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Känner vi mera för en kvinna än en man? 
Två studier om könets betydelse för graden av upplevd empati 

 
Robert Wahlström 

 
I två studier undersöktes skillnader I empati beroende på målpersons kön. I 
studie 1 fick 72 psykologistudenter läsa fyra berättelser där målpersonerna 
befann sig i besvärliga situationer och upplevde känslorna ilska, skam, 
rädsla och sorg. Därefter fick deltagarna skatta sin empati. Resultatet 
öppnade för möjligheten att sorg medförde mer empati för männen och ilska 
mer empati för kvinnorna. I studie 2 fick därför 101 psykologistudenter läsa 
en berättelse där målpersonen upplevde ilska eller sorg i en svår situation 
och därefter skatta sin empati. Resultatet visade en stark tendens att män 
som känner sorg väcker mer empati än kvinnor och att kvinnor som känner 
ilska väcker mer empati än kvinnor som känner sorg. Majoriteten av 
deltagarna var kvinnor. Målpersonens kön, känsloupplevelse och grad av 
empati verkar ha ett samband då en känsla kan medföra skillnader i empati 
mellan kön och olika känslor medföra skillnader i empati för kvinnor.  
 
Keywords: Empathy, gender difference, emotion 
 
 

Inledning 
 

Förmågan att förstå andras tankar och känslor, det som i dagligt tal kallas för empati är en 
viktig grund för mellanmänskligt samspel. Denna förmåga skiljer sig hos människor (Hodges 
& Klein, 2001) och det finns både en allmän uppfattning och empiriska data som visar att 
kvinnor har en högre empatisk förmåga (Ickes, Gesn, & Graham, 2000; Toussaint & Webb, 
2005). Forskning om detta har dock enligt Eklund, Andersson-Stråberg och Hansen (2009) 
visat motsägelsefulla resultat. Forskningen har mest varit inriktad på empatisörens 
könstillhörighet vid studier om könskillnader i empati. Håkansson och Montgomery (2003) 
visar dock att när deltagarna skulle välja någon som de varit empatiska med så blev det oftast 
en kvinna hos både kvinnor och män.  Den här studien tar upp vilken betydelse könet hos 
målpersonen har för att empatisören ska känna empati med denne. 
 
 
Empati, historik och definitioner 
 
Filosoferna David Hume och Adam Smith kan betraktas som föregångare i utvecklingen av 
empatibegreppet. De menade att vi människor har en förmåga att leva oss in i en annan 
människa och därmed känna vad den andre känner. Detta benämnde Hume och Smith som 
sympati (Håkanssson, 2006; Nilsson, 2003). På 1800 talet introducerade Lipps begreppet 
Einfulhung inom psykologin. Einfulhung är tyska för inlevelse och användes som term för 
förståelsen av konst. Lipps kom att utöka begreppets innebörd till att omfatta förståelsen av 
andra. Titchener kom sedan i början på 1900 talet att översätta detta med empati (Jahoda, 
2005) vilket enligt Håkansson (2006) kommer ifrån grekiskans empatehia som betyder 
inkännande. 



2 

 

 Emotionell och intellektuell empati. I början var teorier om empati influerade av Lipps och 
Titcheners syn på detta som ett emotionellt fenomen. Gestaltpsykologen Köhler definierade 
empati i mera kognitiva termer och menade att det handlade om att förstå den andres känslor i 
stället för att dela dem.  Dessa olika synsätt på empatibegreppet har stått i kontrast mot 
varandra genom empatibegreppets historia (Håkansson, 2003). Inom forskarvärlden finns det 
inte någon konsensus om innebörden i empatibegreppet.   
 Enligt Håkansson (2003) är Davis, Hoffman, Batson och Eisenberg de nutida forskare som 
har varit mest produktiva inom empatiforskningen. Davis ser empati som ett 
multidimensionellt fenomen medan de andra ser empati som ett emotionellt fenomen. 
(Håkansson, 2003) Förutom dessa finns även Ickes som ser empati som en kognitiv förmåga 
att korrekt avläsa den andres tankar och känslor (Ickes et al., 2000). Davis definition är:” 
Empathy in broadest sense refers to the reactions of one individual to the observed 
experiences of another” (Davis, 1983, p. 113) Enligt Davis (1983) kan empati bestå av både 
emotionella och kognitiva dimensioner. Det avgörande för att reaktionen ifrån empatisören 
ska betraktas som empati är att det uppvisar någon form av intresse för den andre. Hoffman 
definierar empati som ”An affective response more appropriate to another’s situation than 
one’s own” (Hoffman, 1993, p. 648). Batsons definition på empati är ”Other-oriented feelings 
congruent with the perceived welfare of another” (Batson 1994 p. 606). Enligt Ickes består 
empati av ” The ability to infer the specific content of another person's thoughts and feelings” 
(Ickes, 1997, p. 3). Ju mer korrekt en person kan läsa av den andres tankar och känslor desto 
högre förmåga har denne av det Ickes benämner som empatisk exakthet (Ickes et al., 2000). 
Eisenberg definierar empati som ” An affective response that stems from the apprehension or 
comprehension of another’s emotional state or condition, and that is similar to what the other 
person is feeling or would be expected to feel” (Eisenberg, 2000, p. 671). Utifrån dagens 
empatiforskning betraktas empati som antingen ett kognitivt, emotionellt eller 
multidimensionellt fenomen. I denna undersökning kommer Batsons definition på empati som 
”Other-oriented feelings congruent with the perceived welfare of another person.” (Batson 
1994, p. 606). Att användas 
 Empati och medvetandeteori. Enligt Hodges och Klein (2001) så har människan en unik 
förmåga att förstå att andra människor uppfattar och upplever tankar och känslor på ett 
annorlunda sätt. Detta benämns inom psykologin som medvetandeteori (theory of mind). 
Denna förmåga ligger till grund för empati och enligt Rogers, Dziobek, Hassenstab, Wolf och 
Convit (2006) är medvetandeteori närbesläktad med många definitioner på empati, speciellt 
kognitiv empati. Enligt Håkansson och Montgomery (2003) så är en viktig komponent vid 
empati att empatisören känner omsorg för målpersonen. Detta medför att empati kan betraktas 
som ett mellanmänskligt fenomen som ofta leder till handlingar inriktade på att hjälpa 
målpersonen. Dock är inte enbart medvetandeteori någon garanti för att ett sådant samspel ska 
kunna äga rum eftersom denna förmåga även kan användas i hänsynslösa syften (Hodges & 
Klein, 2001). Empati och medvetandeteori kan ses som närbesläktade begrepp, speciellt när 
det gäller kognitiv empati. Dock skiljer det sig ifrån de emotionella definitioner som menar att 
empati leder till omtanke om den andre då enbart medvetandeteori inte behöver leda till detta. 
 Empati och sympati. Enligt Jahoda (2005) var Lipps innebörd av begreppet Einfulhung 
snarlikt innebörden i begreppet sympati. Titchener ansåg att det hade en annan innebörd och 
översatte detta med empati. Dock menar Jahoda att skillnaden mellan dessa begrepp är väldigt 
oklara. Enligt Johansson (2004) är en viktig distinktion mellan dessa att sympati innefattar 
omtanke om den andre medans empati inte nödvändigtvis behöver innefatta detta. Enligt 
Johansson är det framförallt vid emotionell empati som det finns ett samband mellan dessa 
begrepp. Enligt Batson, Håkansson-Eklund, Chermok, Hoyt och Ortiz (2007) och Okun, 
Shepard och Eisenberg (2000) så innebär ett empatiskt samspel som väcker känslor av 



3 

 

sympati hos empatisören att detta kan leda till hjälpande handlingar mot målpersonen. Empati 
och sympati är två närbesläktade begrepp och det är framförallt vid emotionell empati som 
dessa ligger nära varandra.    
 Perspektivtagande och omtanke om en människa i nöd. Forskning har visat att se någon 
befinna sig i en svår situation ofta leder till empati med den nödställde. (Batson et al., 1996; 
Håkansson Eklund, 2006b) Enligt Batson et al. (2007) så har tidigare forskning visat att en 
nödvändig förutsättning för att känna empati med någon är att målpersonen upplevs befinna 
sig i nöd och att empatisören lever sig in i den andres perspektiv genom att försöka förstå hur 
den andre känner sig. Att enbart ta ett objektivt perspektiv leder inte till samma grad av 
empatisk omtanke. Batson et al. (2007) visar i sin forskning på att även omtanke om en 
människa som befinner sig i nöd är en viktig förutsättning för att ha empati med den 
nödställde. Att se någon annan befinna sig i nöd kan leda till ett mellanmänskligt samspel 
genom att empatisören lever sig in i den andres situation och känner omsorg om målpersonen, 
vilket kan leda till handlingar inriktade på att hjälpa målpersonen.   
 Upplevelse av att själv vara i nöd. En faktor som kan försvåra förmågan att känna empati 
är att empatisören blir påmind om egna känslor av att vara i nöd när denne observerar någon i 
nöd. Om denna känsla blir för stark så kan det försvåra ett empatiskt samspel som leder till 
hjälpande handlingar. Detta genom att empatisören blir alltför fokuserad på sina egna känslor 
av att vara i nöd och därmed tappar förmågan till empati (Batson et al., 1996; Okun, Shepard, 
& Eisenberg, 2000). Att se någon annan befinna sig i nöd kan leda till påminnelse om egna 
upplevelser av att vara i nöd vilket har en negativ effekt på den empatiska förmågan. 
 
 
Könsskillnader i empatisk förmåga 
 
Flera studier har visat att kvinnor är mer empatiska än män (Andrew, Cooke, & Muncer, 
2008; Rueckert & Naybar, 2008; Toussaint & Webb, 2005). Inom psykologin finns det både 
socialiseringsteorier och biologiska förklaringar till könskillnader i empati. Enligt Batson et 
al. (1996) så kan en förklaring vara socialiseringsteorier innebärande att flickor lär sig att söka 
socialt stöd vid hotande situationer medan pojkar lär sig att självständigt hantera dessa genom 
att dra sig undan ifrån andra och förbereda sig för flykt eller anfall.  Dessa teorier har dock 
begränsat empiriskt stöd.  Rueckert och Naybar (2008) har visat på att kvinnor är mer 
empatiska än män och att för kvinnor fanns det ett samband mellan olika aktiviteter i högra 
hjärnhalvan när de var empatiska. Enlig Ruckert och Naybar kan detta bero på neurologiska 
skillnader mellan män och kvinnor.   
 Äkta könsskillnad eller förväntad effekt? Ickes et al. (2000) har visat att kvinnors högre 
förmåga till empati påverkades av motivet till empatiskt samspel. Kvinnor hade högre grad av 
empati när de var medvetna om att förmågan till empati var det som undersöktes och när 
denna könskillnad i empati förväntades. Tidigare forskning har enligt Eklund et al. (2009) 
visat att kvinnor har högre grad av empati när självskattningar använts medans mera objektiva 
mätningar inte ger någon könsskillnad. Enligt Batson et al. (1996) så medförde liknande 
erfarenheter en ökning av empati hos kvinnor men inte hos män. Socialiseringsteorier och 
könsstereotyper skulle kunna förklara att kvinnor tenderar att skatta sin empati högre än män.   
 Könstillhörighet hos målpersonen. Forskning om könsskillnader i empati har främst 
handlat om förmågan att vara empatisk beroende på kön. Dock visar Klein och Hodges 
(2001a) i en av sina tidigare undersökningar som de har presenterat i en poster att kvinnor var 
bättre på att avläsa andra kvinnors tankar och känslor än män. Vid avläsning av mäns tankar 
och känslor fanns det inga könsskillnader och det blev allmänt lägre värden i empati. 
Håkansson och Montgomery (2003) visar i sin undersökning att både kvinnor och män oftare 
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valde en kvinna när de beskrev någon som de hade empati med Det finns forskning som visar 
att kvinnor har mer empati med en annan kvinna än män och att både män och kvinnor 
upplever att det är vanligare att ha empati med en kvinna. 
 Orsaker till skillnad i empati beroende på målpersons kön. Franks och Medforth (2005) 
har visat att bland ungdomar som sökte hjälp via en telefonlinje för ungdomar med sociala 
problem så var två tredjedelar av dessa flickor.  Enligt Franks och Medforth så skulle detta 
delvis kunna förklaras utifrån socialiseringsteorier där kvinnor lär sig att vara mer 
omhändertagande mot både sig själv och andra. Enligt Sulik (2007) så söker kvinnor oftare än 
män professionell hjälp för olika hälsoproblem och att detta inte alltid beror på att kvinnor har 
mera hälsoproblem. Enligt Sulik så skulle detta kunna förklaras utifrån att kvinnor socialiseras 
till att ha ett omhändertagande perspektiv mot andra så utvecklar de även ett 
omhändertagande perspektiv mot sig själva. Kvinnor är då mera benägna att söka hjälp 
jämfört med män som oftare lär sig att ignorera smärta och obehag. Detta stämmer överens 
med de socialiseringsteorier som enligt Batson et al. (1996) menar att flickor är mer benägna 
att söka socialt stöd vid svåra situationer. Detta skulle då kunna förklara varför kvinnor både 
visar sig vara mer empatiska och att det kan upplevas vara vanligare att ha empati med en 
kvinna.  
 Forskning har visat att många av våra känslor anses vara relaterade till kön. Plant, Hyde, 
Keltner och Devine (2000) visade att känslorna blyghet, förlägenhet, förvåning, glädje, 
kärlek, nöd, rädsla, skam, skuld, sorg, sympati och vördnad både uttrycktes och upplevdes 
mer av kvinnor. Ilska och stolthet ansågs upplevas och uttryckas mer av män, medans 
avsmak, avundsjuka, förakt och intresse ansågs vara könsneutrala. Enligt Durik et al. (2006) 
så är våra känslor själva grunden för motivering av våra handlingar. Uppfattningar om vissa 
känslor som könsspecifika skulle då enligt Durik et al. kunna förklara könsstereotyper som till 
exempel att kvinnor är mera omhändertagande och relationsinriktade än män. 
 I denna undersökning betraktas empati som ett emotionellt fenomen och utgår ifrån 
Batsons definition av empati. Undersökningen består av två studier för att undersöka om det 
finns någon skillnad i empati beroende på målpersonens kön. 
 
 

Studie 1 
 

Syfte och frågeställningar 
Forskning om könsskillnader i empati har visat på motsägelsefulla resultat. Viss forskning har 
visat att könet hos målperson har betydelse för empatiskt samspel (Håkansson & Montgomery 
2003, Klein & Hodges, 2001). Syftet med denna studie var att undersöka vilken betydelse 
könstillhörighet hos målpersonen har för förmågan till empati. Hypoteserna var följande.  
 
(1) Vi känner mer empati för en kvinna än för en man. 
(2) Kvinnor känner mer empati med en annan kvinna än med män. 
 
 

Metod 
 
Deltagare 
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Deltagare var psykologistudenter vid en svensk högskola. Antalet deltagare var 72 personer, 
varav 56 var kvinnor. Deltagarnas ålder var 19 till 49 år (M = 25.06 SD = 7.11). Bortfallet 
bestod av fyra enkäter som inte var helt ifyllda. 
 
 
Material 
 
Materialet som användes bestod av Ankarfjälls och Selviks (2007) översättning av Batsons 
empatiskala (Batson et al., 2007) som besvarades utifrån fyra fiktiva berättelser som 
författades av författaren. Svaren bestod då av att skatta de känslor som deltagarna upplevde 
för den person som berättelsen handlade om på en skala från 1”inte alls” till 7 ”extremt”. 
Skalan bestod av 16 känslor där känslorna berörd, medkänsla, medlidande, sympati, omsorg 
och ömhet var indikatorer på empati. Dessa varvades med 10 andra känslor för att deltagarna 
inte skulle förstå vad som mättes.   
 Handlingarna i berättelserna var baserade på känslorna ilska, rädsla, skam och sorg. Ilska, 
skam och sorg valdes utifrån Duans (2000) studie som visade att dessa uppfattades allmänt 
som negativa känslor, där skam var mest negativ och sorg minst negativ. Rädsla valdes 
eftersom den känslan är lätt att associera till upplevelse av att vara i nöd. Utifrån dessa 
negativa känslor formulerades historier där huvudpersonen befann sig i en svår situation. 
Detta eftersom forskning har visat att svåra, negativa situationer som medför negativa känslor 
hos målpersonen skapar mer empati än positiva situationer som skapar positiva känslor hos 
målperson (Eklund et al., 2009). Alla deltagare fick samma berättelser men med skillnaden att 
hälften fick berättelser med kvinnliga huvudpersoner och andra hälften med manliga. 
 Förstudie. För att få en uppfattning om moderniteten på namnen som användes i 
berättelserna genomfördes en förstudie. Deltagarna var 12 studenter och könsfördelningen var 
6 män och 6 kvinnor med en ålderspridning på 22 till 42 år (M = 30 SD = 7.07). Materialet 
bestod av bakgrundsfrågor om ålder och kön och tio namn som deltagarna fick skriva vilken 
ålder de förknippade namnen med. Namn som utifrån statistiska centralbyrån (2009) hade haft 
en stabil popularitet under de senaste tio åren valdes. Efter att korrelationsberäkningar mellan 
deltagarnas ålder och den ålder som de uppgett på en person med namnet kunde två namn 
uteslutas.     
 Berättelserna var följande: 

Ilska: Malin [Anders] åker bil med en vän. Rätt som det är så träffas 
framrutan av snöbollar. Detta medför att hennes vän måste tvärbromsa. 
Vägen är smal och det hela slutar med att bilen får sladd och hamnar i diket. 
När Malin [Anders] kliver ur bilen och ser de som har kastat snöbollarna 
springa iväg känner hon en stark ilska över vad de har ställt till med.  
Rädsla: Eva [Johan] åker bil med en vän. Rätt som det är så får bilen 
framför dem sladd och blir stående på tvären mitt på vägen. Vägen är smal 
och det är bara skog runt om så hennes vän har inget annat val än att försöka 
bromsa. Då upptäcker denne till sin förskräckelse att bromsarna inte tar 
tillräckligt! Eva [Johan] känner en panikartad skräck när hennes vän 
utbrister ” Bromsarna tar inte, nu dör vi!” medans de i full fart närmar sig 
den stillastående bilen.  
Skam: Maria [Magnus] är på väg till stadsbiblioteket för att lämna igen en 
bok. Lånetiden har gått ut för länge sedan och hon har fått en påminnelse 
ifrån biblioteket. Maria [Magnus] är plikttrogen av sig och har aldrig 
hamnat i en likartad situation och upplever det hela som väldigt pinsamt och 
skamligt. 
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Sorg: Anna [Markus] har sökt till gymnasiet. Hon hoppas innerligt att få bli 
antagen till det program hon har valt i första hand. När Anna [Markus] väl 
får beskedet visar det sig att hon inte har kommit in på sitt förstahandsval. 
Anna [Markus] vet inte till sig av ledsenhet inför detta besked. 

 
 
 För att se om det fanns någon upplevelse av känslorna som antingen kvinnliga eller manliga 
så fick de som hade kvinnliga målpersoner i berättelserna skatta hur kvinnliga de ansåg de 
fyra känslorna vara på en skala från 1 ”inte alls” till 7 ”extremt”. De som hade manliga 
målpersoner fick skatta hur manliga de ansåg dessa känslor var på samma skala.  
 
  
Procedur 
 
Studenterna informerades om de etiska reglerna och att avsikten var att undersöka hur en 
fiktiv händelse upplevs och att syftet mer precist skulle förklaras efter undersökningen. Efter 
detta delades enkäterna ut och ifyllandet tog c:a 15-20 minuter. Efteråt informerade 
författaren om studiens egentliga syfte genom att berätta att de fick olika historier och syftet 
var att ta reda på om det finns skillnader i empati beroende på målpersons kön. Anledningen 
till att informera efteråt var att det inte skulle framgå att det var empati som mättes då detta 
skulle kunna leda till social önskvärdhet. 
 
 

Resultat 
 

Tabell 1 visar att medkänsla fick högsta värdena följt av medlidande, medan ömhet fick lägsta 
värdena följt av omsorg. En Pearson korrelationsanalys visade att samtliga empatimått 
korrelerade signifikant. Cronbach´s alpha för dessa empatimått totalt var 0.94. Cronbach´s 
alpha för empati totalt i respektive berättelse var 0.90, för berättelsen baserad på ilska, 0.92, 
för berättelsen baserad på rädsla, 0.92, för berättelsen baserad på skam och 0.90, för 
berättelsen baserad på sorg. 
 
Tabell 1  
Respondenternas fördelning på de sex empatimåtten (medelvärden och standardavvikelser) 
och korrelationsberäkningar 
Empatiaspekt   Total      1     2     3     4     5     6  
1. Berörd    3.51 (1.33)  .72   
2. Medkänsla   4.19 (1.42)  .64**  .86  
3. Medlidande  4.02 (1.37)  .71**  .92**  .90  

4. Omsorg    2.47 (1.47)  .62**  .66**  .70**  .79 

5. Sympati    4.03 (1.40)  .66**  .87**  .88**  .65**  .85        
6. Ömhet    2.27 (1.38)  .60**  .66**  .71**  .88**  .67**  .80  
Not. Cronbach´s alpha i diagonalen. 
** p <.01 

 
Berättelserna som baserades på ilska respektive sorg hade lite större skillnader i empati som 
effekt av målpersonens kön. I ilskeberättelsen fick kvinnorna något mer empati och i 
sorgeberättelsen fick männen något mer empati. T- test visade dock inga signifikanta 
skillnader i ilskeberättelsen t (70) = 0.33 p =.45 (eta =.00)., Inte heller i sorgeberättelsen t (70) 
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= -0.40 p =.69 (eta =.00) Levenes Test for equality visade att variansen mellan 
målpersonernas kön skilde sig åt i berättelse 3 p =.05, 4. p =.02, och totalt p =.02. När det 
gäller empati totalt för berättelserna gav berättelse 2 som var baserad på rädsla mest empati 
följt av berättelse 3 som var baserad på sorg. Minst empati gav berättelse 3 som var baserad 
på skam. En en envägs repeated measures variansanalys visade en signifikant skillnad i 
empati mellan de olika berättelserna, Wilks Lambda = .44, F (3,29) = 28.90, p < .001 (eta = 
.56). Mellan berättelserna baserade på skam och ilska var skillnaden inte signifikant p = .43 
 
Tabell 2  
Respondenternas fördelning av empati beroende på målpersonens könstillhörighet och totalt 
för berättelserna  
        Målpersonens kön      Totalt 
Berättelse    Man      Kvinna             t     p   
1. Ilska     3.04 (1.17)   3.18 (1.62)    3.11 (1.41)  -0.40  .69 
2. Rädsla    4.19 (1.65)   4.22 (1.77)    4.21 (1.70)   -0.08  .94 
3. Skam     2.80 (1.35)    2.81 (1.44)    2.80 (1.39)   -0.03  .98  
4. Sorg     3.60 (1.28)   3.49 (1.59)    3.55 (1.43)    0.37  .74 
Totalt     3.42 (1.05)   3.42 (1.40)    3.42 (1.22)  -0.06  .96 
 
Tabell 3 visar en jämn fördelning av empati beroende på målpersonens könstillhörighet för 
både män och kvinnor. Männen hade något mer empati för kvinnorna totalt och samtliga 
berättelser utom berättelse 4. Störst skillnad var det i berättelse 1. Kvinnorna däremot hade 
något mer empati för männen totalt och i samtliga berättelser utom berättelse 4. Levenes test 
for equality visade att det förelåg signifikanta skillnader mellan skattningarna totalt beroende 
på målpersonens kön både bland manliga svarande (p=.03) och bland kvinnliga (p =.04) vilket 
här innebar att kvinnliga målpersoner ger upphov till större variation i empati. 
 
Tabell 3  
Respondenternas fördelning av empati beroende på målpersonens könstillhörighet uppdelat 
på respondenternas könstillhörighet   
 
         Män           Kvinnor 
 
        Målpersonens kön      Målpersonens kön 
Berättelse   Man  Kvinna     t    p   Man    Kvinna   t  p 
1. Ilska   2.81 (1.10)  2.75 (1.80)    0.08  .93 3.11 (1.20)  3.30 (1.58)  -0.51 .61 
2. Rädsla  3.60 (1.48)  3.77 (2.18)  -0.18  .86 4.36 (1.69)  4.35 (1.65)   0.01 .99 
3. Skam  1.96 (0.58)  2.19 (1.25)  -0.47  .64 3.04 (1.41)  2.98 (1.47)    0.14 .89 
4. Sorg  3.46 (1.35)  3.50 (1.99)  -0.05  .96 3.64 (1.28)  3.49 (1.49)    0.42 .68 
Totalt  2.96 (0.85)  3.05 (1.50)  -0.15  .88 3.54 (1.08)  3.53 (1.22)   0.02 .99 
 
En tvåvägs variansanalys (deltagarens kön x målpersonens kön) visade inget signifikant 
resultat i empati beroende av målpersonens kön totalt för berättelserna och därmed inget stöd 
för hypotes ett F (1, 68) = 0.02 p =.90. (eta <.001). Inte heller fanns någon interaktionseffekt i 
empati beroende på deltagarens och målpersonens kön och därmed inget stöd för hypotes två 
F (1, 68) =0.02 p =.89 (eta <.001). 
 Tabell 4 visar att känslorna skam, rädsla och sorg betraktades som kvinnliga medan ilska 
betraktades som en manlig känsla. T- test visade att dessa skillnader var signifikanta för 
känslorna skam t (70) = -4.04, p < .001 (eta = .19), rädsla t (70) = -4.29, p <.001 (eta =.21), 
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ilska t (70) = 7.43, p <.001 (eta =.< .001) och en stark tendens till skillnad i känslan sorg t 
(70) = -1.82, p =.07 (eta =.04).  

 
  

Tabell 4  
Fördelning av uppfattning av känslorna som manliga respektive kvinnliga 
Berättelse  Manlig      Kvinnlig   t    p 
1. Ilska   5.58 (1.00)    3.31 (1.55)   7.43     <.001 
2. Rädsla  3.19 (1.30)    4.56 (1.38)  -4.29     <.001 
3. Skam    3.08 (1.18)     4.39 (1.53)  -4.04     <.001    
4. Sorg   3.78 (1.40)     4.44 (1.70)  -1.82   .07    
Totalt   3.91 (0.80)    4.17 (1.32)  -1.02   .31 
 
 

Diskussion 
 

Undersökningen gav inget stöd åt hypotes ett att vi känner mer empati för en kvinna än en 
man. Inte heller åt hypotes två att kvinnor har mer empati med kvinnor än män. Känslan sorg 
väckte något mer empati för en man medan ilska väckte något mer empati för kvinnorna. 
Uppfattningen att vissa känslor anses som kvinnliga respektive manliga får stöd i denna 
undersökning. I likhet med Plant et al. (2000) så uppfattades känslorna skam och rädsla som 
kvinnliga medan ilska uppfattades som en manlig känsla. En stark tendens talade även för att 
sorg upplevdes som kvinnlig känsla vilket får stöd i tidigare forskning (Plant et al., 2000).  Ett 
reliabilitets och validitetsproblem i undersökningen är att det är en viss skevhet i 
könsfördelningen.  

I studie 1 framkom det siffermässiga skillnader att känslan sorg väckte mer empati för en 
man och att ilska väckte mer empati för en kvinna (tabell 2). Dessa skillnader är inte statistiskt 
säkerställda men blir intressanta då tidigare forskning (Plant et al., 2000) har visat att ilska 
anses som en manlig känsla medans sorg anses som en kvinnlig känsla. Detta får även stöd i 
denna undersökning (tabell 4) Detta skulle kunna innebära att när män upplever sorg så 
väcker det mer empati eftersom det inte förväntas att en man ska reagera med sorg. Det skulle 
då kunna förhålla sig likadant för kvinnor som upplever ilska. I sorgberättelsen i studie 1 
upplevde huvudpersonen sorg/ledsenhet efter att ha fått besked att denne inte hade kommit in 
på sitt förstahandsval till gymnasiet och i berättelsen baserad på ilska är huvudpersonen ute 
och åker bil med en vän då några kastar snöbollar på bilen. Detta medför att de hamnar i diket 
vilket huvudpersonen känner ilska över. Att reagera med sorg respektive ilska vid dessa 
händelser kan nog betraktas som tämligen normalt, dock kan nog händelserna betraktas som 
relativt triviala. Att inte komma in på sitt förstahandsval till gymnasiet kan betraktas som en 
besvikelse som tillhör livet och en avkörning av vägen förorsakad av snöbollskastning som 
inte leder till allvarliga personskador betraktas knappast som en allvarligt traumatiserande 
upplevelse. Skulle en betydlig svårare situation baserad på dessa känslor medföra mer empati 
för en man som upplever sorg och mer empati för en kvinna som upplever ilska? Ytterligare 
en studie konstruerades för att besvara denna fråga.  

 
  

Studie 2 

 
Syfte och frågeställningar 
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Eftersom studie 1 visade siffermässiga skillnader till att sorg väckte mer empati för männen 
och ilska väckte mer empati för kvinnorna så blir syftet med studie 2 att undersöka om en 
svårare situation som medför starka känslor av sorg respektive ilska hos målpersonen kan ha 
betydelse för upplevd empati beroende på målpersonens könstillhörighet. 
Hypoteserna var följande. 
(1) En kvinna som upplever ilska väcker mer empati än en man 
(2) En man som upplever sorg väcker mer empati än en kvinna 
 
 

Metod 
 
 

Deltagare 
 
Deltagare var psykologistudenter vid en svensk högskola. Antalet var 101 personer varav 18 
var män. Deltagarnas ålder var 18 till 44 år. (M = 24 SD = 5.78). Bortfallet bestod av tre 
enkäter som inte var helt ifyllda. 
  
 
Material 
 
Materialet som användes bestod av Ankarfjälls och Selviks (2007) översättning av Batsons 
empatiskala (Batson et al. 2007) som besvarades utifrån fyra fiktiva berättelser som 
författades av författaren. Berättelserna har samma handling med skillnaden att i den ena 
reagerar huvudpersonen med sorg och i den andra med ilska på en svår situation och i båda 
berättelserna är hälften en manlig respektive kvinnlig huvudperson. Ordet ilska är utbytt mot 
sorg i sorgberättelserna och Eva är utbytt mot Johan i berättelserna med en manlig 
huvudperson. Efter att deltagarna läst berättelserna fick de skatta sina känslor utifrån samma 
procedur som i studie 1 där känslorna berörd, medkänsla, medlidande, sympati, omsorg och 
ömhet var indikatorer på empati och de övriga 10 är med för att deltagarna inte ska förstå vad 
det är som mäts. Versionen där en kvinna känner ilska löd:  

 
Eva [Johan] kommer hem till sin lägenhet och upptäcker att hon har haft 
inbrott. När Eva [Johan] undersöker det hela närmare upptäcker hon att 
värdesaker som TV:n och stereon är borta. Det som dock upprör henne mest 
är att den gamla moraklockan är totalt sönderslagen. Klockan var arvegods 
och hade tillhört Evas [Johans] morföräldrar. Klockan var för henne 
förknippad med de somrar som hon i sin barndom brukade tillbringa 
tillsammans med sina morföräldrar. Detta kände Evas [Johans] föräldrar till 
och det var därför de hade låtit henne få ta hand om klockan efter det att 
båda morföräldrarna hade avlidit. Nu var denna för Eva [Johan] dyrbara 
ägodel för alltid borta. En stark, näst intill outhärdlig ilska kommer över Eva 
[Johan] när hon betraktar den sönderslagna klockan. 

 
För att se om det fanns någon upplevelse av känslorna som antingen kvinnliga eller manliga 
så fick de som hade kvinnliga målpersoner i berättelserna skatta hur kvinnlig de ansåg känslan 
som målpersonen reagerade med vara på en skala från 1 ”inte alls” till 7 ”extremt”. De som 
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hade manliga målpersoner fick skatta hur manliga de ansåg känslan som målpersonen 
reagerade med var på samma skala.  

 
 
Procedur 
 
Studenterna informerades om de etiska reglerna och att avsikten var att undersöka hur en 
fiktiv händelse upplevs och att syftet mer precist kommer att förklaras efter undersökningen. 
Efter detta delades enkäterna ut och ifyllandet tog c:a 5-10 minuter. Efteråt informerade 
författaren om studiens egentliga syfte genom att berätta för deltagarna att de fick olika 
historier och syftet var att ta reda på om det finns skillnader i empati beroende på målpersons 
kön.  

 
 

Resultat 
 

Tabell 5 visar en relativt jämn fördelning av empati beroende på målpersons könstillhörighet 
och upplevd känsla, med undantag av kvinnor som upplevde sorg som fick minst empati. 
Fördelningen av deltagare på respektive berättelse var: Ilska kvinnlig målperson 23 varav 7 
män, ilska manlig 27 varav 5 män, sorg kvinnlig målperson 25 varav 2 män och sorg manlig 
26 varav 4 män. Cronbach´s alpha för de sex empatimåtten blev totalt .88. En envägs 
variansanalys med planerad jämförelse visade en tendens till skillnad i empati för män 
respektive kvinnor som kände sorg, F (1,97) = 2.83 p = .10. Ytterligare en envägs 
variansanalys med planerad jämförelse visade ingen skillnad i empati för män respektive 
kvinnor som kände ilska, F (1.97) = 0.36 p = .55. 

 
Tabell 5  
Grad av empati beroende på målperson samt grad av bedömd manlighet respektive 
kvinnlighet för känslorna sorg respektive ilska beroende på målperson. 
Berättelse    Empati    Känsla 
1. (Man, sorg)   4.35 (1.07)   4.50 (1.45)   
2. (Man, ilska)   4.30 (1.30)   3.56 (1.88)   
3. (Kvinna, sorg)  3.79 (1.16)   3.28 (1.67)   
4. (Kvinna, ilska)  4.51 (1.26)   3.70 (1.58)   
Totalt     4.23 (1.21)   3.76 (1.70) 
T-test visade ett signifikant resultat t(46) = -2.06, p = .04 (eta = .08) där kvinnor som 
upplevde ilska väckte mer empati än kvinnor som upplevde sorg och en stark tendens till 
skillnad i empati t(49) = 1.82, p = .08 (eta = .06) där män som upplevde sorg fick mer empati 
än kvinnor som upplevde sorg.  Ytterligare T-test visade en signifikant skillnad t(49) = 2.79, p 
= .01 (eta = .14) där sorg upplevdes som mera manlig känsla än kvinnlig. En tvåvägs 
variansanalys (deltagarens kön x målpersonens kön) visade inget signifikant resultat i skillnad 
i empati beroende på deltagarnas kön F(1, 97) = 0.02, p = .89 (eta <.001) inget signifikant 
resultat i empati beroende av målpersonens kön F (1, 97) = 0.58, p = .48 (eta <.001) Inte 
heller någon interaktionseffekt i empati beroende på deltagarens och målpersonens kön F (1, 
97) =0.08, p = .78 (eta <.001) 
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Diskussion 

Undersökningen gav inget stöd åt hypotes ett att kvinnor som känner ilska väcker mer empati 
än män. Dock en stark tendens till stöd för hypotes två att män som känner sorg väcker mer 
empati än kvinnor. Undersökningen visade ett signifikant resultat att kvinnor som känner ilska 
väcker mer empati än kvinnor som känner sorg och även ett signifikant resultat att sorg 
upplevdes som mer manlig än kvinnlig. Till skillnad emot studie 1 fanns det ingen 
könsskillnad i empati. Könsfördelningen var skev även i studie 2 vilket medför en stor 
osäkerhet angående könsskillnader i empati. Eftersom det blir så få män i varje berättelse så är 
resultaten främst baserade på kvinnliga psykologistudenter 
 Den starka tendensen till stöd för hypotes två och resultatet att en kvinna som känner ilska 
väcker mer empati än en kvinna som känner sorg skulle kunna förklaras utifrån resultatet i 
studie ett och även tidigare forskning att sorg uppfattas som en kvinnlig känsla och ilska som 
en manlig. Eftersom det då inte förväntas att en kvinna ska reagera med ilska och en man med 
sorg skulle det kunna förklara att män som upplever sorg väcker mer empati än kvinnor och 
kvinnor som känner ilska får mer empati än kvinnor som känner sorg. Denna förklaring får 
dock betraktas med stor osäkerhet då en oväntad reaktion likväl skulle kunna tänkas medföra 
mindre empati. Dock visar resultatet i denna undersökning att sorg betraktas som en manlig 
känsla och utifrån det blir skillnaden i empati för män och kvinnor som upplever sorg och 
skillnaden i empati för kvinnor och känsloupplevelse mera svårtolkad.  Detta resultat skiljer 
sig både mot studie ett och tidigare forskning. I Plant et al. (2000) undersökning fick 
deltagarna fylla i två formulär. I det första fick de instruktionen att det inte var deras egen 
uppfattning utan den kulturella uppfattningen om hur ofta de nitton känslorna uttrycktes och 
upplevdes av män respektive kvinnor och i den andra att det var deras egen uppfattning om 
detta. Överlag så stämde resultaten i vad gäller stereotypa uppfattningar och personliga 
uppfattningar överens.  
 Vid studie 1 var det fyra berättelser baserade på fyra känslor vilket medförde att en 
jämförelse kunde göras mellan de olika känslorna vid skattningen, vilket inte kunde göras vid 
studie 2 då det bara är en berättelse baserad på en känsla. I båda studierna görs bara en 
skattning av hur individen upplever känslorna eller känslan som manlig respektive kvinnlig 
beroende på målpersonens kön i berättelserna. Detta sammantaget kan ha haft påverkan på de 
olika resultaten mellan studierna och även tidigare forskning angående sorg som manlig eller 
kvinnlig känsla. Det intressanta är då vilken betydelse dessa skillnader får. Ger studie två ett 
mera sanningsenligt resultat angående hur individen ser på känslan och samband med kön? 
Medför jämförelsen i studie ett bara en bekräftelse på stereotyper? 
 
 

Generell diskussion 
 

Två studier visade sammantaget att det inte fanns någon större skillnad i empati beroende på 
målpersonens kön. En tendens fanns dock i studie två att manliga målpersoner som upplevde 
sorg gav upphov till mer empati. Håkansson och Montgomery (2003) har visat att 
könstillhörighet hos målpersonen har betydelse för empati, dock inte i samma riktning som 
tendensen i studie 2. Skillnaden emot denna studie är att deltagarna då fick möjlighet att välja 
någon de känt empati för. Tidigare forskning har visat att kvinnor är mer benägna att söka 
hjälp än män (Franks & Medforth, 2004; Sulik, 2007) och att detta till viss del kan förklaras 
utifrån socialiseringsteorier där kvinnor utvecklar ett omhändertagande perspektiv både mot 
andra och sig själva. Att deltagarna i Håkanssons och Montgomerys studie oftare valde en 
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kvinnlig person som de varit empatiska med skulle kunna förklaras med att det kan tänkas 
vara vanligare att ha empati med en kvinna då de kan uppfattas vara mer benägna att söka 
hjälp än män. Klein och Hodges (2001a) har visat att kvinnor hade högre empatisk förmåga 
med andra kvinnor än män. Denna undersökning visade inget belägg för en sådan skillnad. 
Dock använder sig Klein och Hodges av Ickes definition av empati som en kognitiv förmåga 
att korrekt avläsa den andres tankar och känslor och även Ickes metod för att studera detta. I 
denna undersökning ses empati som ett emotionellt fenomen med utgångspunkt ifrån både 
Batsons metod och definition på empati. Detta medför en viss osäkerhet i om dessa två 
undersökningar kan jämföras då de kan tänkas inte mäter samma aspekt av empati. En 
förklaring till att män som upplevde sorg fick mer empati än män som upplevde sorg i första 
studien kan vara att situationen i studie två skulle kunna uppfattas som svårare än i studie 1. 
Tidigare forskning (Batson et al., 1996; Håkansson Eklund, 2006b) har visat att om 
målpersonen befinner sig i en svår situation så brukar det leda till mer empati. Dock går det 
inte att dra några slutsatser om detta då det inte går att göra någon jämförelse mellan hur svår 
deltagarna i studierna upplevde situationerna eftersom svårighet inte bedömdes av deltagarna. 
 I studie 2 fanns det en tendens till att en man som känner sorg väcker mer empati än en 
kvinna och ett resultat till att kvinnor som känner ilska väcker mer empati än kvinnor som 
känner sorg. Detta tyder på att det finns ett samband mellan målpersonens kön, 
känsloupplevelse och graden av empati. Dock är det oklart vad denna skillnad beror på. Detta 
skulle kunna vara något för framtida forskning att undersöka. Ett ytterligare 
forskningsintresse skulle kunna vara att undersöka om de socialiseringsteorier som Batson et 
al. (1996) menar kan förklara könsskillnader i empati har någon relevans.    
 I denna undersökning användes fiktiva berättelser, naturligtvis skulle en verklig händelse 
kunna ge ett annat resultat. I en framtida studie skulle deltagarna kunna få se filmklipp med en 
manlig respektive kvinnlig person som befinner sig i en svår situation för att sedan skatta sina 
känslor utifrån Batsons et al. (2007) empatiskala. Dock blir det mera faktorer att ta hänsyn till 
då sådant som personens känslouttryck och eventuellt personens fysiska storlek kan komma 
att påverka upplevelsen av empati. Deltagarna skulle även kunna få läsa om en manlig och en 
kvinnlig person som befinner sig i likartade svåra situationer och sedan skatta sin empati. 
Detta skulle då kunna jämföras med en kontrollgrupp som inte får den möjligheten. Båda 
studierna har en skevhet i könsfördelningen, speciellt i studie 2. Detta medför att resultaten 
främst gäller för psykologistuderande kvinnor 
 Har könstillhörighet hos målpersonen någon betydelse för empati? Utifrån denna 
undersökning skulle det kunna ha en betydelse beroende på vilken känsla målpersonen 
upplever. Dock behövs det framtida forskning för att kunna undersöka om en sådan skillnad 
finns och i så fall vad som orsakar detta.  
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Do we feel more for a woman than for a man? 
Two studies about gender importance for the degree of empathy 

 
Robert Wahlström 

 
In two studies differences in empathy depending on target person’s gender 
was examined. In study 1 72 psychology students read four stories 
describing target persons in troublesome situations who experienced anger, 
shame, fear and sadness. Thereafter participants estimate their empathy. The 
results opened for the possibilities that sadness evoke more empathy for men 
and anger more empathy for women. Therefore in study 2 101 psychology 
students read a story where a target person experienced sadness or anger in a 
difficult situation and thereafter estimate their empathy. The result showed 
strong tendency that men who experiencing sadness evoke more empathy 
than women and women experiencing anger evoke more empathy than 
women experiencing sadness. The majority of participants where female. 
Target persons, gender, emotion and degree of empathy seem to be related 
when an emotion can bring difference in empathy between gender and 
different emotions can bring difference in empathy for women. 
 
Keywords: Empathy, Gender difference, emotion 

 


