidigare liknande erfarenheter påverkar empatinivån. 
 
 
Empatikänslorna 
 
Nedan presenteras de åtta empatikänslornas medelvärden (se Tabell 1).  Medelvärdet för 
samtliga empatikänslor var 3.72, (SD = 1.12), det vill säga strax under skalans mittpunkt (4). 
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Tabell 1 
Medelvärden (och standardavvikelser) för de åtta empatikänslorna 
Empatikänslor Dödfall av partner Skilsmässa Totalt  
Medlidande 5.52 (1.51) 4.66 (1.90) 5.07 (1.78)  
Medkänsla  5.29 (1.71) 4.63 (1.83) 4.94 (1.80)  
Sympati 4.80 (1.79) 4.11 (1.66) 4.44 (1.75)  
Berörd 4.70 (1.74) 4.35 (1.73) 4.42 (1.74)  
Deltagande 3.65 (1.91) 3.24 (1.75) 3.43 (1.83)  
Omsorg 3.12 (1.90) 2.66 (1.62) 2.88 (1.77)  
Ömhet 2.65 (1.79) 2.17 (1.41) 2.40 (1.62)  
Värme 2.07 (1.51) 2.12 (1.55) 2.09 (1.53)  
Not. N = 194. Skalan gick från 1 till 7 (1 = inte alls, 7 = extremt) 

 
 

Effekter av händelse och kön 
 
För att testa om studiens första hypoteser får stöd gjordes en 2(dödsfall av part-
ner/skilsmässa)x2(man/kvinna i berättelse)x2(man/kvinna deltagare)-ANOVA. Den första 
hypotesen fick delvis stöd genom att dödsfall av partner (M = 3.98, SD = 1.15) väckte mer 
empati än skilsmässa (M = 3.49, SD = 1.05), F 1, 186 = 6.63, p = .011, η2 = .034. Det var dock 
enbart hos kvinnorna den här skillnaden låg. Dödsfall av partner (M = 4.45, SD = 0.99) väckte 
mer empati hos kvinnorna än skilsmässa (M = 3.57, SD = 1.11). 

Den andra hypotesen, att deltagaren skulle känna mer empati för mannen (M = 3.72, SD = 
1.08) än för kvinnan (M = 3.72, SD = 1.16), fick inte stöd, F 1, 186 = 0.10, p = .755.  För de två 
händelserna var för sig var det dock en liten, men långt från signifikant, medelvärdesskillnad 
mellan om det var en man eller en kvinna i berättelsen. Deltagarna kände en aning mer empati 
för män vid skilsmässa (M = 3.53, SD = 1.06) än för kvinnor (M = 3.45, SD = 1.05) och en 
aning mer empati för kvinnor vid dödsfall av partner (M = 4.03, SD = 1.22) än för män (M = 
3.92, SD = 1.08).  

Den tredje hypotesen, att deltagarens kön hade betydelse för empatinivån, fick stöd. Resul-
tatet visade att kvinnor (M = 3.95, SD = 1.14) känner mer empati än män (M = 3.26, SD = 
0.92), F 1, 186 = 21.98, p < .001, η2 = .106. 

Det fanns ingen interaktionseffekt mellan typ av händelse och kön i berättelse, F 1, 186 = 
0.33, p = .568, och inte heller mellan kön i berättelse och kön på deltagare, F 1, 186 = 0.07, p = 
.792. Däremot fanns en ordinal interaktion mellan kön på deltagaren och typ av händelse (se 
Figur 1). De manliga deltagarnas empati för händelserna dödsfall av partner (M = 3.23, SD = 
0.98) och skilsmässa (M = 3.29, SD = 0.86) skiljde sig marginellt, medan de kvinnliga delta-
garna visade på en större skillnad i empatinivån beroende på händelse, F 1, 186 = 9.19, p = 
.003, η2 = .047 (se Figur 1) Dödsfall av partner (M = 4.45, SD = 0.99) frambringade mer em-
pati hos de kvinnliga deltagarna än skilsmässa (M = 3.57, SD = 1.11). Ingen interaktionseffekt 
mellan typ av händelse, kön på personen i berättelsen och kön på deltagaren fanns, F 1, 186 = 
0.32, p = .572. 
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Figur 1. Empatinivå beroende på händelse för män och kvinnor. Skalan gick från 1 till 7 (1 = 
inte alls, 7 = extremt). 
 
 
Åldersskillnader 
 
En Pearson korrelationsanalys visade en svag tendens till samband mellan ålder och empati (r 
= .124, p = .086). Högskolestudenternas (M = 28.97) ålder var högre än gymnasieelevernas 
(M = 17.93) . En 2(kön på deltagaren)x2(typ av skola)-ANOVA visade att högskolestudenter 
kände mer empati än gymnasieelever, F 1, 192 = 6.03, p = .015, η2 = .033 (se Tabell 2). Kvin-
norna kände, precis som tidigare framkommit i trevägs-ANOVAN, mer empati än männen, F 
1, 192 = 15.67, p < .001, η2 = .076. Det fanns ingen interaktion mellan skola och kön på delta-
garen, F 1, 192 = 0.81, p = .368. Högskolestudenterna kände mer empati bland både män och 
kvinnor. Kvinnorna kände mer empati än männen bland både högskolestudenterna och hög-
skoleeleverna. 
 
Tabell 2 
Medelvärden (och standardavvikelser) på deltagarens empati, uppdelat på skola och kön 

 Man Kvinna Totalt 
Gymnasium 2.74 (1.39) 3.70 (1.40) 3.34 (1.46) 
Högskola 3.41 (.67) 4.01 (1.07) 3.82 (1.00) 
Totalt 3.26 (.92) 3.95 (1.14) 3.72 (1.12) 
Not. N = 194. Skalan gick från 1 till 7 (1 = inte alls, 7 = extremt) 

 
 
Effekter av tidigare liknande erfarenheter 

 
För att testa om deltagarens tidigare liknande erfarenheter har påverkan på empatin gjordes en 
2(personlig erfarenhet/inte personlig erfarenhet)x2(dödsfall/skilsmässa)-ANOVA. Av delta-
garna var det 0.6% som varit med om dödsfall av partner och 13% som varit med om skils-
mässa, medan 20% kände någon som varit med om dödsfall och 27% som kände någon som 
varit med om skilsmässa. Resultatet visade i linje med hypotesen att de som varit med om en 
liknande situation som den i berättelsen kände mer empati än de som inte varit det, F 1, 190 = 
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3.89, p = .050, η2 = .043. Det fanns precis som i trevägs-ANOVAN effekt av enbart händelse, 
F 1, 190 = 12.89, p < .001, η2 = .011. Det fanns inte någon interaktionseffekt av personlig lik-
nande erfarenhet och händelse, F 1, 190 = 2.05, p = .154  (se Tabell 3). Det fanns heller inte 
några effekter av att känna någon som varit med om en liknande händelse som den i berättel-
sen på empati. 
 
Tabell 3 
Medelvärden (och standardavvikelser) i empati, uppdelat på om deltagaren har personlig 
erfarenhet av situationen i berättelsen och på händelse 

 Dödsfall  Skilsmässa Totalt 
Varit med om liknande 4.76 (0.73) 3.72 (0.83) 4.05 (0.93) 
Inte varit med om liknande 3.86 (1.16) 3.41 (1.11) 3.64 (1.15) 
Totalt 3.98 (1.15) 3.49 (1.05) 3.72 (1.12) 
Not. N = 194. Skalan gick från 1 till 7 (1 = inte alls, 7 = extremt) 

 
 

Diskussion 
 
Kvinnorna i Experiment 1 visade mer empati vid dödsfall av partner än vid skilsmässa, medan 
typ av händelse inte gjorde någon påvisbar skillnad för männen. Empatin var högre hos delta-
garna om de själva varit med om en liknande situation som den som beskrevs i berättelsen, 
och högskolestudenter visade mer empati än gymnasieelever. 
  
 
Typ av händelse och kön 

 
Kvinnor kände mer empati vid dödsfall av partner än vid skilsmässa, medan typ av händelse 
inte hade betydelse för männens empatinivå. Även tidigare forskning har visat (se till exempel 
Batson et al., 1996; Eisenberg & Lennon, 1983; Toussaint & Webb, 2005) att kvinnor överlag 
känner mer empati än män, vilket är i linje med studiens första och tredje hypotes, att dödsfall 
väcker mer empati än skilsmässa samt att kvinnor känner mer empati än män. Att dödsfall 
väcker mest empati hos kvinnor kan kopplas till Holmes och Rahes (1967) forskning angåen-
de de mest stressfyllda livssituationerna där denna situation rankades som högst. Att männen 
däremot inte varierade i empati vid de två olika händelserna kan bero på att män eventuellt 
anser det lika stressande med skilsmässa som dödsfall av partner. En möjlig förklaring är att 
män, enligt tidigare forskning (Buunk, Angleitner, Oubaid, & Buss, 1996), har en större ten-
dens till svartsjuka och därför tar skilsmässa lika allvarligt som dödsfall. Slutsatsen till detta 
är att övergivna personer väcker lika mycket empati hos män som dödsfall av partner. Detta 
kan i sin tur bero på, som tidigare forskning (Rege et al., 2007) visat, att män har ett mindre 
kontaktnät och sämre socialt stöd än kvinnor. 

Könet på personen i berättelsen hade inte betydelse i den här undersökningen. Håkansson 
och Montgomery (2003) visade däremot att kvinnor lättare får empati av omvärlden än män 
och föreslog att detta skulle kunna bero på att kvinnor har större behov av empati än män, 
samt att det är lättare att empatisera med en kvinna än med en man. Att den här undersök-
ningen till skillnad från Håkansson och Montgomery inte fann ett samband mellan empati och 
kön på målpersonen skulle kunna bero på typen av situationer som beskrevs i studien. 
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Ålder 
 
Det finns olika teorier om huruvida empati är en medfödd egenskap eller utvecklas med tiden. 
Eisenberg och Lennon (1983) anser att empati är ett fenomen som växer med åldern och inte 
kan läras ut. De hävdar att vi redan som barn i viss mening får lära oss vad som är rätt och fel 
men att empatifenomenet är komplext och att vi behöver livserfarenhet och övning för att 
kunna förstå dess innebörd.  

Resultatet i Experiment 1 visade en tendens till positivt samband mellan variablerna empati 
och ålder, högskolestudenterna visade mer empati än de yngre gymnasieeleverna. Detta är i 
linje med tidigare forskning (Eisenberg & Lennon, 1983) som visat att individens empati ökar 
med åldern. 
 
 
Tidigare erfarenheter 
 
Precis som i tidigare forskning (se till exempel Batson et al., 1996; Håkansson & Montgome-
ry, 2003; Smith et al., 2006) spelade tidigare liknande erfarenheter roll för empatin i den här 
undersökningen. Empatisörens empati ökar för målpersonen om denne kan relatera till situa-
tionen som målpersonen är i. Detta får stöd i Experiment 1 där resultatet visade att deltagare 
som varit med om en liknande situation som den som beskrivs i berättelsen känner mer empati 
än de som inte varit med om en liknande situation. En möjlig förklaring till detta resultat kan 
vara att empatisören har lätt att känna empati och anamma målpersonens känslor om han/hon 
tidigare har varit med om en liknande situation. På grund av empatisörens förflutna kan denne 
kanske lätt återuppleva de känslor som han/hon haft i den liknande situationen som den som 
målpersonen befinner sig i och därför ökar deras empati för andra personer i samma situation 
(se till exempel Batson et al., 1996; Håkansson & Montgomery, 2003; Smith et al., 2006). 
Däremot påverkades inte empatin av att deltagaren kände någon som varit med om en liknan-
de situation. 

Ingen interaktion hittades mellan tidigare liknande erfarenheter och händelse. Det kan av 
den orsaken spekuleras i hur resultatet skulle se ut om händelserna skilsmässa och dödsfall av 
partner byttes ut till andra mer vardagliga scenarion.  

Slutsatsen av Experiment 1 är, som i linje med tidigare forskning (se till exempel Batson et 
al., 1996; Håkansson & Montgomery, 2003; Smith et al., 2006), att individers tidigare erfa-
renheter ligger till grund för hur denne i nuläget reagerar och känner empati gentemot andra 
personer. Empati kan visas på olika sätt och återspeglas utifrån empatisörens personliga erfa-
renheter vilket även påverkar målpersonen. Detta gav alltså stöd till undersökningens fjärde 
hypotes som innebar att empatisörens tidigare erfarenheter ökar empatin. 
 
 
Reliabilitet och validitet 
 
Ett möjligt hot är könsfördelningen i undersökningen, fler män hade varit ett önskemål och 
det hade även ökat generaliserbarheten i den här studien. Ett annat möjligt hot mot validiteten 
är att antalet deltagare är ojämnt fördelade mellan de båda skolorna vilket gör att gymnasie-
eleverna ”försvinner lite i mängden”. 

Ett problem som uppdagades var att enkäten i vissa fall blev missförstådd av deltagarna.  
En svårighet verkade vara att förstå vem i berättelsen de skulle empatisera med och därför kan 
resultatet gällande empatikänslorna ha blivit lite missvisande. En annan svårighet som upp-
täcktes var att några deltagare missat att ringa in en siffra på samtliga känslor, lyckligtvis 
gällde bortfallen inte de som mätte empati, vilket gjorde att enkäten ändå kunde användas som 
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empatimått. Studien hade endast ett partiellt bortfall där en deltagare enbart ringat in samman-
lagt fyra känslor istället för de 16 som fanns med i enkäten. 

Administrationen av enkäten skedde lite olika gällande gymnasiet och högskolan vilket 
också kan ha medfört en påverkan på resultatet. Eftersom undersökningsledarna personligen 
träffade högskolestudenterna när enkäterna delades ut kunde eventuella frågetecken rätas ut. 
Vid utdelningen av enkäterna på gymnasiet utfördes detta däremot av lärare vilket kan ha för-
svårat besvarandet av enkäter och därmed påverkat resultatet. 

I Experiment 1 kände kvinnorna mer empati än männen och allra mest för dödsfall. Finns 
det någon livssituation som väcker ännu mer empati hos kvinnor? Inspirerade av Lishner et al. 
(2008) som visade att personer med ett barnlikt utseende väcker mer empati än personer med 
ett vuxet ansikte, testade ett uppföljande experiment om dödsfall av barn väcker ännu mer 
empati än dödsfall av partner.  
 
 

Experiment 2 
 
Frågeställning och hypotes 
 
Frågeställningen i Experiment 2 var om dödsfall av partner eller dödsfall av barn väcker mest 
empati hos kvinnor. Hypotesen var i linje med tidigare forskning som visat att barn väcker 
mer (Eisenberg & Lennon, 1983; Lishner et al., 2008) empati än vuxna människor. 

 
 

Metod 
 
Deltagare 
 
Deltagarna i Experiment 2 var 51 kvinnliga psykologistudenter på samma högskola som i 
Experiment 1. Deltagarnas ålder var mellan 19 och 43 år (M = 24.73, SD = 5.15). Urvalet var 
ett tillgänglighetsurval. Ingen ersättning utgick till deltagarna.  

 
 

Material och procedur 
 
Enkäten var i grunden utformad precis som den i Experiment 1. Berättelsen om skilsmässa 
byttes ut mot en berättelse om dödsfall av barn. Målpersonen var i båda berättelserna en kvin-
na (i Experiment 1 blev det inte skillnad i empati om det var en man eller kvinna i berättel-
sen). Berättelsen om kvinnan vars man avlidit i Experiment 1 användes även i detta experi-
ment tillsammans med en berättelse där parets barn avlidit. Berättelsen om dödsfall av barn 
löd: 
 

Det är fredagskväll, Karin förbereder förväntansfullt kvällsmiddagen då hon 
ska överraska sin familj genom att berätta att hon blivit befordrad. Finpors-
linet står på bordet och ljusen är tända. Telefonen ringer, Karin svarar på 
tredje signalen. Personen i andra änden låter allvarlig och berättar med dys-
ter ton att deras barn tyvärr avlidit och ber dem komma till sjukhuset 

 
Angantyrs (2008) översättning av Batsons empatiskala (se till exempel Batson et al., 2007; 

Batson, Polycarpou et al., 1997; Toi & Batson, 1982; för en översikt se Batson, 1991) använ-
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des även i detta andra experiment (Cronbach´s alpha = .83). Datainsamlingen skedde genom 
att en lärare delade ut och samlade in enkäterna vid en lektion. Även i Experiment 2 blev stu-
denterna muntligen informerade om de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002) 
och studiens syfte tillkännagavs efter att de fyllt i enkäterna. Det tog cirka fem minuter att 
fylla i enkäten. 
 
 

Resultat 
 

Resultatdelen inleder med en översikt över de åtta empatikänslornas medelvärden (Tabell 4). 
Därefter presenteras om typ av händelse (dödsfall av partner och dödsfall av barn) påverkar 
empatin. Avslutningsvis redovisas i vilken utsträckning tidigare liknande erfarenheter har 
betydelse för empatin. 
 
 
Empatikänslorna 
 
Nedan presenteras de åtta empatikänslornas medelvärden (se Tabell 4).  Medelvärdet för 
samtliga empatikänslor var 4.37 (SD = 1.11). 
 
Tabell 4 
Medelvärden (och standardavvikelser) för de åtta empatikänslorna 
Empatikänslor Dödfall av partner Dödsfall av barn Totalt  
Medlidande 5.83 (1.32) 5.67 (1.40) 5.75 (1.35)  
Medkänsla  5.53 (1.41) 5.97 (1.13) 5.75 (1.28)  
Sympati 5.57 (1.50) 5.40 (1.67) 5.43 (1.58)  
Berörd 5.47 (1.89) 5.37 (1.47) 5.42 (1.68)  
Deltagande 3.77 (2.01) 3.77 (2.22) 3.77 (2.10)  
Omsorg 2.97 (1.81) 3.60 (1.79) 3.28 (1.81)  
Ömhet 2.37 (1.67) 2.53 (1.72) 2.45 (1.68)  
Värme 2.43 (1.61) 2.27 (1.53) 2.35 (1.56)  
Not. N = 51. Skalan gick från 1 till 7 (1 = inte alls, 7 = extremt) 

 
Effekter av typ av händelse 
 
Ett t-test utfördes för att testa vilken av händelserna dödsfall av partner (M = 4.25, SD = 1.22) 
och dödsfall av barn (M = 4.49, SD = 0.98) som väckte mest empati. Resultatet visade ingen 
signifikant skillnad mellan händelserna, t(49) = 0.79, p = .440. Detta innebar att hypotesen att 
dödsfall av barn väcker mer empati än dödsfall av partner inte fick stöd. Värt att notera är att 
kvinnor med egna barn (18% av deltagarna) hade ett något högre empatimedelvärde (M = 
4.70, SD = 1.07) för berättelsen om dödsfall av barn än de som inte hade egna barn (M = 4.22, 
SD = 0.95).  
 
 
Effekter av tidigare liknande erfarenheter 
 
En 2(personlig erfarenhet eller inte)x2(dödsfall av partner/dödsfall av barn)-ANOVA utfördes 
för att testa om tidigare liknande erfarenheter påverkar empatin. Inget signifikant samband 
visade sig, F 1, 56 = 0.74, p = .394. Av deltagarna var det 14% som svarade ja på frågan om de 
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varit med om en liknande situation själv, medan 31% kände någon som varit med om en situa-
tion liknande dödsfall av partner och 20% som kände någon som varit med om en situation 
liknande dödsfall av barn. Typ av händelse var inte signifikant i den här analysen heller, F 1, 56 
= 0.33, p = .567. Ingen interaktionseffekt fanns mellan egna personliga liknande erfarenheter 
och typ av händelse, F 1, 56 = 0.33, p = .567. Det fanns heller ingen effekt på empati när det 
gällde om deltagaren kände någon som varit med om en liknande situation som den i berättel-
sen, F 1, 56 = 2.15, p = .149. Inte heller typ av händelse var signifikant, F 1, 56 = 0.68, p = .414. 
Ingen interaktionseffekt fanns mellan typ av händelse och att känna någon som varit med om 
en liknande händelse, F 1, 56 = 2.56, p = .115. 
 
 

Diskussion 
 
Typ av händelse 
 
Experiment 2 fann inget stöd för att dödsfall av barn skulle väcka mer empati än dödsfall av 
partner. Detta var inte i linje med tidigare forskning (Eisenberg & Lennon, 1983; Serpell, 
2004) som visar att målpersonens ålder och sårbarhet påverkar empatisörens empati till det 
högre. En möjlig förklaring kan vara precis som tidigare diskuterats att dödsfall av partner 
ligger högst upp på Holmes och Rahes (1967) stresskala och därför även väcker mest empati. 
Det verkar vara så stressande med dödsfall av partner att ingenting, inte ens dödsfall av barn 
är värre. 
 
 
Tidigare liknande erfarenheter 
 
Personliga liknande erfarenheter har i forskning visat sig vara betydelsefulla för empatisörens 
empati gentemot andra människor (se till exempel Batson et al., 1996; Håkansson & Mont-
gomery, 2003; Smith et al., 2006). Detta får dock inte stöd i Experiment 2 då inget signifikant 
samband hittades mellan variablerna personliga liknande erfarenheter och empati. En möjlig 
förklaring till detta är att inte tillräckligt många (27%) av deltagarna tidigare hade varit med 
om en liknande situation som den som beskrevs i berättelsen, vilket även kanske försvårade 
för dem när de skulle leva sig in i målpersonens situation och därmed känna empati. Inte hel-
ler hittades något samband mellan att känna någon som varit med om en liknande situation 
och empati, vilket är i linje med resultatet i Experiment 1. 
 
 
Reliabilitet och validitet 
 
Ett hot mot validiteten kan vara, precis som i Experiment 1, att undersökningsledarna inte 
själva deltog vid datainsamlingen och därför inte kunde hjälpa till vid eventuella oklarheter. 
Ett annat hot kan vara utelämnandet av barnets ålder i berättelsen. Tidigare forskning (Eisen-
berg & Lennon, 1983) har visat att åldern på målpersonen har en betydande roll för empatin 
och hade barnets ålder skrivits ut kanske utfallet blivit annorlunda. Det skulle kunna vara så 
att ju yngre barnet är desto mer empati får det.  
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Generell diskussion  
 
De två experimenten visade sammantaget att kvinnor kände mer empati när det handlar om 
dödsfall än om någon blivit lämnad, däremot väckte skilsmässa lika mycket empati som döds-
fall av partner hos de manliga deltagarna. Överlag kände kvinnor mer empati än männen obe-
roende av typ av händelse och målperson. 

I enlighet med Holmes och Rahes (1967) stresskala, där dödsfall av partner är den allra 
mest stressfulla livssituationen, kände kvinnorna i båda experimenten hög empati för en sådan 
situation. Det förutspådda var att dödsfall av barn skulle väcka ännu mer empati hos kvinnor-
na än dödsfall av partner, men så var inte fallet. Kan det vara så att dödsfall överlag väcker 
mest empati hos kvinnor? Är det inte förvånande att dödsfall av barn inte väckte mer empati 
än vad det faktiskt gjorde? Faktum är att i en annan studie (Angantyr, 2007) där barn jämför-
des med en hundvalp, väckte barnet inte mer empati än hundvalpen. Hundvalpen väckte till 
och med aningen mer empati i den studien. Det kanske alltså är så att barn inte väcker mer 
empati än andra målpersoner i riktigt svåra situationer. Det kan också vara så att det är färre 
som kan relatera till en situation där dödfall av barn förekommer.  

Intressant var att männen uppvisade ett annat mönster än kvinnornas, där skilsmässa och 
dödsfall av partner väckte lika mycket empati. Varför känner män mindre empati än kvinnor 
generellt sätt? Tidigare forskning har visat att testosteron (Hermans et al., 2006) har en nega-
tiv påverkan på empatin, vilket kan vara en viktig faktor till att män är mindre empatiska än 
kvinnor. Att män skattade empati för skilsmässa och dödsfall av partner lika högt kan som 
tidigare nämnts (Rege et al., 2007) bero på att män har ett mindre kontaktnät och färre sociala 
kontakter än kvinnor, vilket kanske gör att män ser ensamheten som lika svår oavsett hur de 
blivit lämnade. 

Betydelsen av personliga erfarenheter skilde sig åt i experimenten. I Experiment 1 var tidi-
gare erfarenheter, oavsett kön på deltagare och målperson, betydelsefulla för deltagarens em-
pati. Detta är i linje med tidigare forskning (Eklund, Andersson-Stråberg, & Hansen 2009) 
som säger att om personen har erfarenheter om en liknande situation ökar empatin. Även Bat-
son et al. (1996) visade att liknande erfarenheter har en betydande roll i empati eftersom em-
patisören känner igen sig och kan relatera till situationen. I Experiment 2 visade resultatet inte 
att personliga erfarenheter spelade roll för de kvinnliga deltagarna, oavsett vilken berättelse de 
fått läsa. Hur kommer det sig att kvinnornas empati inte ökade även om de kände igen situa-
tionen som beskrevs? Eventuellt är det så att det är för få deltagare som varit med om situa-
tioner där dödsfall av partner och dödsfall av barn förekommit och empatinivån blir kanske 
därför lägre än den skulle ha varit annars. Skilsmässa är däremot ett vanligt fenomen som 
merparten av medlemmarna i samhället lätt kan relatera till.  

Inom empatiforskningen finns fortfarande kunskapsluckor som bör uppmärksammas. För-
slag till fortsatt forskning är att undersöka om det finns andra händelser som väcker ännu mer 
empati än dödsfall av partner och dödsfall av barn. Andra händelser som undersökningsledar-
na tror skulle kunna väcka mycket empati är husbränder samt att leva i ovisshet, till exempel 
vid sjukdomstillstånd eller oförklarligt försvinnande av närstående. Det skulle även vara in-
tressant att undersöka om dödsfall av barn väcker mer empati hos mannen än vad skilsmässa 
och dödsfall av partner gjorde i Experiment 1. Ett annat förslag på fortsatt forskning är att 
undersöka vilka situationer som väcker mest empati beroende på kön, hos empatisören och 
hos målpersonen, samt hur dessa skiljer sig åt. 

Det är viktigt att fortsätta med empatiforskning, dels för att det är betydelsefullt för med-
lemmarna i samhället att förstå empatifenomenet, men också för att kunna förstå vilka situa-
tioner som väcker mest empati och vid vilka situationer människor behöver mest stöd och 
hjälp av sina medmänniskor. Den här studiens slutsatser är att kvinnor känner mer empati 
(eller åtminstone självskattar högre) och att deras empati varierar beroende på vilken händelse 
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som beskrivits, medan män verkar ha lika mycket empati för skilsmässa och dödsfall av part-
ner. Med andra ord var det förmodligen mest spännande i de här två experimenten att den 
övergivne väcker männens empati så pass mycket att de är på samma nivå som kvinnornas 
empati för den övergivne och männens empati för dödsfall. 
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