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Vikten av vikten 
Stor empati för stora kvinnor 

 

Sandra Grzymkowski och Elin Kringsberg 
 

 
Ett kvasiexperiment genomfördes för att undersöka vem som väcker 
mest empati hos studenter, en kraftigt underviktig eller en kraftigt 
överviktig kvinna som är i en utsatt situation. Enkäterna innehöll en 
fiktiv berättelse om tre kvinnor och lästes av 252 studenter som sedan 
fick skatta sin empati. Kvinnan var antingen kraftigt underviktig, 
normalviktig eller kraftigt överviktig. Resultatet visade att bland 
kvinnliga deltagare fick den kraftigt överviktiga kvinnan mest empati. 
En förklaring till att kvinnor känner mer för den överviktiga kan vara 
skönhetsidealet, att de ska vara smala medan det för männen kanske 
inte är en lika central fråga. Ett annat resultat var att manliga deltagare 
kände ungefär samma empatigrad för alla tre kvinnorna. Deltagarna 
som kunde känna igen sig i situationen kände mest empati. Kvinnliga 
deltagare kände mer empati än männen över alla berättelserna.  

 
Keywords: empathy, obesity, underweight, discrimination, attitudes 

 
 

Inledning 
 
Den moderna människan lever i ett samhälle där media har en stor påverkan på hur människor 
ska leva sina liv, äta och träna rätt för att må bra. Det finns tidningar, böcker och TV-program 
som talar om hur det ”perfekta” livet ska uppnås. TV-program som Biggest loser, Du är vad 
du äter och Supersize vs Superskinny är några exempel på program som slagit igenom i 
Sverige de senaste åren. I ”Biggest loser” får tv-tittarna följa några personer som är 
överviktiga och kämpar för att gå ner i vikt genom strikt träning och diet för att nå sin 
målvikt. Programmet visar att det handlar om mer än att bara vara överviktig och att äta sig 
stor. Det ligger ofta andra faktorer bakom deras övervikt som egentligen kan förklaras av 
psykiska påfrestningar eller tidigare upplevelser som utvecklat det destruktiva beteendet. 
Trots försök till att ge en annan bild av överviktiga personer finns fördomar och negativa 
attityder kvar hos människor. Även diskriminering av överviktiga förekommer i exempelvis 
arbetslivet vilket framgår ur Schwartz, Vartanian, Nosek och Brownell (2006) studie. Där 
visade författarna hur personlighetsdrag kan tillskrivas människor med övervikt, som att vara 
lat eller att sakna självdisciplin men som egentligen inte behöver stämma. 
     I den här uppsatsen kommer fokus ligga på hur människor känner för personer som lider 
av övervikt eller undervikt genom att mäta empati. Är det någon skillnad i empati för Lisa 
som väger 130 kilo eller för Lisa som väger 42 kg? Författarna i denna uppsats har valt att 
använda sig av Batson, Early och Salvaranis (1997) definition och sätt att se på empati. 
Batson fokuserar på de känslor som uppkommer i en situation där vi känner för andra 
människor. Exempel på känslor som enligt Batson ingår i empati är sympati, ömhet, värme 
och medlidande.  
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Definitioner av empati  
 
Empati är ett välutforskat område vilket också gjort att det finns många olika definitioner av 
begreppet. Ickes (1993) definierar empati genom tre komponenter: empatisk förståelse 
(empathic understanding), empatiskt uttryck (empathic expression) och empatisk 
kommunikation (empathic communication). Ickes menar att empati är en kognitiv förmåga, 
att korrekt kunna läsa av en annan människas tankar och känslor. Alltså handlar det om 
perspektivtagande och att kunna sätta sig in i någon annans situation. Även Hein och Singer 
(2008) ser på empati som en kognitiv förmåga och definierar empati: ”…as an affective state, 
caused by sharing of the emotions or sensory states of another person” (s. 154). De menar att 
det handlar om att förstå intentioner, begär och känslor hos en annan person för att kunna 
känna empati.   
     Davis (1983) betonar också den kognitiva delen men även den affektiva delen av empati: 
”…empathy can best be considered as a set of constructs, related in that they all concern 
responsibility to others that are also clearly discriminable from each other” (s. 113). Decety 
och Jackson (2006) anser också att empati består av både en affektiv och en kognitiv del. 
Även de delar upp empati i tre komponenter, liknande Ickes (1993): ”(a) an affective response 
to another person, which often, but not always, entails sharing that person’s emotional state; 
(b) a cognitive capacity to take the perspective of the other person; and (c) emotion 
regulation” (s. 54). Decety och Jackson (2004) menar att empati är en medfödd förmåga men 
att den inte utvecklas automatiskt. Istället utvecklas den genom sociala interaktioner med 
andra människor. Även Hoffman (2000) anser att empati delvis är en medfödd förmåga men 
dessutom en inlärningsprocess som har både egoistiska och altruistiska inslag. Hoffman 
(1990) definierar empati som: ”…an affective response more appropriate to another’s 
situation than one’s own” (s. 157).  
     Eisenberg (2000) har, liksom Batson et al. (1997), en affektiv syn på empati vilket innebär 
att fokus ligger på de känslor som uppkommer i en empatisituation. Eisenbergs definition på 
empati är ”an affective response that stems from the apprehension or comprehension of 
another’s emotional state or condition and is similar to what the other person is feeling or 
would be expected to feel” (s. 671). Som tidigare nämndes kommer denna uppsats att bygga 
på Batsons et al. (1997) definition på empati: ”…an other-oriented emotional response 
congruent with another's perceived welfare; if the other is oppressed or in need, empathic 
feelings include sympathy, compassion, tenderness, and the like” (s. 105).  
 
 
Kön och empati  
 
Det finns mycket forskning som visar att kvinnor överlag känner mer empati än vad män gör 
vilket även kom fram i studien gjord av Ickes, Gesn och Grahams (2000). Där skattade de 
kvinnliga deltagarna sin empati högre om de visste att deras svar skulle bli bedömda. Enligt 
Ickes et al. (2000) berodde det på att kvinnor var mer motiverade att framställa sig som 
empatiska än män. Detta då det förväntas av dem att ha ett mer känslomässigt förhållningssätt 
än vad det förväntas av män att ha. Det kan i sin tur förklaras av de könsroller som råder i 
samhället och den stereotypa bilden av kvinnan. Exempel som författarna tog upp var att 
kvinnan ”bör” vara mer ”känslig” och därmed mer empatisk än en man. De menade dock inte 
att kvinnor hade mer empatiförmåga än män utan att de hade mer motivation.  
     En annan studie av Klein och Hodges (2001) visade också att motivation kunde öka graden 
av empati. Resultatet uppvisade att könsskillnader förelåg när deltagarna observerades utan att 
få något gensvar om hur de skulle känna eller agera. När de i nästa undersökning blev 
erbjudna pengar och även fick feedback minskade könsskillnaderna markant. Studien 
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demonstrerade att det handlade lika mycket om motivation som förmåga till att känna empati. 
I Håkansson och Montgomery (2003) studie framkom även könsskillnader i resultatet. Hälften 
av deltagarna fick i uppgift att fritt skriva om en situation där de hade känt empati för någon 
annan. Den andra hälften skulle beskriva en situation där någon annan känt empati för dem. I 
resultatet framkom det att majoriteten av empatihistorierna handlade om en kvinna oberoende 
utav om det var en man eller kvinna som skrev berättelsen. Författarna föreslog att detta 
kunde handla om att kvinnor hade en större benägenhet att känna empati eller att det var 
lättare att känna empati med en kvinna.  
 

 

Igenkänning och empati  
 
Upplevelsen av empati utgör fyra olika komponenter enligt Håkansson Eklund (2006). Den 
första är att en individ kan förstå och sätta sig in i en annan människas situation och känsla. 
Den andra komponenten är att en individ kan känna en eller flera känslor, vilka kan vara 
positiva och negativa, som kan överföras till andra individer. Den tredje innebär att individen 
som känner empati uppfattar likheter med sina egna tidigare erfarenheter och upplevelser. 
Den sista komponenten är att individen som känner empati är orolig för en annan persons 
välbefinnande. I resultatet framkom det att empati var relaterat till om individen sågs som ett 
subjekt och om individen befann sig i en utsatt situation. En annan studie (Batson et al., 1997) 
visade att genom att föreställa sig vad någon annan människa kände väcktes empati men 
också altruistisk motivation. Altruistisk motivation innebär att hjälpa en person utan själviska 
motiv. Att istället föreställa sig sina egna känslor i samma situation väckte också empati men 
kunde även leda till personlig oro. Detta i sin tur kunde framkalla egoistisk motivation, 
egoistisk motivation betyder att hjälpa någon av egen vinning.   
     I en studie gjord av Eklund, Andersson-Ståhlberg och Hansen (2009) undersöktes det om 
tidigare liknande erfarenheter resulterade i högre empatigrad hos deltagarna i studien. 
Deltagarna fick läsa fyra berättelser, en om rädsla för mörker, en om att bli övergiven och två 
om att förlora någon, antingen ett djur eller en förälder. Resultatet visade att deltagarna som 
varit med om liknande situationer och kunde känna igen sig också kände högre empatigrad för 
personerna i berättelserna. Berättelsen som gav mest empati var den om att förlora en 
förälder, oberoende av kön. Historien som de flesta kunde känna igen sig i var den om att vara 
rädd för mörker. Även en studie av Batson, Turk, Shaw och Klein (1995) demonstrerade att 
empati ökade vid igenkänning när deltagarna hade förståelse för personens välbefinnande och 
om personen var i nöd. I en annan studie gjord av Batson et al. (1996) visade resultatet att 
tidigare liknande erfarenheter om att vara i nöd ökade empatin då någon annan upplevde en 
likartad situation. I resultatet stämde dock detta endast för kvinnornas del, det fanns inget stöd 
i att tidigare liknande erfarenhet ökade empatin bland männen. 
 
 
Betydelsen av empatiskt beteende  

 
I Håkanssons och Montgomerys (2002) studie undersöktes betydelsen av att agera för att 
kunna känna empati från olika perspektiv. Tre experiment utfördes där alla visade att värdet 
av att agera spelade en central roll i hur empatisk en person framstod. Deltagarna fick läsa 
olika berättelser där en chef avskedade en anställd och sedan skatta hur empatisk chefen varit. 
I studie ett manipulerades de två variablerna att ”förstå” och att ”lova att agera” för att se 
vilken som gjorde chefen mest empatisk. Resultatet visade att det var viktigare att chefen 
lovade att agera än att han förstod, då ansågs han vara mer empatisk. I de andra två studierna 
visade även resultaten att chefens agerande var det som framställde honom som mer empatisk.  
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     Batson, Håkansson Eklund, Chermok, Hoyt och Ortiz (2007) visade i sin studie betydelsen 
av att kunna känna och uppfatta samt förstå en annan individs perspektiv för att kunna känna 
empati. I studien fick deltagarna läsa två nästan identiska berättelser där skillnaden var att 
huvudpersonen antingen framställdes som snäll eller elak där resultatet visade betydelsen av 
empatiskt beteende. Berättelserna handlade om hur huvudpersonen antingen varit snäll eller 
elak mot en dam som behövde hjälp. Efter att antingen ha hjälpt damen eller snäst av henne 
råkade huvudpersonen ut för en olycka och skadade sig svårt. I resultatet framkom det att 
deltagarna kände mer empati för den snälla personen då de värdesatte hans välbefinnande 
mer. Författarna slutsats var att det fanns två relevanta faktorer för att människor skulle känna 
empati. Den första var att kunna förstå en annan individ som är i nöd och den andra var hur 
mycket individens välmående värdesattes.   
   
 
Fördomar och fetma 
 
Ciaramicoli och Ketcham (2000) menar att vi människor måste vara uppmärksamma på våra 
fördomar för att kunna känna empati. Det kräver att människan har ett öppet och rörligt sinne 
för att den empatiska förmågan inte ska begränsas. Om det finns förutfattade meningar som 
exempelvis är baserade på religion, ras, etniskt ursprung eller titlar skapas fientlighet. Detta 
gör det svårt för oss människor att relatera till varandra men fördomar är inte de enda hindren 
som tas upp gällande empati. Människor har utvecklat ett sätt att dela in folk i kategorier och 
sätta etiketter på olika beteenden. Det görs för att människan vill organisera sin värld och 
förstå den. Ciaramicoli och Ketcham (2000) anser att människor följer vissa teorier om 
mänskligt beteende som egentligen har sin grund i generaliseringar eller abstraktioner. De tar 
upp exempel som stereotypa uppfattningar om att kvinnor skulle vara mer intuitiva eller 
lyhörda än vad män är.  
     I studien gjord av Schwartz et al. (2006) undersöktes vad människor har för medvetna och 
omedvetna fördomar om överviktiga personer. Deltagarna var både underviktiga och 
överviktiga och resultatet visade att alla hade fördomar om fetma, speciellt de som var 
smalare. Smala människor associerade automatiskt mer negativa attribut till överviktiga 
människor som att vara lata, dåliga och mindre motiverade. De föredrog även smala 
människor framför överviktiga människor. Deltagarna fick berätta vad de skulle kunna offra 
eller ge upp bara för att slippa vara överviktiga. Det visade sig att 46% hellre skulle ge upp ett 
år av sitt liv och 30% hellre skulle skilja sig än att bli överviktiga. I alla fall var det de smala 
människorna som var mer villiga att offra något gällande hälsa eller livsförhållande.  
     Teachman, Gapinski, Brownell, Rawlings och Jeyaram (2003) gjorde tre studier för att 
undersöka omedvetna fördomar och deras förändrade attityder till överviktiga personer. I den 
första studien visade deltagarna mycket omedvetna negativa attityder till fetma. En grupp fick 
information om att fetman berodde på brist på motion och att personerna i berättelserna hade 
ätit för mycket. De omedvetna fördomarna blev då högre angående personliga attribut, som 
exempelvis att ha brist på kontroll. En annan grupp fick istället information om att fetman 
berodde på genetiska faktorer, ändå påverkades inte de omedvetna fördomarna här. I de andra 
två studierna läste deltagarna historier om diskriminering mot överviktiga personer för att 
väcka empati. Trots denna manipulation blev resultatet oförändrat och gav heller inte mindre 
fördomar. Dock ledde manipulationen till lägre omedvetna fördomar hos de deltagare som var 
överviktiga. Även i en annan studie gjord av Gapinski, Schwartz och Brownell (2006) visade 
resultatet att omedvetna och medvetna fördomar mot överviktiga var dominerande trots försök 
till manipulation av olika slag.  
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Syfte och hypoteser  
 
Syftet med denna studie var att undersöka vilken kvinna som väckte mest empati hos 
studenter, en kraftigt underviktig eller en kraftigt överviktig kvinna som är i en utsatt 
situation. 
     Vår första hypotes var att kvinnor skulle känna mer empati än män för samtliga kvinnorna 
i berättelserna. I studien gjord av Ickes et al. (2000) visade resultatet att kvinnor kände mer 
empati än män. Det här resultatet trodde vi även uppkomma i vår studie. 
     Vår andra hypotes var att de studenter som själva varit med om en liknande situation eller 
kunde känna igen sig i kvinnornas utsatta situation skulle känna mer empati. Eklund, 
Andersson-Ståhlberg och Hansen (2009) gjorde en studie där deltagarna fick läsa olika 
berättelser för att sedan skatta sin empati. Historierna handlade om personer som antingen var 
rädda för något eller hade förlorat någon. Resultatet visade att de deltagare som varit med om 
liknande situationer eller kunde känna igen sig visade mer empati för personerna i 
berättelserna. Vi förväntade oss att det här även skulle vara av betydelse i vår studie. 
     Vår tredje hypotes var att deltagarna skulle känna mer empati för en kvinna som var 
kraftigt underviktig än för en kvinna som var kraftigt överviktig. Detta för att det finns 
mycket fördomar och negativa attityder mot överviktiga personer vilket Schwartz et al. (2006) 
tar upp i sin studie. Där framkom det att människor i alla olika viktklasser hade fördomar om 
människor med fetma. Attribut som att vara lat och mindre motiverade associerades med att 
lida av fetma. Därför trodde vi att den kraftigt överviktiga kvinnan inte skulle få lika mycket 
empati då tankar som att ”hon får skylla sig själv” eller ”hon har satt sig i den situationen 
själv” skulle vara dominerande.   
    
 

Metod 
 

Design  
 
Enkäterna bestod av tre nästan identiska berättelser där det enda som varierade var kvinnans 
vikt. Viktvariationerna var 42 kg, 65 kg och 130 kg på kvinnorna. Deltagarna fick efter att ha 
läst en av berättelserna skatta sina känslor utifrån Batsons et al. (2007) empatiskala som har 
översatts till svenska av Angantyr, Eklund och Hansen (in press). Dessa tre versioner delades 
slumpmässigt ut till deltagarna. 
 

 

Deltagare  
 
Deltagarna i undersökningen var studenter från olika utbildningar vid en högskola i 
Mellansverige. Ett tillgänglighetsurval användes då målet var att komma åt så många 
studenter som möjligt inom flera utbildningsprogram. Det var bland annat beteendevetare och 
civilingenjörer som svarade på enkäten. Totalt delades 252 enkäter ut i 11 klasser och det blev 
ett externt bortfall på en person. Det var 78 personer som svarade på enkäten med berättelsen 
om den kraftigt underviktiga kvinnan, 85 som svarade på berättelsen om den normalviktiga 
kvinnan och 87 på den om den kraftigt överviktiga kvinnan. Det var 170 kvinnor som deltog i 
studien och 80 män, ett till internt/partiellt bortfall framkom (Tabell 1). Deltagarnas ålder 
varierade från 19 till 52 år, medelåldern var 24 och standardavvikelsen på 5.60.  
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Tabell 1 
Deltagarnas fördelning mellan berättelserna uppdelat på kön   

 

 
 
Pilotstudie 
  
Innan denna studie påbörjades genomfördes en pilotstudie som innefattade fyra intervjuer. 
Författarna genomförde två intervjuer var inom ämnet fetma och anorexia nervosa. Syftet med 
dessa studier var att se vad intervjupersonerna hade för attityder, fördomar samt känslor till 
fetma och anorexia nervosa. Resultaten användes som inspiration för att utforma denna 
undersökning. Det framkom exempelvis att deltagarna som intervjuades om anorexia nervosa, 
tyckte väldigt synd om personer som lider av sjukdomen. De kände känslor som medlidande 
och blev berörda. Deltagarna som intervjuades om fetma hade mer fördomar och negativa 
attityder till personer som lider av fetma. De kände medlidande men återkom hela tiden till att 
överviktiga faktiskt satt sig i den situationen själva. De uttryckte känslor som att ”de får skylla 
sig själva” samtidigt som de båda förstod att det finns fler faktorer bakom deras övervikt.  
 

 
Material och procedur 
 

När enkäten var färdigställd och godkänd, testades den på tre personer för att undersöka att 
den inte innehöll några oklarheter eller frågetecken. När några justeringar utförts, kontaktades 
ansvariga föreläsare för olika program på högskolan. Det skickades ut ett e-mail där syftet 
med studien förklarades och en förfrågan om att få komma till deras klass. När föreläsare 
godkänt utdelning av enkäterna bestämdes tid och plats för undersökningsledarna att besöka 
klasserna. Innan enkäterna delades ut gavs en kort presentation där undersökningsledarna 
poängterade frivilligheten i att delta i studien samt deras anonymitet. Deltagarna fick även 
veta att all information som samlades in bara skulle användas för studiens syfte och att syftet 
skulle förklaras för dem i efterhand (Vetenskapsrådet, 2002). Enkäterna delades ut av under-
sökningsledarna vid alla undersökningstillfällena.    
     Enkäten bestod av en kort information om hur deltagarna skulle fylla i enkäten. Det 
förklarades även i text att det var frivilligt och att enkäten var anonym. Därefter kom två 
bakgrundsfrågor om kön och ålder som sedan följdes av den fiktiva berättelsen. Berättelserna 
var identiska förutom att kvinnan i berättelsen antingen var kraftigt underviktig, normalviktig 
eller kraftigt överviktig:  

Lisa är 25 år gammal och är normalviktig. Hon är 165 cm och väger 65 kg. 
Hon ska för första gången prova på ett spinningpass på en 
träningsanläggning men har råkat boka in sig på ett intensivpass. Lisa är 
väldigt nervös och snubblar över en av cyklarna i salen, vilket gör att alla 
tittar på henne och hon känner sig väldigt obekväm. När passet väl börjar 
och Lisa inser vad hon gett sig in på är det redan försent att dra sig ur. Hon 
gör sitt bästa att hänga med men det är extremt tungt och jobbigt. En bit in 
på passet är Lisa redan helt slut, hon har svårt att andas och hela kroppen 
värker. Hon känner hur det snurrar till och vips så har hon svimmat. När 
Lisa äntligen vaknar till har hon flera personer över sig som frågar hur hon 

Deltagare Underviktig Normalviktig Överviktig Totalt 
Kvinna 50 57 63 170 
Man 28 28 24 80 
Totalt 78 85 87 250 
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mår och det slår henne vad som precis har hänt. Hon ser att flera fortfarande 
sitter kvar på cyklarna, ivriga att fortsätta passet. Lisa tar sig snabbt upp och 
springer ut ur salen…    

De kursiverade orden i berättelsen ändrades beroende på vilken kvinna det var i berättelsen. 
Författarna utgick från BMI (body mass index) när valet gjordes vad kvinnorna skulle väga i 
berättelserna. BMI är ett mått som beräknas genom att ta vikt i kilo delat med längd i meter i 
kvadrat. Lisa som vägde 130 kg och var 1.65 meter lång fick alltså ett BMI på 130/1.652 = 48. 
En person som har ett BMI mellan 18.5 och 25 klassas som normalviktig. Ligger värdet 
mellan 25 och 30 är personen överviktig och om BMI ligger över 30 klassas det som fetma. 
När en person har ett BMI på 19 eller lägre klassas det som undervikt. Lisa som vägde 42 kg 
hade därmed ett BMI på 15 vilket var betydligt lägre än normalvikt (Livsmedelsverket, 2010). 
     Den fiktiva berättelsen följdes av Batsons et al. (2007) empatiskala som har översatts till 
svenska av Angantyr et al. (in press). Empatiskalan består av sexton olika känslor, varav åtta 
av dessa mäter empati. Dessa är: berörd, sympati, medlidande, värme, ömhet, medkänsla, 
omsorg och deltagande (Cronbach´s alpha = .91). Resterande åtta känslor fanns med för att 
deltagarna inte skulle kunna veta att det var empati som mättes. De känslorna var sorg, 
ängslan, besvärad, irriterad, upprörd, förskräckt, skam och bekymrad. Ordet bedrövad byttes 
ut mot skam för att se om berättelsen väckte mycket skamkänslor för kvinnorna.  
     Empatiskalan följdes av ett antal följdfrågor för att få mer information om varför 
deltagarna svarat som de gjort. Frågor som ställdes var om de hade varit med om en liknande 
situation som kvinnan i berättelsen eller en situation där de känt sig utsatta samt om de trodde 
att det påverkade deras svar. Dessa följdes av två frågor där deltagarna fick svara på om det 
var nöjda med sin vikt samt var de skattade sig själva mellan kraftigt underviktig till kraftigt 
överviktig. Enkäten avslutades med två öppna frågor där de fick svara fritt på frågorna: Vad 

skulle få dig att känna mer för kvinnan i situationen? och Vad skulle få dig att känna mindre 

för kvinnan i situationen? 

 
 

Resultat 
 
Resultatet visade att av de åtta empatikänslorna fyllde deltagarna i högst värde på sympati i 
alla tre berättelser. Det var den normalviktiga kvinnan som fick det högsta värdet på sympati 
av de tre kvinnorna. Den empatikänsla som fick minst av alla de åtta känslorna var ömhet som 
även fick det lägsta värdet av alla berättelser. Det var även här den normalviktiga kvinnan 
som stod för det lägsta värdet (Tabell 2).  
 
Tabell 2 
Medelvärden (och standardavvikelser) på empatikänslorna uppdelat på de olika berättelserna 

Empatikänslor Underviktig Normalviktig Överviktig Totalt 
Berörd 4.27 (1.76) 3.94 (1.66) 5.05 (1.52) 4.43 (1.70) 
Sympati 4.71 (1.73) 5.29 (1.47) 5.20 (1.56) 5.08 (1.60) 
Medlidande 4.57 (1.76) 5.14 (1.55) 4.91 (1.69) 4.88 (1.68) 
Värme 3.15 (1.83) 3.56 (1.87) 3.94 (1.96) 3.57 (1.91) 
Ömhet 3.08 (1.64) 3.06 (1.68) 3.41 (1.85) 3.19 (1.73) 
Medkänsla 4.69 (1.68) 5.16 (1.53) 5.15 (1.43) 5.01 (1.55) 
Omsorg 3.91 (1.72) 3.82 (1.75) 4.30 (1.90) 4.02 (1.80) 
Deltagande 3.38 (1.78) 3.80 (1.74) 4.27 (1.78) 3.83 (1.80) 
Not: Empatiskalan gick från 1 (inte alls) till 7 (extremt) 
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En Pearson korrelationsanalys genomfördes för att se om det finns samband mellan empati 
och ålder. Resultatet visade att ju äldre deltagarna var desto mer empatiska var dem. Det fanns 
ett signifikant samband, r  = .224,  p  <  .001. 
     En 2(man/kvinna)x3(under/normal/över) variansanalys utfördes för att testa hypotesen att 
kvinnor känner mer empati än män. Resultatet visade en statistisk signifikant skillnad mellan 
könen, F (1, 244) = 10.98, p < .001, η2  = .043. Det fanns ingen skillnad mellan berättelserna, 
F (2, 244) = 1.51, p = .223, η2 = .012. Det fanns inte heller någon interaktionseffekt mellan 
kön och berättelse, F (2, 244) = 1.050, p  = .351, η2 = .009. 
     Utifrån tvåvägs variansanalysen som utfördes uppkom ett mönster som visade på att 
männen och kvinnorna skilde sig åt i empatigrad för de olika kvinnorna. Därför utfördes två 
envägsvariansanalyser där männen testades i ens separat analys och kvinnorna i en annan. 
Detta för att se mönstret som framkom mer tydligt. En envägs variansanalys med 
berättelserna (underviktig/normalviktig/överviktig) som oberoende variabel på endast männen 
visade ingen signifikant skillnad i empati mellan berättelserna, F (2, 77) = .058, p = .944, η2 = 
.001. De manliga deltagarna visade alltså ingen signifikant skillnad i empati för de tre 
kvinnorna i berättelserna. En variansanalys gjordes även på bara de kvinnliga deltagarna i 
studien. Här visade däremot resultatet en signifikant skillnad mellan berättelserna, F (2, 167) 
= 3.862, p  < .023, η2 = .044.  Kvinnorna i studien kände mest empati för den överviktiga 
kvinnan och minst för den underviktiga kvinnan (Tabell 3 samt Figur 1).  
 
Tabell 3 
Medelvärden (och standardavvikelser) i empati för under/normal/över mellan könen 

Deltagare Underviktig Normalviktig Överviktig Totalt 
Kvinna 4.09 (1.40) 4.44 (1.11) 4.78 (1.41) 4.46 (1.34) 
Man 3.84 (1.39) 3.79 (1.28) 3.91 (1.14) 3.84 (1.26) 
Totalt 4.00 (1.39) 4.23 (1.20) 4.54 (1.39) 4.26 (1.34) 
 

 
Figur 1 
Medelvärden i empati för under/normal/över mellan könen 

 
Hypotesen att studenter som själva varit med om en liknande situation eller kunde känna igen 
sig i kvinnornas utsatta läge skulle känna mer empati testades med en envägsvariansanalys. 
Totalt var det 138 deltagare som kunde känna igen sig i en utsatt situation och 83 som inte 
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kunde känna igen sig. De som kunde känna igen sig kände signifikant mer empati än de som 
inte kunde det, F (1, 249) = 15.095,  p < .001, η2 = .057. En deltagare beskriver på frågan vad 
som skulle få henne att känna mer empati att: ”Jag känner redan mycket med kvinnan, med 
tanke på att hon är i min egen ålder och har samma problem som jag”. Flera deltagare nämnde 
även liknande svar som att de hade känt mer empati för kvinnan om de hade varit med om en 
liknande händelse eller känt kvinnan personligen (Tabell 4).  
 
Tabell 4 
Medelvärden (och standardavvikelser) i empati uppdelat på att ”känna igen sig i en utsatt 

situation eller inte”  

Erfarenhet Underviktig Normalviktig Överviktig Totalt 
Ja 4.27 (1.44) 4.36 (1.21) 4.82 (1.38) 4.49 (1.35) 
Nej 3.57 (1.19) 3.91 (1.15) 3.97 (1.24) 3.81 (1.20) 
Totalt 4.01 (1.39) 4.23 (1.20) 4.54 (1.39)  4.27 (1.34) 
Not: Ja = känna igen sig, Nej = inte känna igen sig 

 
Det var 57 deltagare som hade varit med om en liknande situation som kvinnorna i 
berättelserna och 194 som inte hade varit det. I resultatet framkom det att de som varit med 
om liknande händelser, också kände mer empati för kvinnorna, F (1, 245) = 15.525, p < .001, 
η

2 = .047. En kvinna skrev till exempel att: ”Jag skulle tycka otroligt synd om henne eftersom 
jag själv varit utsatt för en liknande situation” (Tabell 5). 
 
Tabell 5  
Medelvärden (och standardavvikelser) i empati uppdelat på ”varit med om en liknande 

situation eller inte” som kvinnorna i de olika berättelserna 
Igenkänning Underviktig Normalviktig Överviktig Totalt 
Ja 4.78 (1.25) 4.43 (1.35) 5.38 (1.23) 4.80 (1.32) 
Nej 3.75 (1.34) 4.16 (1.15) 4.36 (1.36) 4.11 (1.31) 
Totalt  4.01 (1.39) 4.23 (1.20) 4.54 (1.39) 4.27 (1.34) 
Not: Ja = varit med om en liknande situation, Nej = inte varit med om en liknande situation 

 

På frågan om deltagarna var nöjda med sin vikt svarade 104 att de var nöjda och 51 att de inte 
var nöjda. Det var 96 personer som var ganska nöjda med sin vikt. Resultatet visade att 
deltagarna som inte var nöjda med sin vikt kände mest empati. Dessa visade mest empati för 
den kraftigt överviktiga kvinnan. De som visade minst empati var de som var nöjda med sin 
vikt och svarade på den underviktigas berättelse, F (2, 242) = 6.055, p < .005, η2 = .028. Det 
fanns en statistiskt signifikant skillnad mellan berättelserna, F (2, 242) = 3.541, p < .05, η2 = 
.048. Det fanns här ingen statistiskt signifikant interaktion mellan nöjd med sin vikt och 
berättelse, F (4, 242) = .908, p = .460, η2 = .015 (Tabell 6).   
 

Tabell 6 
Medelvärden (och standardavvikelser)i empati för de som var nöjda ”ja/nej/ganska” med sin 

vikt och de som inte var det uppdelat på berättelserna  

Nöjd Underviktig Normalviktig  Överviktig Totalt 
Ja  3.58 (1.26) 4.11 (1.22) 4.11 (1.26) 3.93 (1.26) 
Nej 4.24 (1.22) 4.50 (1.20) 5.08 (1.50) 4.60 (1.34) 
Ganska 4.43 (1.52) 4.20 (1.20) 4.72 (1.37) 4.45 (1.36) 
Totalt 4.01 (1.39) 4.23 (1.20) 4.54 (1.39) 4.27 (1.34) 
Not: Ja = nöjd,  Nej = inte nöjd, Ganska = ganska nöjd. 
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Något som uppkom i resultatet var att ungefär 40 deltagare nämnde att de skulle känt mindre 
för kvinnan om hon varit elak på något sätt innan eller under händelsen. En kvinna skrev att 
”Om hon tidigare varit dum eller elak, gjort någon annan illa kanske”. En man skrev: ”Om 
hon hade reagerat med ilska gentemot den omtanke hon fick”. Några nämnde också att de 
skulle känna mindre för kvinnan om de varit hennes ovän. En kvinna svarade exempelvis: 
”Om det var en kvinna som jag kände och inte tyckte om”.  
     Det var även några deltagare, utifrån alla tre berättelser, som skrev att de skulle känt 
mindre empati om kvinnan varit normalviktig då hon inte skulle vara lika utsatt. En kvinna 
som fick den normalviktiga kvinnans berättelse förklarade det såhär: ”Jag känner mindre för 
normalviktiga många gånger då jag själv gått ner mycket i vikt och känner att jag kan göra 
mycket mer och skäms inte längre för mig själv så jag ser inte varför hon skulle må så dåligt”. 
Det framkom dock i de öppna frågorna att flera deltagare som fått den överviktiga kvinnans 
berättelse skrev att hon får skylla sig själv för att hon satt sig i den situationen. En kvinna 
beskrev på frågan vad som skulle få henne att känna mindre empati: ”Det känns som att hon 
hade kunnat räkna ut att det skulle bli såhär … så att hon pressar sig tills hon svimmar får mig 
att känna att hon får skylla sig själv”. Några kvinnliga deltagare nämnde även på denna fråga 
att de skulle känt mindre empati för kvinnorna i berättelserna om de hade varit män. En ung 
kvinna skrev: ”Ifall jag inte vore en kvinna och ifall jag inte hade varit empatisk som person”. 
En man skrev på samma fråga att han skulle känt mindre om berättelsen hade handlat om en 
man. 
 
 

Diskussion 
 

 
Huvudfynd i studien var att, (1) de kvinnliga deltagarna kände mer empati för kvinnorna i 
berättelserna än vad de manliga deltagarna gjorde, (2) de manliga deltagarna låg på en jämn 
nivå gällande empatigrad för alla de tre kvinnorna medan de kvinnliga deltagarna kände mest 
empati för den kraftigt överviktiga kvinnan, (3) ett annat resultat var att empati ökade vid 
igenkänning hos alla deltagarna. De som kunde känna igen sig i kvinnans situation, som 
utsatt, eller hade varit med om något liknande, var även de som kände mest empati.  
 

 

Diskussion av resultaten i relation till tidigare forskning 
 

Författarna fick stöd för vår första hypotes att kvinnor skulle känna mer empati än män då en 
skillnad visade sig mellan könen. Det fanns dock ingen interaktionseffekt mellan könen och 
berättelserna men när en jämförelse gjordes för män och kvinnor var för sig, i en 
variansanalys, blev resultatet signifikant för kvinnorna. De kvinnliga deltagarna kände mest 
empati för den kraftigt överviktiga kvinnan och minst för den kraftigt underviktiga kvinnan. 
Männen låg på en jämn nivå mellan alla tre berättelser och ingen större skillnad på 
empatigraden fanns. Som tidigare forskning visar framkommer det att kvinnor ofta känner 
mer empati än män. Ickes et al. (2000) visade på tydliga könsskillnader. Kvinnorna skattade i 
Ickes et al. studie empati högre om de visste att deras svar skulle bli bedömda, vilket 
författarna menade kan bero på att kvinnor vill framställa sig som mer empatiska än män. 
Gällande vårt resultat kan detta vara en av förklaringarna till varför kvinnor skattade högre på 
empatiskalan än män då de visste att de blev bedömda. Det kan också vara så att de kunde 
känna igen sig mer i berättelserna eftersom det handlade om en kvinna i en utsatt situation. 
Det förväntas av kvinnor att de ska vara mer empatiska och ”känsliga” än män vilket kan vara 
en faktor som även påverkade vårt resultat (Ickes et al., 2000). En tänkbar förklaring till att 
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kvinnor känner mer för den överviktiga kvinnan kan vara att det är mer accepterat att vara 
smal än överviktig för en kvinna. Skönhetsidealet för kvinnor är att de ska vara smala medan 
för männen kanske inte detta är en lika viktig och central fråga.    
    Det var drygt hälften av deltagarna, varav en del män, som kunde känna igen sig i en utsatt 
situation. Gällande vår andra hypotes att personer som själva varit med om en liknande 
situation eller kunde känna igen sig i kvinnornas utsatta situation, skulle känna mer empati 
vilket fick stöd i den statistiska analysen. Även i den öppna frågan skrev deltagare att de hade 
känt mer för kvinnorna om de varit med om en liknande händelse eller kände kvinnan i fråga. 
Det var bland annat en kvinnlig deltagare som beskrev att hon kände mycket eftersom hon var 
i samma ålder och hade liknande problem gällande vikten som kvinnan i berättelsen. Det 
framkom även att många deltagare hade känt mindre empati för kvinnan i berättelsen om hon 
varit normalviktig då hon inte skulle varit lika utsatt. Deltagarna förklarade det som att en 
normalviktig person inte blir lika utsatt då hon inte sticker ut på samma sätt som de andra två 
kvinnorna. Som framkom i Batson et al. (1996) studie visade resultatet att om personer haft 
tidigare erfarenheter om att vara i nöd, ökade deras empati för en annan människa som var i 
en likartad situation. Det här framkom även i en annan studie gjord av Batson et al. (1995) där 
empatin ökade vid igenkänning. Detta då deltagarna hade förståelse för personens 
välbefinnande samt om personen var i nöd på något sätt. Det här visade sig även i denna 
undersökning där deltagarna som kunde känna igen sig i en utsatt situation, även kände mer 
empati för de tre kvinnorna.   
     Vår tredje hypotes att studenter kommer att känna mer empati för en kvinna som är kraftigt 
underviktig än för en kvinna som är kraftigt överviktig fick inte stöd i resultatet. Resultat 
visade precis det motsatta att den kraftigt överviktiga kvinnan fick mest empati och den 
kraftigt underviktiga kvinnan minst. Det framkom dock i den öppna frågan att flera deltagare 
som fått den överviktiga kvinnans berättelse skrev att hon får skylla sig själv. Även 
kommentarer som att hon satt sig i den situationen själv, att det fanns en anledning till att hon 
var så stor samt att hon borde ha vetat sina egna begränsningar förekom. Det visade sig alltså 
inte att den tidigare forskning som fanns gällande fördomar och negativa attityder till 
överviktiga personer var relaterat till empati (Schwartz et al., 2006).   
     Något som även framkom i resultatet, men utanför hypoteserna, var att många deltagare 
skulle känt mindre empati för kvinnorna i berättelserna om de varit elaka eller deras ovän. 
Detta visade sig även i studien gjord av Batson et al. (2007) där en snäll person fick mer 
empati än en elak person, då båda råkat ut för en olycka. Deltagarna värdesatte den snälla 
personens välbefinnande mer än den elaka personens, vilket resulterade i högre empatigrad 
för den snälle.  
     Det var flera deltagare, både män och kvinnor, som även nämnde att det hade känt mindre 
för kvinnorna om det hade varit män. I Håkansson et al. (2003) studie fick deltagarna i uppgift 
att fritt skriva ner en situation där de känt empati för någon och den andra hälften skulle 
skriva en situation där någon känt empati för dem. Resultatet visade att de flesta deltagarna, 
både män och kvinnor, skrev en historia om en kvinna som känt empati för dem eller som de 
hade känt empati för. Författarna föreslog i sin studie att detta kunde handla om att kvinnor 
hade större benägenhet att känna empati eller att det kunde vara lättare att känna empati för en 
kvinna. Det här fanns det alltså en tendens till i denna studie då flera nämnde att de hade känt 
mindre empati om berättelsen hade handlat om en man. En annan intressant faktor som kom 
fram i resultatet var att de som var nöjda med sin vikt visade lägre empati än dem som inte var 
nöjda. Deltagarna som inte var nöjda var dem som kände mest empati för alla tre berättelser. 
Det här kan bero på att de kunde känna igen sig mer i berättelserna eller i att vara i en utsatt 
situation generellt sätt. 
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Studiens styrkor respektive svagheter 
 

En av styrkorna med denna studie var att ett etablerat mätinstrument användes, som gav ett 
tillfredställande Cronbach´s alpha. Det tyder på att de åtta känslorna mäter ungefär samma 
fenomen. Ett tillgänglighetsurval användes för att få så mycket enkäter som möjligt då 
avsikten var att komma åt studenter från flera program på hela högskolan. Deltagarna kom 
från olika klasser vilket ger studien en relativ stor spridning och ökar därmed generaliser-
barheten för undersökningen.  
     Vid enkätutdelningstillfällena gavs en kort presentation om studien. Undersökningsledarna 
gav samma information vid alla tillfällena och en färdig mall hade utarbetats för 
informationen. Syftet berättades för deltagarna efter att enkäterna samlats in för att inte 
påverka dem i deras sätt att svara.  
     Studiens styrka var att deltagarantalet var relativt stort med endast ett internt bortfall. 
Någonting som författarna anser skulle kunnat förbättra denna studie är att ha med fler 
manliga deltagare. Det hade varit intressant att se om skillnaderna mellan könen hade bestått 
och om männen fortfarande legat på en jämn nivå i empati mellan berättelserna. En annan 
svaghet med studien är att den är kulturbaserad och eventuellt bara kan appliceras på den 
västerländska kulturen.  
 
 
Förslag till vidare forskning 
 
För framtida forskning vore det intressant att ha samma berättelser men att byta ut kvinnorna i 
berättelsen mot män för att se vilken empati de skulle få. Detta bland annat för att se om 
männen hade känt igen sig mer och därefter skattat högre empati. Något annat intressant för 
vidare forskning är att ha med karaktärsdraget snäll/elak på kvinnorna eller männen i 
berättelserna. Det här för att se om skillnad finns i empatigrad för hur kvinnan eller mannen 
beter sig. I resultatet som framkom ur de öppna svaren i denna studie fanns en tendens att om 
kvinnorna hade varit elaka på något sätt, hade deltagarna känt mindre empati för dem. En 
annan variabel som hade varit intressant att undersöka är åldersskillnaden i graden av empati 
genom att dela upp deltagarna i olika åldersgrupper.   
 
 
Slutord 

 
En övergripande tanke med denna studie var att se om diskriminering och fördomar som finns 
mot överviktiga människor i samhället även kan spegla av sig i graden av empati. Känner 
människor mindre empati när de har fördomar mot någon? Är det så att de flesta känner ”du 
får skylla dig själv att du är så stor” eller är det bara en första ytlig tanke som många har? En 
av hypoteserna för denna studie var att den kraftigt underviktiga kvinnan skulle få mest 
empati. Detta visade sig vara det precis motsatta då deltagarna gav den kraftigt överviktiga 
kvinnan mest empati. Är det så att människor faktiskt har fått en förändrad bild på överviktiga 
personer och förstått att problemet ligger djupare än det som syns på utsidan? Är det så att 
skönhetsidealet för kvinnan, att vara smal och vacker, påverkar hur människor känner empati 
för en överviktig kvinna? De kanske automatiskt känner mer empati för den överviktiga 
kvinnan då de vet att hon har det svårare ute i samhället med fördomar och attityder. Hon 
passar inte in i den ”mall” som finns för hur en kvinna bör se och därför hamnar hon i ett mer 
utsatt läge än den smala kvinnan. Författarna ville med denna studie lyfta ett aktuellt ämne 
och ge människor en tankeställare, hur vi faktiskt ser och känner för våra medmänniskor. 
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