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Att känna eller inte känna empati 

Betydelsen av den andres personlighet 
 

Elina Sörensen och Ingrid Törnquist 

 

Empati innebär att känna med och för andra människor och är särskilt 

viktigt inom vård och omsorg. Det undersöktes om kvinnor skattar sig högre 

i empati än män och om det märktes på utbildnings- och yrkesval. 

Undersökningsdeltagarna var högskolestuderande med olika 

utbildningsinriktningar. Varje deltagare fick läsa om en individ som ser 

alternativt är med om en olycka. Nio olika versioner med tre olika 

huvudpersoner (Erik, Erika, person) med tre olika personligheter (Neutral, 

snäll, elak) slumpades ut och deltagarna fick skatta sina känslor enligt 

Batsons empatiskala. Kvinnorna skattade högre empati än männen. 

Psykologistuderande män skattade sig dock högre än psykologistuderande 

kvinnor. Människohjälpande utbildningar skattade högre empati än den 

tekniska utbildningen. Studien fann att empati ökar med ålder. En kön- och 

namnlös person med snäll personlighet väckte mer empati än namn- och 

könsgivna personer. En slutsats av detta är att människor är benägna att 

hjälpa andra, trots att information om personen saknas. 

 

Keywords: empathy, gender differences, similar experience, helping behaviour, need 

 

Inledning 
 

Empati är ett psykologiskt fenomen vari många aspekter har undersökts. Könsskillnader i 

empatisk förmåga och vikten av empati inom vissa yrkeskategorier har studerats flertalet 

gånger. Definitionerna av empati har varit många, men flera forskare har varit eniga om att 

empati innefattar såväl kognitiva som affektiva dimensioner (Davis et al., 1999; Duan, 2000; 

Rueckert & Naybar, 2008). Den kognitiva dimensionen av empati innebär förmågan att kunna 

anta en annans perspektiv, enligt Duan (2000). Rueckert och Naybar (2008) har beskrivit 

kognitiv empati som att en individ föreställer sig en annans tankar och känslor och samtidigt 

upplever samma känsla själv. Den känslomässiga dimensionen (också kallad affektiva 

dimensionen) av empati har beskrivits av Davis et al. (1999) som känslomässiga reaktioner i 

form av sympati och medkännande för en människa som befinner sig i någon form av 

nödsituation. Duan (2000) har förklarat känslomässig empati som att känna en annans 

känslor. Rueckerts och Naybars (2008) definition har knutit an till Duans (2000) definition av 

känslomässig empati och beskrivs som att en individ upplever samma känsla som en annan 

individ. Definitionen av empati som använts i denna studie är i linje med Batsons, Earlys och 

Salvaranis (1997) definition, där empati innebär att en individ bildar sig en uppfattning om en 

annan individs känslor och situation. Batson et al. (1997) uttrycker: 

 

There are, however, two potentially different ways of perceiving the other’s 

situation, and these are often confused. You can imagine how the other perceives 

the situation and how that person feels as a result (imagine other), or you can 

imagine how you would perceive the situation were you in the other’s position 

and how you would feel as a result (imagine self). (p. 751)  

Vad är empati? 
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Enligt Toussaint och Webb (2005) är empati en osjälvisk handling som krävs för att en 

individ ska kunna anta någon annans perspektiv och förstå dennes känslor på ett empatiskt 

sätt. Enligt Davis et al. (1999) är empati ett fenomen som består av två känslomässiga 

reaktioner. Dessa reaktioner är empatisk förmåga och personlig oro. Empatisk förmåga 

innebär en människas upplevelse av en känslomässig reaktion hos en annan person, det vill 

säga att man sätter andras känslor framför sina egna känslor. Personlig oro innebär att 

människor som mår psykiskt dåligt fokuserar på de egna känslorna framför andras känslor, 

enligt Davis et al. (1999).  

Ickes, Gesn och Graham (2000) har beskrivit fenomenet empatiska slutsatser som en slags 

vardaglig avläsning av andra människors tankar och känslor. När denna vardagliga 

tankeläsning lyckas så har en empatisk precision skett, det vill säga att en människa har 

lyckats att läsa av en annan människas tanke– eller känslovärld korrekt. Detta har i denna 

aktuella studie ansetts vara av särskilt stor vikt i arbetet med andra människor, speciellt av 

vårdande eller stödjande karaktär. Individer som befinner sig i någon form av svårighet kan 

behöva kompetent personal med empatisk förmåga som kan förstå situationen eller 

åtminstone föreställa sig vad det är som personen (exempelvis brukaren, klienten eller 

patienten) upplever.  

Davis et al. (1999) har kallat en typ av empati för dispositionell empati, vilket är ett 

personlighetsdrag. Det handlar om att en individ bedömer en annan individs situation och 

känslor för att sedan antingen hjälpa denna person eller inte. Denna form av empati är alltså 

situationsbetingad och kan därmed se olika ut från person till person men också från situation 

till situation. För att tillämpa denna typ av empati måste en person vara i behov av hjälp eller 

stöd och en annan individ måste göra sin personliga bedömning av situationen, har Batson, 

Lishner, Cook och Sawyer (2005) skrivit. 

 

Identifikation, igenkännande och perspektivtagande 
 

När en individ sätter sig in i en annan persons situation och förstår den utifrån sin egen 

livsvärld, sker en slags identifikation. Att identifiera sig med en annan person och dennes 

situation gör att den utomstående individen känner igen sig. Igenkännandet i sin tur gör att 

människor känner för och med andra människor som är i behov av hjälp, har Batson et al. 

(2005) uttryckt. Medkännandet är starkare om vi känner den andre personen, exempelvis om 

det vore någon familjemedlem eller vän. Batson et al. (2005) har skrivit att människor har 

olika motiv för att känna med och för andra. Ett tydligt exempel på detta är att människor har 

ett grundläggande behov av närhet och att ta väl hand om dem som vi håller kära. Dessa 

omhändertagande och vårdande egenskaper medför att människor skyddar sina 

medmänniskor som om de vore deras egna barn. Igenkännandet som Batson et al. (2005) 

belyst i sammanhanget är därför en mycket viktig källa till att känna empati för främlingar, i 

och med att människan identifierar sig med och relaterar det egna självet till andra människor 

i sin omgivning.  

Batsons, Håkansson Eklunds, Chermoks, Hoyts och Ortizs (2007) studie gav resultatet att 

människors empatiska förmåga består av två faktorer; att en individ gör en bedömning av en 

annan individs välbefinnande samt att denne andra individ befinner sig i någon form utav 

nödsituation. Batson et al. (2007) upptäckte också en tredje faktor av empatisk förmåga, där 

en individ antar en annan persons perspektiv. Därmed kan perspektivtagandet, som beskrivits 

ovan, förstås i ett sammanhang (Duan, 2000). 

Inom människohjälpande yrken kan det ibland vara till fördel att kunna förstå andra 

individer som är i fokus för den verksamhet som bedrivs. Att anta en annan persons 

perspektiv och försöka se situationen ur en annan synvinkel kan påverka vilka relationer som 
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skapas i mötet med personal och klient. Håkanssons och Montgomerys (2003) studie i empati 

har visat att empati består av flera delar; en individs förståelse för en annan persons situation, 

individens omtanke för en annan person samt likheter mellan personens situation och 

individens tidigare upplevelser. Vad gäller den känslomässiga förståelsen för den andra 

personen, hänvisade deltagarna i Håkanssons och Montgomerys (2003) studie till sina egna 

känslor, dock kunde individerna som kände empati referera till såväl den andra personens 

känslor som sina egna. Omtanken hos den individ som känner empati yttrar sig främst i 

faktiska handlingar och ageranden. Det handlar alltså inte endast om omtanke som att bry sig 

om en annan människa, utan också att faktiskt vilja göra något för personen. Att känna igen 

sig och uppleva likheter mellan en annan persons situation och känslor är centralt för empati. 

Dock är den andra personens situation viktigare än situationen för den individ som upplever 

empati. Håkansson och Montgomery (2003) har förklarat i sin studie att en individ inte måste 

ha upplevt en exakt likadan situation som en annan person för att individen ska kunna känna 

empati, utan det räcker med att situationerna liknar varandra på en abstrakt nivå för att 

individen ska förstå denne andra persons situation. 

Det har föreslagits att empati som grundas på rättvisa eller på omtanke kan se olika ut på 

grund av sin moraliska grund. Perspektivtagande har setts som en betydande del i 

resonemanget rättvisa, eftersom det hjälper individen att se ur olika synvinklar i moraliska 

besluttaganden. Känslomässig empati, däremot, bidrar inte till rättviseresonemanget (Juujärvi, 

Myyry, & Pesso, 2010). 

 

Empati, könsskillnader och social önskvärdhet 
 

Könsaspekten avseende empati har prövats flertalet gånger, där forskare ställt sig frågan om 

vilket kön som känner mer empati (Klein & Hodges, 2001; Laurent & Hodges, 2009; Manson 

& Winterbottom, 2012; Toussaint & Webb, 2005). Laurent och Hodges (2009) studie har 

visat att kvinnor hade högre empatisk precision än män, vilket antas ha ett samband med 

social önskvärdhet, det vill säga att det i samhället är socialt önskvärt att vara empatisk. 

Eisenberg och Lennon (1983) har förklarat dominansen för kvinnor vad gäller empatisk 

förmåga med hjälp av rådande könsroller och könsnormer. Eisenberg och Lennon (1983) har 

skrivit att kvinnor antas ha högre empatisk förmåga än män för att kvinnor i högre 

utsträckning är mer omhändertagande och mellanmänskligt orienterade än män. Kvinnor 

upplever empati som en viktig del av den egna självbilden och skattar sig därför högre än män 

i empatiska självskattningar. 

Hur människan ser på den egna självbilden kan kopplas samman med social önskvärdhet, 

exempelvis genom att människan ser sig själv på ett visst sätt men gärna skulle vilja vara på 

ett annorlunda sätt. Självskattningarna påverkas också av hur studier utformas, exempelvis 

kanske en kvinna som får ta del av en berättelse om en kvinna känner större identifikation till 

berättelsepersonens kön än vad en man som läser samma berättelse skulle göra. Klein och 

Hodges (2001) har framhävt att det är motivationen till att känna empati och inte endast 

förmågan att känna empati som måste studeras. Kvinnor och män skiljer sig inte åt avseende 

empatisk förmåga utan i vilka faktorer som motiverar de till att känna empati, har Klein och 

Hodges (2001) funnit. Faktorer som motiverar såväl kvinnor som män att förbättra den 

empatiska precisionen är exempelvis ekonomisk kompensation för sitt deltagande i studier. 

Kvinnor motiveras av tron att empati utgör en viktig del i den kvinnliga könsrollen och kan 

därför förbättra sin empatiska förmåga i att försöka förstå vad någon annan tänker eller känner 

(Klein & Hodges, 2001).  

Förlåtelse är en viktig del i att känna empati. I sin studie har Toussaint och Webb (2005) 

kommit fram till att kvinnor känner mer empati än män, men att det inte finns någon skillnad 
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mellan kön vad gäller förlåtande. Kvinnor känner alltså mer empati än män, men detta tycks 

inte hjälpa dem att förlåta. Toussaint och Webb (2005) har argumenterat att det kan antas att 

även om män känner mindre empati än kvinnor, är empati viktigare för män när det gäller 

främjandet av förlåtande. Rueckerts och Naybars (2008) studie har pekat på att det inte finns 

något stöd för att män och kvinnor skiljer sig biologiskt vad gäller känslor. Den högra 

hemisfären i människans hjärna antas involvera känslomässiga uttryck hos alla människor och 

skiljer sig alltså inte åt mellan könen.  

 

Empati i yrkeslivet 
 

Det kan antas att individer som väljer ett människohjälpande yrke har god empatisk förmåga. 

Vidare kan det antas att kvinnor i många fall har högre empati än män då kvinnor i högre 

utsträckning väljer människohjälpande yrken eller utbildningar som syftar till dessa yrken 

(Harton & Lyons, 2003). 

Med detta antagande i åtanke har denna studie undersökt empati hos både kvinnor och 

män, för att undersöka skillnaden mellan könen vad gäller empati. Studien undersökte även 

om det kunde finnas någon skillnad mellan olika utbildningar, i detta fall var deltagarna 

psykologistudenter, socionomstudenter och datavetenskapsstudenter. Harton och Lyons 

(2003) har menat att då kvinnor känner högre empati än män, kan detta vara en förklaring till 

att fler kvinnor väljer utbildningar som leder till anställningar inom människohjälpande yrken.  

Det kunde urskiljas vid denna undersökningens gång att psykologi- och 

socionomutbildningarna (som kan leda till människohjälpande yrken) dominerades av 

kvinnor, medan den datavetenskapliga utbildningen till största delen bestod av män. Manson 

och Winterbottom (2012) har funnit att det är vanligare för män att systematisera (tekniskt) 

och vanligare för kvinnor att empatisera (socialt). Därmed finns en förklaring till att kvinnor 

och män söker sig till olika utbildningar. Män väljer exempelvis främst att utbilda sig inom 

fysik, matematik, ingenjörsutbildningar samt datavetenskapliga utbildningar. Kvinnor 

däremot är till exempel dominerande inom utbildningar där yrkeslivet senare kräver social 

kompetens.  

Harton och Lyons (2003) har kommit fram till att graden av empati hos en individ troligen 

avgör vilken utbildning denne väljer. Detta var dock ingenting som denna studie intresserade 

sig för, dock kan det vara värt att ha i åtanke när en undersökning handlar om empati i olika 

utbildningsval, eftersom det kan utgöra en grundläggande förklaring till varför olika deltagare 

uppnår olika resultat i mätningar av empati. 

 

Berättelser om empati 
 

I nära relationer finns det en vilja att visa omtanke, känslor och liknande och därför kan detta 

visa att det finns en empatisk vilja att hjälpa andra (Batson, Håkansson Eklund, Chermok, 

Hoyt, & Ortiz, 2007). Det denna studie vidare ville undersöka var om det för 

undersökningsdeltagarna var någon skillnad i grad av empati beroende på informationen de 

fick om en person de skulle känna empati för. Tanken var att se om det blev olika resultat om 

historien deltagarna fick läsa handlade om en specifik person med information om både namn 

och kön, eller om personen i fråga saknade denna information. Batson et al. (2007) har gjort 

en undersökning där deltagarna fick läsa om en person som på väg till skolan var med i en 

trafikolycka och fick efter sina skador avsluta sina studier. En del undersökningsdeltagare fick 

veta positiva personlighetsdrag hos personen, och en del fick veta negativa saker om personen 

i fråga. Efter att ha läst om incidenten fick undersökningsdeltagarna fylla i en enkät som mätte 
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hur hög empati de kände gentemot personen i fråga. En sådan undersökning liknar denna 

studies undersökning, även om historierna i sig innehar olika skillnader. Den här studien 

undersöker om vissa aspekter av personligheten hos en individ i nöd påverkar förmågan att 

känna empati hos en annan individ. Personligheterna begränsas till att vara snälla, elaka eller 

neutrala (det vill säga utan information) till sin karaktär. 

 

Den här studien 

 

I den här studien testas om empatin påverkas av personligheten såväl som könet på 

berättelsepersonen. Undersökningsdeltagarna fick läsa nio olika historier som kunde handla 

om Erik, som i en version var snäll, i en version var elak och i en version fanns det ingen 

information om Erik som person. Tre likadana versioner fanns om Erika och tre likadana 

versioner fanns där personen i berättelsen varken tilldelades namn eller kön. Informationen 

om personligheterna i studien var begränsad till huruvida berättelsepersonerna var snälla 

respektive elaka eller om denne information saknades helt. Det som i studien ville undersökas 

var om undersökningsdeltagarna kände mer empati för dels en snäll person än en elak person 

och dels (som nämnts tidigare) om en kön- och namngiven person fick en större empatisk 

respons av undersökningsdeltagarna än en person utan kön och namn.  

I denna studie innebär snällhet att visa omtanke och bry sig om andra människor, medan 

innebörden av elakhet är att endast se till sitt eget bästa och inte visa hänsyn för andra 

människor. Dessa innebörder har författarna själva tillskrivit begreppen. 

 

Syfte och hypoteser 
 

Det denna studie ville testa var således om det finns skillnader mellan hur män och kvinnor 

graderar empati gentemot andra människor. Dessutom syftade studien till att undersöka om 

individers val av utbildning har samband med deras skattade empatinivå. Studien testade tre 

hypoteser. Hypoteserna för studien var av tre olika slag.  

Den första hypotesen var att en snäll man väcker mer empati än en snäll kvinna. Detta 

antagande grundas på det som Eisenbergs och Lennons (1983) studie visat, nämligen att 

kvinnor är mer mellanmänskligt orienterade än män samt att det ligger i kvinnans natur att 

vara omhändertagande. Männen antas vara mer tekniskt orienterade och deras intressen skiljer 

sig från kvinnornas, skriver Manson och Winterbottom (2012). 

Den andra hypotesen var att en elak man väcker mindre empati än en elak kvinna. Även 

här har Eisenbergs och Lennons (1983) resultat tillämpats, angående kvinnans natur att vara 

mer omhändertagande och mellanmänskligt orienterad. Detta betyder inte att männen har en 

avsaknad av dessa egenskaper utan att de som Manson och Winterbottom (2012) funnit, har 

andra betydelsefulla egenskaper. 

Den tredje hypotesen var att då personen i fråga saknar identitet (i form av kön och namn) 

väcks mindre empati än för såväl kvinnor som män. Detta antagande grundas på att 

människor borde känna mindre empati när de saknar information om personen i en svårighet 

och därmed inte kan känna igen sig och identifiera sig med personen på samma sätt som om 

informationen fanns. I likhet med vad Batson et al. (2005) kommit fram till, grundas 

antagandet på att människor identifierar sig med de situationer som presenteras för dem och 

därmed kan känna igen sig i såväl andra människors känslor som situationer. 

 

Metod 
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Deltagare 
 

I undersökningen tillämpades ett tillgänglighetsurval, då specifika grupper valdes ut utan att 

författarna visste hur könsfördelningen i grupperna såg ut. Deltagarna var 47 

psykologistudenter (varav 13 män), 66 socionomstudenter (varav 8 män och en person inte 

hade svarat på könsfrågan) och 42 datavetenskapsstudenter (varav 35 män).  Sammanlagt 

samlades 161 enkäter in, varav ett bortfall på 6 enkäter förekom på grund av att centrala 

frågor inte hade besvarats. Bakgrundsinformationen om deltagarna var begränsad till kön, 

ålder och vilket program eller kurs deltagaren läste. Deltagarna var mellan 18 och 47 år. 

Deltagarna kompenserades inte för sitt deltagande. 

 

 

Material 
 

Undersökningen var en kvantitativ enkätstudie, där deltagarna ombads fylla i ett 

självskattningsformulär. Materialet som användes i denna undersökning var fiktiva 

berättelser, bakgrundsfrågor om kön och ålder, enkäter med Batsons et al. (1997) empatiskala 

som översatts till svenska (Angantyr, 2008; Persson och Ståhl, 2008) och SPSS. Skalans 

ytterändar benämndes från 1 (Inte alls) till 7 (Extremt).  

Berättelserna fanns i nio olika versioner. Varje version av dessa nio fanns i tre varianter (se 

Figur 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Studiens nio berättelser med tre huvudaktörer. 

 

Nedan följer tre varianter av berättelsen, först den neutrala varianten, följd av den snälla 

varianten och slutligen den elaka varianten. Orden som kursiverats är de namn som bytts ut i 

de nio olika berättelserna. Ord som ”han” har ändrats till ”hon” respektive ”personen” i de 

andra versionerna. Namnen varierade mellan Erik, Erika och person.  

 
Det är måndag och Erik är på väg till jobbet. När Erik har kommit halvvägs till jobbet ramlar han med 

cykeln och skadar sig. Erik är nu försenad och haltar till jobbet. Morgonmötet är redan påbörjat när Erik 

anländer till jobbet. Efteråt ber chefen att få tala enskilt med Erik. Erik får då beskedet att han har förlorat 

jobbet. Chefen har tagit beslutet att låta Erik gå. Erik står nu utan arbete. 

 

Det är måndag och Erik är på väg till jobbet. När Erik har kommit halvvägs till jobbet med bilen ser han 

en person som ramlar med sin cykel. Erik hjälper personen till sjukhuset. På sjukhuset ser Erik till att 

personen blir väl omhändertagen. Erik är nu försenad till jobbet. Morgonmötet är redan påbörjat när Erik 

anländer till jobbet. Efteråt ber chefen att få tala enskilt med Erik. Erik får då beskedet att han har förlorat 

jobbet. Eftersom Erik vid upprepade tillfällen kommit för sent till jobbet, har chefen beslutat att låta 

honom gå. Erik försöker förgäves att förklara vad som hänt. Erik står nu utan arbete. 

 

 

Person som varken 

är snäll eller elak 

Kvinna som varken 

är snäll eller elak 

Man som varken är 

snäll eller elak 

Snäll person 

Snäll kvinna 

Snäll man 

Elak person 

Elak man 

Elak kvinna 
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Det är måndag och Erik är på väg till jobbet. När Erik har kommit halvvägs till jobbet ser han en person 

som ramlar med cykeln. Erik vill inte bli försenad, och struntar i att hjälpa personen trots att ingen annan 

är närvarande. Erik kör upp på trottoaren för att komma förbi personen, varpå han ger personen fingret 

när han passerar. När Erik kommer till jobbet ber chefen att få tala enskilt med honom. Erik får då 

beskedet att han har förlorat jobbet. Chefen har tagit beslutet att låta Erik gå. Erik står nu utan arbete. 

 

Sammanlagt skattade deltagarna sig själva på 16 olika känslor, varav åtta mätte empati. Dessa 

var berörd, sympati, medlidande, värme, ömhet, medkänsla, omsorg och deltagande. 

Känslorna följde denna ordning i enkäten. Cronbach’s alpha (.93) i den här studien visade 

den interna reliabiliteten för mätinstrumentet (Batsons et al., 1997; Perssons & Ståhls 

översättning, 2008). Övriga åtta känslor var med på skalan för att det inte skulle bli alltför 

uppenbart vad som avsågs med undersökningen. Dessa känslor var sorg, ängslig, besvärad, 

irriterad, upprörd, förskräckt, bedrövad och bekymrad. Samtliga känslor var blandade i 

enkäten (dock ej av författarna) för att deltagarna inte skulle kunna avgöra vad studien syftade 

till att undersöka. Enkäten bestod således av endast en sida där instruktioner, berättelsen, 

bakgrundsfrågor samt de 16 känslorna. Varje enkät innehöll en av nio olika varianter av 

berättelsen och enkäterna fördelades slumpmässigt över deltagarna. Varje deltagare läste 

endast en variant av berättelsen. 

 

 

Procedur 
 

Programsamordnare för ekonomprogrammet, sjuksköterskeprogrammet, datavetenskapliga 

programmet, socionomprogrammet samt kursansvarig för en psykologikurs kontaktades 

angående att få besöka föreläsningar för att dela ut enkäter. Missivbrev skickades ut till 

samtliga samordnare och kursansvariga. Datavetenskapliga programmet, 

socionomprogrammet samt psykologikursen var tillgängliga för undersökningen. Deltagarna 

informerades om att de skulle läsa en fiktiv berättelse och ficks sedan direktiv att följa 

instruktionerna på enkäten. Deltagarna fyllde i enkäterna som sedan samlades in och kodades. 

Syftet delgavs till deltagarna efter det att de fyllt i enkäterna för att inte social önskvärdhet 

skulle snedvrida resultaten. Nio olika versioner av enkäten fördelades ut över deltagarna 

genom slumpen. Anonymitet utlovades, då författarna inte på något sätt kunde koppla en 

enkät till en undersökningsdeltagare. Undersökningsdeltagarna informerades om 

kontaktuppgifter till författarna. Endast författarna och handledaren hade tillgång till den 

insamlade informationen.  

En deltagare som fått läsa en elak version med Erika som berättelseperson kom fram till 

författarna av studien och uttryckte sitt missnöje över utformandet av enkäten och situationen 

som beskrevs. Denna deltagare informerades om frivilligt deltagande och att möjligheten 

fanns att lämna in enkäten blank. En deltagare frågade om köns– och åldersfrågorna gällde det 

egna könet och den egna åldern eller om det var en slags gissning av berättelsepersonens kön 

och ålder. Denna eventuella otydlighet i enkäten diskuteras under avsnittet Diskussion. 

Enligt Vetenskapsrådet (2012) finns olika etiska krav på forskning. Informationskravet är 

uppfyllt i denna studie så tillvida att deltagarna har fått information om studiens syfte och 

dess användningsområde. Samtyckeskravet har uppfyllts genom att deltagarna själva har 

kunnat bestämma över sitt deltagande i studien. Konfidentialitetskravet har även detta 

uppfyllts då inga personuppgifter har offentliggjorts i och med studien. I och med att all 

insamlad data endast använts i studien, har nyttjandekravet uppfyllts. 
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Resultat 
Ett antal tvåvägs variansanalyser utfördes med olika kombinationer av de oberoende 

variablerna berättelsepersonens kön (med nivåerna Erik, Erika eller person), deltagarnas kön 

(man eller kvinna), berättelsepersonens personlighet (med nivåerna Neutral, Snäll eller Elak) 

samt deltagarnas utbildning (med nivåerna Psykologi, Socionom eller Datavetenskap). Empati 

var den beroende variabeln. Empati inkluderade de sex empatikänslorna från Batsons et al. 

(1997) empatiskala. 

En tvåvägs variansanalys utfördes med deltagarnas kön och utbildning som oberoende 

variabler och empati som beroende variabel. Huvudeffekten av utbildning var signifikant, F 

(2, 149) = 4.40, p = .014, η² = .056. Post hoc test (FLSD) visade att det fanns signifikanta 

skillnader mellan alla tre utbildningsgrupperna (p < .05). Huvudeffekten av deltagarnas kön 

var signifikant, F(1, 149) = 6.81, p < .001, η² = .087 . Interaktionseffekten var inte signifikant, 

p = .173. Skillnaderna presenteras i Tabell 1 och i Figur 2. 

 

Tabell 1 

Medelvärden (och standardavvikelser) i empati uppdelat på deltagarnas kön och utbildning 

Kön Psykologi Socionom Datavetenskap Totalt 

Kvinnor 3.06 (1.18) 4.06 (1.28) 2.64 (1.98) 3.62 (1.40) 

Män 3.67 (1.39) 3.41 (1.80) 2.59 (1.41) 2.96 (1.52) 

Totalt 3.23 (1.26) 3.98 (1.35) 2.60 (1.49) 3.38 (1.47) 

 

 
Figur 2. Könsskillnader i empati i relation till utbildning. 

 

En tvåvägs variansanalys utfördes med berättelsepersonens kön och personlighet (Neutral, 

Snäll, Elak) som oberoende variabler och empati som beroende variabel. Huvudeffekten av 

berättelsepersonens kön var inte signfikant, p = .839. Interaktionseffekten av 

berättelsepersonens kön och personlighet var inte heller signifikant, p = .773. Huvudeffekten 

av berättelsepersonens personlighet var signifikant, F(2, 147) = 18.10, p < .001, η² = .198. 

Post hoc test (FLSD) visade att det fanns en signifikant skillnad (p < .05) mellan den elaka 

versionen och de andra två versionerna. Det förelåg ingen signifikant skillnad mellan den 

neutrala versionen och den snälla versionen, p = .589, se Tabell 2. 
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Tabell 2 

Medelvärden (och standardavvikelser) i empati uppdelat på berättelsepersonens kön (kvinna, 

man, person) och personlighet (neutral, snäll, elak) 

Kön Neutral Snäll Elak Totalt 

Person 3.78 (1.39) 4.10 (1.50) 2.45 (1.33) 3.45 (1.57) 

Kvinna 4.00 (1.19) 3.51 (1.35) 2.38 (1.37) 3.30 (1.44) 

Man 3.96 (1.56) 3.64 (0.98) 2.53 (1.30) 3.38 (1.41) 

Totalt 3.90 (1.37) 3.75 (1.28) 2.46 (1.32) 3.38 (1.47) 
Not. Skalan gick från 1(Inte alls) till 7 (Extremt). 

 

En tvåvägs variansanalys utfördes med deltagarnas kön och berättelsepersonens personlighet 

som oberoende variabler och empati som beroende variabel. Huvudeffekten av 

berättelsepersonens personlighet var signifikant F(2, 149) = 21.99, p < .001, η² = .228. Post 

hoc test (FLSD) visade att det fanns en signifikant skillnad (p < .05) mellan den elaka 

versionen och de andra två versionerna (den neutrala och den snälla). Huvudeffekten av 

deltagarnas kön var signifikant F(1, 149 = 14.19) F(1, 149) = 6.81, p < .001, η² = .087. Dock 

var interaktionseffekten inte signifikant (p = .238). Det fanns ingen signifikant skillnad mellan 

den neutrala versionen och den snälla versionen (p = .589). Se Tabell 3 och Figur 3. 

 

 

Tabell 3 

Medelvärden (och standardavvikelser) i empati uppdelat på deltagarnas kön och 

berättelsepersonens personlighet 

Kön Neutral Snäll Elak Totalt 

Kvinnor 4.32 (1.17) 3.87 (1.19) 2.78 (1.35) 3.62 (1.40) 

Män 3.31 (1.43) 3.58 (1.46) 1.67 (0.85) 2.96 (1.52) 

Totalt 3.90 (1.37) 3.76 (1.29) 2.46 (1.32) 3.38 (1.47) 
Not. Skalan gick från 1(Inte alls) till 7 (Extremt). 

 

 

 
Figur 3. Könsskillnader i skattad empati avseende berättelsepersonens personlighet. 
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Diskussion 
 

Resultatet av denna studie visade att kvinnor tenderar att i högre utsträckning än män skatta 

sig högt i empati. Klein och Hodges (2001) fann att kvinnor och män har olika motiv till att 

känna empati, och vad exakt som skiljer sig i motivationen hos denna studies 

undersökningsdeltagare var inget som studien syftade till att undersöka. Dock kan det 

spekuleras i om kvinnor och män reagerar olika starkt på exempelvis berättelsepersonernas 

personlighet eller kön. Vad gäller berättelsepersonernas personlighet skattade männen 

samtliga versioner lägre i empati än vad kvinnor gjorde. Kvinnorna kände alltså mer empati 

än männen avseende personligheten hos berättelsepersonen även om skillnaderna var små. 

Studien antydde dock att psykologistuderande män kände högre empati än 

psykologistuderande kvinnor, medan kvinnorna graderade högre empati hos socionomerna 

och marginellt var kvinnorna även högre hos datavetenskapsstudenterna. Liksom Eisenbergs 

och Lennons (1983) studie funnit, kan det antas att kvinnor möjligen skattar sig själva högre 

än vad män gör. Skillnaderna i den totalt skattade empatin kan som tidigare nämnts vara 

intimt sammankopplat med social önskvärdhet och att könen har olika syn på självskattning. 

Vidare kan paralleller dras mellan detta antagande och att empati som Toussaint och Webb 

(2005) menar kan leda till en osjälvisk handling, vilket i viss grad skulle kunna ha med social 

önskvärdhet att göra. Människor som vill vara socialt önskvärda bör ha en större vilja att 

hjälpa andra människor.  

Då utbildning tas i beaktande är det dock det som spelar roll och inte könet på 

undersökningsdeltagarna. Socionomstudenterna skattade sig själva högst i empati i jämförelse 

med datavetenskapsstudenterna som skattade sig lägst på empatiskalan. I linje med Batsons et 

al. (2005) definition av empati fick deltagarna möjlighet att bilda sig en uppfattning om 

berättelsepersonernas situation och känslovärld utifrån berättelserna i enkäten. Vad som 

ytterligare påverkade hur deltagarna skattade sina känslor var alltså att det fanns information 

om berättelsepersonernas personlighet. Personligheten hos personen som är i någon form utav 

svårighet verkar spela stor roll när människan använder sin empatiska förmåga.  

Deltagarna skattade högre empati när berättelsepersonernas personlighet var snäll 

respektive neutral än när berättelsepersonen var elak och verkar därmed vara mer benägna att 

hjälpa någon som är trevlig eller har en tilltalande personlighet, alternativt en person som 

varken anses snäll eller elak. Undersökningen tyder på att elaka kvinnor väcker minst empati i 

jämförelse med elaka män och elaka personer som saknar kön, denna upptäckt var dock inte 

signifikant då skillnaden var så pass liten.  

En samvarierande variabel upptäcktes, då berättelserna skiljer sig på fler punkter än att 

endast berättelsepersonens kön och personlighet skiljer sig. Den samvarierande variabeln är 

graden av olycka som berättelsepersonerna är med om. De neutrala berättelsepersonerna 

utsätts för såväl en olycka som att förlora jobbet. Detta skulle kunna påverka deltagarnas 

uppfattning om personerna i fråga och vidare bli föremål för mer empati. Uppsägningen 

motiveras endast i den snälla versionen, då författarna hade svårigheter att få denna person att 

framstå som snäll. En annan implikation är att den elaka versionen saknar förklaring till vilket 

fordon berättelsepersonen färdas med.  

 

Hypoteserna – fick de stöd? 

 

Den första hypotesen som utformades för denna studie var att en snäll man väcker mer empati 

än en snäll kvinna. Denna hypotes fick stöd, då det fanns en statistiskt signifikant skillnad 

mellan personligheterna hos berättelsepersonerna. Den andra hypotesen för denna studie var 

att en elak man väcker mindre empati än en elak kvinna. Detta påstående fick inte stöd, då 
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kvinnan väckte mindre empati när hon var elak än vad mannen i samma situation gjorde. 

Dock var denna skillnad marginell.  

Den tredje hypotesen för studien var att en person utan information om kön och namn 

alltid skulle väcka mindre empati än en namngiven man eller kvinna i samma situation. Stöd 

för detta fanns inte då den totalt skattade empatin för personen som saknar namn och kön var 

högre än den totalt skattade empatin för mannen respektive kvinnan.  

 

Betydelsen av berättelsepersonens personlighet 

 

När det gäller de olika personlighetsdragen hos berättelsepersonerna, väckte den elaka 

versionen mindre empati än den neutrala och den snälla versionen gjorde. Såväl kvinnor som 

män skattade den elaka versionen lägst på empatiskalan, varav männen skattade lägst. Dock 

var skillnaderna mellan de olika berättelsepersonerna marginella och ingen av de elaka 

berättelsepersonerna väckte särskilt mycket empati. Laurent och Hodges (2009) fann i sin 

studie att kvinnor har mer empatisk precision än män, vilket denna studies resultat motsäger 

till viss del. Empatisk precision, menar Laurent och Hodges är när människor lyckas läsa av 

andra människor tankar och känslor korrekt. Kvinnor och män skattade relativt lika oavsett 

vilken variant av personlighet de fick läsa om. Vad som skilde könen åt var graden av skattad 

empati och denna skillnad var endast marginell.  

Att ett resultat som detta skulle kunna bero på social önskvärdhet som Laurent och Hodges 

(2009) också framhäver är osannolikt, då deltagarna skattade den elaka versionen lägre än de 

andra versionerna. Detta tyder på att deltagarna vågade skatta sina känslor relativt 

sanningsenligt. Den snälla berättelsepersonen utan kön och namn väckte mest empati, vilket 

var ganska oväntat då studien förutsatte att en person med namn och kön (Erik eller Erika) 

skulle väcka mer empati än en person utan information. Detta därför att deltagarna borde 

kunna relatera till samt känna igen sig i en persons situation när det finns information om 

denne.  

När en individ lyckas läsa av en annan individs känslor sker empatisk precision, uttrycker 

Ickes, Gesn och Graham (2000), och kan appliceras på resultatet för denna studie genom att 

den information deltagarna fick om berättelsepersonen räckte för att de skulle bilda sig en 

uppfattning om personen och kunna gradera sina egna känslor. De kunde med andra ord dra 

empatiska slutsatser, vilket Ickes, Gesn och Graham förklarar som en slags vardaglig 

avläsning av någon annans känslor.  

Liksom Juujärvi, Pesso och Myyry (2010) funnit kan det antas att deltagarna i denna studie 

upplevt att rättvisa är en viktig beståndsdel för att en individ ska kunna känna empati. Vad 

gäller de elaka versionerna är det möjligt att deltagarna inte ansåg att berättelsepersonerna 

förtjänade empati. Moral, precis som Juujärvi, Pesso och Myyry (2010) skrivit, spelar därmed 

roll när en människa antar en annan människas perspektiv. En av de insamlade enkäterna, där 

deltagaren fått läsa en elak version med Erik som berättelseperson, hade en skriftlig 

kommentar som löd ”KARMA?”. Kommentaren blir talande i sammanhanget för att de elaka 

berättelsepersonerna inte antas ha någon form utav känsla för andra människor och kan 

upplevas vara okänsliga. Det kan ha varit svårt att föreställa sig hur de elaka 

berättelsepersonerna agerade i den beskrivna situationen och samtliga elaka berättelsepersoner 

fick avsevärt lägre empati än de snälla respektive neutrala versionerna. Den skriftliga 

kommentaren innebär att deltagaren anser att berättelsepersonen har dålig karma på grund av 

sina handlingar. Bedömningen av en annans känslor såväl som situation är liksom Batson et 

al. (2005) uttryckt centralt när en individ känner eller upplever empati för denna andra person. 

Som Manson och Winterbottom (2012) uttryckt är det vanligare för kvinnor än män att 

empatisera. Detta kan visas i denna studie genom att de två utbildningar som senare fokuserar 
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på ett människohjälpande yrke (psykologistudenterna och socionomstudenterna) till allra 

största del bestod av kvinnliga studenter, medan datavetenskapsprogrammet övervägande 

bestod av manliga studenter. Då psykologistudenterna och socionomstudenterna 

genomsnittligt kände högre empati än datavetenskapsstudenterna, kan en koppling dras 

mellan att kvinnor har lättare att empatisera än män. Det bör påpekas att män inom 

psykologiinriktningen kände mer empati än kvinnor inom samma inriktning i denna studie, 

dock sökte sig dessa män till en sådan inriktning utav en anledning och det kan därför antas 

att dessa män har lättare att empatisera än män i genomsnitt annars har. Här skulle även 

paralleller kunna dras till att empati är viktigare för män när det gäller främjandet av 

förlåtelse, vilket är en viktig del av att känna empati enligt Toussaint och Webb (2005). Då de 

män som valt att inrikta sig på psykologi kände mer empati än kvinnor inom samma 

inriktning, kan det antas att männen inom denna inriktning kunde känna mer empati med 

berättelsepersonen och att de därmed kunde ”förlåta” den elaka berättelsepersonen lättare än 

vad kvinnorna kunde göra. 

 

Betydelsen av berättelsepersonens kön 

 

Versionerna med samma personlighet hade ungefär samma empatinivå avseende 

berättelsepersonernas kön och berättelsepersonen som saknade kön. Skillnaderna mellan den 

totalt skattade empatin avseende berättelsepersonernas kön var endast marginella, vilket kan 

tyda på att könet för berättelsepersonen inte är lika betydelsefullt för att väcka empati som 

exempelvis personligheten hos personen i fråga som befinner sig i någon form utav svårighet. 

En individ som bedömer en annan individs situation och känslor, som Batson et al. (2005) 

definierar empati, kanske inte behöver information om huruvida individen är man eller kvinna 

utan snarare ser situationen framför personen. Detta resultat blir således viktigt eftersom 

människor är benägna att känna empati för och möjligen hjälpa en person i personlig oro så 

länge individen som känner empati bedömer den andres situation och känslor. Batsons et al. 

(2005) definition av empati får i denna studie på så vis belägg och kan appliceras i 

verkligheten och inte endast i teorin. 

Som redan har tagits upp i denna studie innebär den kognitiva dimensionen hos en individ 

hur väl denne kan anta en annan människas perspektiv och på så vis känna empati (Duan, 

2000). Det skulle därför kunna antas att en kvinna har lättare att känna empati för en annan 

kvinna och att en man således skulle ha lättare att identifiera sig och känna empati för en man. 

Dock stod inte detta i fokus för denna studie och kan därmed inte få stöd eller inte.  

Identifikation har i denna studie varit betydelsefullt, men i en annan mening än vad 

exempelvis Batson et al. (2005) funnit; att identifikation och igenkännande är viktigt för att 

känna empati. Deltagarna har identifierat sig med berättelsepersonernas personlighet framför 

berättelsepersonernas kön vilket innebär att könsaspekten kommer i skymundan. Vad gäller 

den snälla versionen exempelvis så skattades personen högre än både Erik och Erika, vilket 

tyder på att deltagarna ändå kunde föreställa sig personens situation och känslor utan 

information om vem personen egentligen var. Den snälla personligheten kan ha inverkat på 

detta resultat, det är dock ändå viktigt att nämna att deltagarna inte endast identifierade sig 

med könet på den berättelsepersonen som de fick läsa om, utan också dennes personlighet och 

situation. Att känna igen sig i en situation är något som Håkansson och Montgomery (2003) 

upptäckt är av stor vikt för att känna empati för en annan individ. Deltagarna behöver inte ha 

upplevt en likadan situation som berättelsepersonerna, men kan ändå känna igen sig vilket i 

sin tur kan väcka empatiska känslor.  
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Reliabilitet och validitet 
 

Då deltagarna informerades om att berättelserna i enkäten var fiktiva, kan det antas att 

deltagarna inte kände lika mycket empati för berättelsepersonen i fråga som de skulle gjort 

om det stod beskrivet att historien var verklighetsgrundad. Reliabiliteten hade kunnat 

förbättras i studien genom att urvalsgrupperna hade varit större. På så sätt hade spridningen 

blivit bättre. Dock var de medverkande urvalsgrupperna relativt stora vilket gynnar 

reliabiliteten. Då undersökningen använder subjektiva skattningar kan reliabiliteten påverkas 

eftersom det är deltagarnas egen upplevelse av sig själva som mäts. Det finns därmed ingen 

möjlighet för författarna att veta att deltagarna svarar sanningsenligt. Inga reversed items 

förekom då en etablerad skala användes och deltagarna skattade sina egna känslor och inte 

svarade på exempelvis påståenden eller frågor. Undersökningen kan göras om utan garantier 

för samma resultat, dock kan det antas att ett framtida tests resultat kommer att likna detta. Att 

det inte finns några garantier beror på att det är subjektiva skattningar som deltagarna gör och 

alla individer är olika.  

Innehållsvaliditeten, som avsett hur väl testet mätte det som var tänkt att mätas, i studien 

förtydligades av att Batsons et al. (1997) empatiskala innefattade sex empatikänslor samt åtta 

ytterligare känslor som inkluderades för att studiens syfte inte skulle avslöjas. De sex 

empatikänslorna blev åtta till antalet när de översattes till svenska (Angantyr, 2008; Persson 

& Ståhl, 2008). De ytterligare åtta känslorna uppmärksammades inte då de inte bidrog med 

något till studiens intresse. Begreppsvaliditeten för denna studie innebar att de åtta 

empatikänslorna i Batsons et al. (1997) empatiskala faktiskt var mått på empati. Deltagarna 

visste inte vad enkäten avsåg att mäta, vilket betyder att uppenbar validitet (face validity) för 

studien inte fanns. 

En aspekt till denna studie var att urvalsgrupperna från respektive utbildning inte var lika 

stora, samt att det fanns en snedfördelning vad gäller könen som deltog i studien. Denna 

snedfördelning medförde att det var fler kvinnor än män som deltog. Denna aspekt hade 

kunnat undvikas om exempelvis ekonomistudenter hade kunnat delta, vilket möjligen hade 

kunnat medföra en jämnare fördelning. Den sneda könsfördelningen gör resultatet svårt att 

generalisera till andra sammanhang. En annan aspekt vad gäller utförandet av undersökningen 

gäller enkätens utformning. Då enkäten var utformad på ett sådant sätt att bakgrundsfrågor 

(om kön och ålder) låg mellan instruktionerna och berättelsen som deltagarna fick läsa, var 

det ett flertal deltagare som missade att fylla i bakgrundsfrågorna. Detta ledde till ett visst 

bortfall av enkäter. 

Ytterligare en aspekt var att en av urvalsgrupperna fick enkäten utdelad på en rast vilket 

ledde till okoncentration och flera av deltagarna pratade med varandra trots författarnas 

instruktioner om att fylla i enkäten under tystnad. Därmed påverkades syftet med de olika 

versionerna av enkäten.  

 

Framtida forskning 

 

Att det bedrivs forskning inom empati kan vara av allmänhetens intresse på så sätt att kunskap 

förmedlas och att medmänniskor lär sig att bemöta varandra. Empati är en självklar del i en 

människas sociala vardag. När individer interagerar med varandra utbyts historier som leder 

till både medkännande och att människor känner för varandra, vilket är centralt i ett mänskligt 

liv. I framtiden kan det därför vara viktigt att fortsätta forska om empati i syfte att förebygga 

att människor behandlas illa, som till exempel vid mobbning inom skol- som arbetsvärlden. 

Sunda relationer kan bygga på empati och om människor informeras mer om empati och dess 

innebörd finns möjlighet till att dåliga mellanmänskliga relationer kan ändras till det bättre. 
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Fenomen som mobbning och destruktiva relationer kan förmildras när människor börjar agera 

empatiskt. På arbetsplatser kan detta innebära en bättre kommunikation arbetskollegor 

emellan och även mellan yrkesutövare och klienter. 

Resultat som dessa skulle kunna bidra till att vara ett underlag för när utbildningar av olika 

slag vill locka till sig nya sökande. Resultatet kan ge upplysning om personerna som söker sig 

till olika utbildningar, vilket kan underlätta för exempelvis högskolor i sökandet efter nya 

studenter. Att könsskillnader inom empati synliggörs kan även vara av stor vikt för olika 

yrkeskategorier att ha kunskap om. Harton och Lyons (2005) har, som tidigare nämnts, antagit 

att kvinnor känner mer empati än män och att kvinnor därför i högre grad väljer att rikta in sig 

på människohjälpande yrken.  

Hur hjälpsam någon är mot en medmänniska i kris benämner Davis (1999) dispositionell 

empati och menar att detta har att göra med hur en människa bedömer situationen i fråga. 

Psykologikursen och socionomprogrammet dominerades av kvinnor vilket också gör 

resultatet för denna studie talande då kvinnorna i detta fall valt utbildningar som på ett eller 

annat sätt innebär ett nära samarbete med andra människor. Därför skulle det kunna antas att 

kvinnor i högre utsträckning än män är dispositionellt empatiska. Dock var det som tidigare 

nämnts männen som skattade sig högst i empati inom psykologikursen. Liksom den här 

studien visat, har inte identifikation samma roll i empati för alla individer. Deltagarna 

skattade högst empati vad gäller den snälla personen vilket tyder på att människor möjligen 

identifierar sig med personligheten hos den personen som befinner sig i en svårighet, men att 

könet i fråga om identifikation kön inte är lika viktigt.  

 

Slutsatser 

 

Det denna studie kan bidra med är att uppmärksamma hur viktigt det är att människor är 

medvetna om sina egna känslor och vad som sker inom oss när vi ser andra människor i svåra 

situationer. Deltagarna som skattade sig högst inom empati är antagligen mer benägna att 

hjälpa andra människor i nöd än de deltagare som skattade sig lägst. Det finns många 

bidragande faktorer till vad som väcker empati hos olika människor. Såväl kön som 

personlighet eller situation kan inverka på huruvida empati väcks eller inte. Studien visar 

dock att då kön är okänt på personen som befinner sig i någon nödsituation så känner 

människor lite mer empati än om personen i fråga är man eller kvinna. Människors val av 

utbildning och framtida yrkeskategori speglar mycket om vilka de är som personer. Studien 

visar att blivande människohjälpande yrkesutövare känner mer empati än människor som valt 

att inte arbeta med andra människor. Såväl psykologistudenter som socionomstudenter 

skattade sig högre i empati än datavetenskapsstudenterna. Detta pekar på att det är viktigare 

med empati inom vissa yrkeskategorier och då främst när arbetet har andra människor i fokus.  

Det är viktigt att ha någon form utav känsla för andra människors känslor. Att känna igen 

sig i någon annans situation kan bidra till att människor känner empati. Människor bedömer 

och värderar varandra i olika sammanhang men när det kommer till tanke– och känslovärlden 

kan det vara betydelsefullt att vara medveten om hur viktigt det är att människor förstår 

varandra.  

Alla har vi behövt hjälp någon gång. Denna studie är tänkt att lyfta fram vikten av empati i 

såväl vardagliga som yrkesmässiga situationer och sammanhang. Att agera som medmänniska 

och som yrkesman kan vara betydelsefullt för personer i behov av stöd. Det är viktigt att 

belysa att det inte alltid är tanken som räknas, utan att det är den faktiska handlingen som är 

av största vikt. Att agera empatiskt bör vara mer socialt önskvärt än att stå och se på.  
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