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Tidigare studier har visat att negativa känslomässiga effekter på empatisören 
avtar med tiden. Denna studies syfte var att, med ett starkare mätinstrument 
samt en bredare population än tidigare, undersöka området ytterligare för att 
försöka få mer generaliserbara resultat. Deltagarna var 196 studenter varav 
31 män. Genom en mellangruppsdesign besvarades en enkät där 
respondenterna beskrev en empatisituation och därefter fick bedöma hur 
denna påverkat dem. Slumpvis fick en tredjedel skatta hur effekter av 
empati ser ut direkt efteråt, en tredjedel hur det är nu och en tredjedel hur 
det är på lång sikt. Resultatet visade i linje med tidigare studier att negativa 
känslomässiga effekter på empatisören avtar med tiden. Det konstaterades 
även skillnader där kvinnor och yngre påverkas mer av empatisituationer än 
män och äldre. En möjlig förklaring till tidsperspektivets betydelse är att 
empatiska emotioner precis som alla emotioner avtar med tidsdistans från en 
specifik empatisituation.  
 
Keywords: empathy, time, compassion fatigue, compassion satisfaction 

  
 

Inledning 
 
Tidigare forskning har visat att upplevelsen av att få empati ofta ger en positiv effekt 
(Håkansson & Montgomery, 2003). Men hur ser det ut för den som känner empati? Kan det 
rent av vara skadligt? Det centrala i begreppet empati är således att förse sig med andra 
människors känslor, bearbeta dem och använda sin förståelse i de relationer som skapas 
(Holm, 2001). Det är också denna beskrivning som ligger till grund för hur empati definieras i 
denna studie. Att visa medkänsla, att förstå och känna vad den andre känner, är egenskaper 
och handlingar som främjar problemlösning i svåra situationer (Holm, 2001). Empati har 
alltså visat sig underlätta bearbetning vid trauman och liknande svårigheter. Det som också 
har visat sig, är att den regelbundna kontakten med dessa svårigheter, i slutändan kan mynna 
ut i ett försämrat mående (compassion fatigue). Även personlighetsförändringar, tomhet och 
maktlöshet är utfall som empatisören riskerar att drabbas av. Motpolen, ”compassion 
satisfaction” är istället det önskade utfallet, men absolut ingen garanti. Utfallet är här istället 
av positiv karaktär, där empatisören utvecklas både personligt och yrkesmässigt. Personen 
omvandlar händelsen till en erfarenhet att bygga vidare på, istället för att överta de negativa 
känslorna. Halléns (2007, 2008) studier på ämnet har stärkt bilden av att risken för 
compassion fatigue inom psykiatrin existerar, framför allt på kort sikt. På lång sikt fann dock 
författaren att den betydligt mer positiva compassion satisfaction var dominerande. Hur ligger 
det då till? Löper människor en risk genom att ge empati? Har tidsperspektivet en betydande 
roll i det hela? Med grund i Halléns (2007, 2008) studie har denna studie för avsikt att bredda 
bilden av problemet, och relationen mellan de båda begreppen. Detta fortsatt i relation till tid, 
men med en mer generell utgångspunkt utanför psykiatrin.  
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Empati  
 
Förklaringen av empati kan i många fall skilja sig mellan definitioner. Enligt Stein 
(1989/1917, s. 10) är empati ”upplevelsen av främmande medvetande överhuvudtaget”.  
Eisenberg (2002) förklarar att empati uppkommer då förståelsen och föreställningen av en 
annan individs känslotillstånd genererar en känslomässig reaktion hos en själv. Närliggande 
reaktioner till detta, och även synonyma begrepp är enligt Batson, Håkansson Eklund, 
Chermok, Hoyt och Ortiz (2007) sympati och medkänsla. Detta kräver i sin tur både 
emotionell och kognitiv inblandning då dessa grundläggande psykologiska processer främjar 
det sociala samspelet (Ickes, 1997). Singer (2006) förklarar empati genom den kognitiva 
processen där det explicita medvetandet (top-down), och förståelsen för motpartens känslor 
gör sig gällande. Den emotionella inblandningen grundar sig istället i det undermedvetna 
(down-top).  

 Håkansson och Montgomery (2003) beskriver empati genom fyra komponenter. Dessa är 
förståelse för den utsattes situation och känslor, den utsattes känslor, en upplevelse av 
igenkänning hos de inblandade och slutligen åhörarens hänsynstagande gentemot den utsatte. 
Detta gör sig gällande oavsett om man ger eller tar emot empati. Empati kan uppstå och 
användas i både positiva och negativa situationer, men är mer förekommande i ett negativt 
hänseende (Håkansson Eklund, 2006). Håkansson och Montgomery (2003) utförde en 
undersökning där resultatet visade att den som tog emot empati upplevde högre grad av 
positiva effekter, i jämförelse med den som gav empati. De negativa effekterna av att ge 
empati kan grunda sig i en upplevd maktlöshet. Samtidigt är det också befogat att mottagaren 
av empati, är tacksam för den hjälp som erbjuds, och därför inte känner samma 
prestationskrav.  

Vidare beskriver Preston och de Waal (2002) empatin och dess komplexitet genom att 
också hävda nervsystemets funktion i processen. Här anses att perceptionen i både rent 
fysiska uttryck, samt sociala, har sin grund i samma delar av nervsystemet. Det skulle alltså 
betyda att människans gester för exempelvis oro, både har en emotionell och social förklaring, 
men även en fysiologisk och biologisk förklaring.  
 
 
Compassion fatigue och compassion satisfaction 
 
Det har konstaterats att upplevelsen av att ge empati, kan medföra negativa konsekvenser. 
Salston och Figley (2003) beskriver detta under compassion fatigue. Fenomenet är frekvent 
förekommande inom de yrkesgrupper som har regelbunden kontakt med människor i svåra 
situationer (Schwam, 1998). Compassion fatigue är den affektiva påfrestning som uppstår i 
empatisituationen, då den yrkesverksamme övertar de negativa känslor som den tilldelats av 
patienten. Att därmed kännas vid någon annans känslor med regelbundenhet, kan utveckla en 
delad känsla av tomhet, oro och nedstämdhet. Inom forskningen finns fenomenet beskrivet 
under sekundärtraumatisk stress, och redogör därför hur daglig kontakt med problem av 
traumatisk karaktär studsar tillbaka. Detta kan rendera i försämrat mående och 
personlighetsförändringar (Bride, Radey, & Figley, 2007).  

Det kan också konstateras att det finns positiva konsekvenser i användandet av empati, där 
mänsklig kontakt i problemsituationer kan mynna ut i tillfredsställelse. Compassion 
satisfaction är det fenomen som uppstår när människor förser sig med positiva erfarenheter 
efter att ha varit verksamma i en emotionell situation (Stamm, 2002). Upplevelsen av 
compassion satisfaction bidrar till en ökad utveckling, både på ett personligt och yrkesmässigt 
plan (Hesse, 2002). Denna utveckling betyder mer konkret en mer ingående kunskap om 
individens värld och samspelet mellan människor (Ortlepp & Friedman, 2002).  
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Relationen mellan begreppen är inte fullständigt bevisad, men det finns indikationer på att 
människor som regelbundet verkar i dessa sammanhang har erfarit båda fenomenen (Stamm, 
2002). Det finns också studier som har visat att en högre grad av compassion satisfaction, 
minskade graden av compassion fatigue. Det finns alltså antydningar på en relation mellan 
dem (Collins & Long, 2003).  

 
 

Empati över tid 
 
Att det finns både negativa och positiva upplevelser av empati är väl känt, men hur påverkas 
dessa upplevelser i relation till tiden? Hallén (2007, 2008) klarlade just denna frågeställning, 
med psykiatrin i fokus. Det förklarades att effekterna av empati förändras över tid, och att 
compassion satisfaction är betydligt vanligare på lång sikt, medan compassion fatigue 
dominerar på kort sikt. Walker, Vogl och Thompson (1997) beskrev skillnaderna i affekt över 
tid rent generellt. De menade på att känslor i allmänhet alltid är som starkast direkt efter att 
händelsen inträffat och att de avtar över tid. Figley (2002) är av samma åsikt. Denne anser att 
en empatisk upplevelse i negativ tappning är påfrestande under och direkt efter att individen 
exponerats för den. Men att just den specifika händelsen därefter försvagas i känslomässig 
uppoffring. 

Det finns även en relevant påverkan gentemot självkänslan över tid. Människan tenderar 
att förminska dåtidens händelser i förmån för nuet och framtiden (Newby-Clark & Ross, 
2003). Det finns därför en högre grad av acceptans för dåtiden, medan nutiden ses som 
viktigare och därför beskrivs enligt en positivare agenda. Anledningen till detta är att dåtiden 
inte går att påverka, vilket gör att människan ser framtiden som viktigare i syftet att 
upprätthålla en god självkänsla. De negativa händelser som då utspelade sig tonas därför ned, 
för att istället fokusera på det som fortfarande går att påverka i nuet och framtiden. 

Det råder också delade meningar huruvida empati är någonting som utvecklas, kontra 
någonting som konsekvent finns där. Knafo, Zahn-Waxler, Van Hulle, Robinson och Rhee 
(2008) hävdar att empati är ett utvecklat fenomen redan för det unga barnet, och att det sedan 
verkar relativt stabilt över tid. Det hävdas här att empatins existens är konstant oavsett ålder.  
 
 
Åldersskillnader 
 
Hur empati förhåller sig till ålder är i sig ett relativt outforskat område. De studier som dock 
gjorts har givit blandade resultat där äldre vuxna både visat styrkor och svagheter inom 
empatin. Enligt både Birditt och Fingerman (2005) och Gross et al. (1997) visade äldre vuxna 
bättre förmåga i känslohantering än yngre vuxna. Även Hallén (2008) presenterade ett likartat 
resultat. Utifrån detta hävdade hon att mognad och livserfarenhet genom ökad ålder bidrar till 
ökad förmåga i att hantera svåra situationer. Å andra sidan finns det vissa belägg för att äldre 
vuxna enligt Labouvie-Vief och Marquez (2004) skulle ha en sämre förmåga att bearbeta 
komplex affektiv information. Alltså att ökad ålder medför en försämrad inställning och 
därmed förmåga att hantera känslomässiga problem. Det kan även tänkas att brister hos äldre 
härstammar i det som von Hippel, Silver och Lynch (2000) förklarar, nämligen att äldre har 
benägenhet att mer förlita sig på stereotyper. Då äldre människor vistats längre i denna värld, 
har de också sorterat in fler människor under redan givna kategorier, vilket hämmar förmågan 
att ta in nya bekantskaper. 

Fördjupande förklarar Hallén (2008) att äldre upplevde empati mer negativt på kort sikt 
men även mer positivt på lång sikt, än yngre. Hon menade att det skulle kunna vara en 
konsekvens av att äldre är mer empatiska, och därför påverkas mer av en empatisk situation. 
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Vidare kan det konstateras att empatiförmågan utvecklas och fördjupas genom åren, och att 
ålder tillsammans med mognad bidrar till denna utveckling (Hoffman, 2000). Följaktligen 
skär sig delvis Halléns (2008) och Hoffmans (2000) teorier även om de följer samma mönster. 
 
 
Den andre i empatisituationer 
 
Vem människor känner empati för kan variera. Håkansson och Montgomery (2003) 
genomförde en studie där det ingick för deltagarna att beskriva en situation där de i någon 
form upplevt empati. Resultatet visade att majoriteten av deltagarna tog ett exempel där den 
andra personen var av det kvinnliga könet. Även Hallén (2008) styrkte detta då hon i en studie 
presenterade ett resultat som följde detta mönster. 

Hallén (2008) kunde också visa en betydelse i kön hos den beskrivande personen. Hon 
visade att det hos män fanns en mer jämn fördelning på kön hos den som männen kände 
empati för. För kvinnor däremot var det nästan övervägande så att den som man kände empati 
för också var en kvinna.  

Inom samma område presenterade Håkansson och Montgomery (2003) ett resultat där det 
hos respondenterna fanns avsaknad av empati för kärlekspartners. I en liknande studie 
redovisade Hallén (2008) en kärlekspartner i fem procent av fallen som den andre. Därför är 
det samtidigt av intresse vem som egentligen iklär sig den andra parten i empatisituationer.  
 
 
Könsperspektiv inom empati 
 
Precis som inom ålder är empatiforskning inom kön till stora delar motstridig. Klein och 
Hodges (2001)  anser att det finns en skillnad. Dock inte skillnad i förmågan att kunna känna 
empati utan i förmågan att vilja känna empati. Enligt Klein och Hodges besitter kvinnor en 
större motivation än män beträffande viljan att försöka förstå andra individers känslor och 
tankar. Graham och Ickes (1997) presenterade ett resultat i liknande riktning. De hävdade att 
om deltagarna var medvetna om att de skulle utvärderas och bedömas höjdes också deras 
empatiska förmåga. Om detta dock innebär att kvinnan är mer förmögen att vara empatisk kan 
ifrågasättas.  

Bortsett från enbart motivation anser Rueckert, Branch och Doan (2011) att anledningen 
till kvinnor och mäns skillnader inom empatin, kan bero på rent generella emotioner. I en 
undersökning fick kvinnor och män gradera glädje, sorg och ilska i förhållande till tio olika 
scenarion. Kvinnorna reagerade starkare oavsett känsloläge. Därför ansåg författarna att 
kvinnor inte endast hade en större motivation att hjälpa, utan att det också fanns en förklaring 
i de mer påtagliga emotionerna. 

Toussaint och Webb (2005) fann i en studie av självskattad förlåtelse och empati samma 
benägenhet att förlåta hos båda könen, men högre empati hos kvinnorna. Noterbart var också 
att männen sorterade in förlåtelse under begreppet empati, medan kvinnorna hävdade att det 
var två separata begrepp. Detta väcker vissa frågor kring hur empati definieras, och om 
definitionen därmed skiljer sig mellan könen. 

Den högra hjärnhalvans involvering i samband med empati har även diskuterats utifrån kön 
och dess skillnader. Rueckert och Naybar (2008) undersökte män och kvinnor och dess 
hjärnaktivitet under empatiska frågeställningar. Det kunde då presenteras ett samband mellan 
aktivitet i höger hjärnhalva och hög grad av empati hos kvinnorna. Detta kunde tyda på att 
nervsystemet och hjärnans funktioner skulle vara en bidragande faktor till eventuella 
skillnader. 
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Syfte, frågeställningar och hypoteser  
 

Studiens syfte hade sin grund i Galante Stockmans (2007) och Halléns (2007, 2008) studier, 
där effekter av empati studerades i relation till tidsperspektivet. Syftet var att utifrån deras 
resultat ytterligare undersöka hur människor skattar sin upplevelse av empati på kort sikt, 
respektive lång sikt. Anledningen till att detta ansågs behövas var att det i Halléns (2008) 
studie fanns låga värden av Cronbach’s alpha i det mätinstrument som användes och att 
Galante Stockman (2007) genomförde sin studie på populationen frisörer, vilket är en liten 
population i förhållande till samhället i stort. Denna studie baserar sig därför på urvalsgruppen 
studenter då denna population förväntades ge mer generaliserbara resultat. Syftet med denna 
studie var även att undersöka hur kön och ålder var relaterat till empati samt vem man kände 
empati för i en egenvald situation. För att tillgå motiverade deltagare var de involverade 
studenterna från utbildningar till sjukgymnaster, socionomer och beteendevetare, där empati 
är ett centralt begrepp i framtida yrkesliv. Mer precist undersöktes fyra frågeställningar: 

• Finns det en skillnad i hur studenter skattar upplevelsen av empati på kort och lång 
sikt? Med tanken om att detta ska bygga på och förstärka Galante Stockmans (2007) 
och Halléns (2007, 2008) tidigare studier finns en hypotes som följer deras mönster. 
Hypotesen är att studenters upplevelser av empati i större utsträckning skattas negativt 
på kort sikt, och i större utsträckning positivt på lång sikt.  

• Finns det någon skillnad i hur män och kvinnor upplever empati i svåra situationer?  
Mot bakgrunden att empati anses vara viktigare för kvinnor än för män (Håkansson & 
Montgomery, 2003), finns det relevans i att jämföra könen. Utifrån detta följer 
hypotesen att kvinnor i genomsnitt kommer att skatta ett högre negativt värde än män.  

• Är ålder av betydelse för hur vi upplever empati i svåra situationer? Då det, som 
tidigare presenterats, råder delade meningar gällande ålder finns ett intresse i att 
komplettera och utveckla detta område. Vald hypotes grundar sig i Birditt och 
Fingerman (2005), Gross et al. (1997) och Hallén (2008). Hypotesen är att det finns ett 
samband mellan ökad ålder och ett negativt känslomässigt avtagande.  

• Vem är den man känner empati för i de beskrivna berättelserna? Både Galante 
Stockman (2007) och Hallén (2007, 2008) har reflekterat över vilken typ av 
empatisituation som beskrivs, och hur den påverkar själva skattningen av måendet. Det 
har visats att kvinnor är överrepresenterade i dessa berättelser, och att det sällan är en 
kärlekspartner som beskrivs. Denna studie väljer att undersöka vem eller vilka det 
egentligen är som beskrivs. Vem är den andre?  

 
 

Metod 
 
Studiens experimentella design var utformad enligt en enkät där en tredjedel av 
respondenterna fick besvara hur empatirelaterade upplevelser påverkat dem på kort sikt, en 
tredjedel av deltagarna hur de kände nu och en tredjedel hur de påverkats på lång sikt. Utöver 
denna skillnad var enkäterna identiska och deltagarna fick själva beskriva en utvald situation 
innehavande empati (Figur 1). 
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Figur 1. Studiens design. 
 
 
Deltagare 
 
I studien deltog 196 högskolestudenter. Dessa valdes ut genom lämplighetsurval. 
Lämplighetsbedömning av deltagarna grundades i deras utbildning som involverade 
interaktion med andra individer. Ett ömsesidigt intresse som kunde tänkas öka motivationen 
att delta. Deltagarna kom från sjukgymnastprogrammet, socionomprogrammet eller 
beteendevetarprogrammet. Totalt lämnades 203 enkäter ut i fem olika klasser vilket innebar 
ett externt bortfall på sju. Interna bortfall presenteras i resultatdelen. Av de 196 deltagande 
respondenterna var 31 män och 151 kvinnor. Åldern varierade mellan 18 och 58 år (M = 
24.46, SD = 5.69). Ingen ersättning utgick.  
 
 
Material 
 
I studien användes en tvåsidig enkät utformad på tre olika sätt. Enkäten togs fram i samråd 
med Jakob Eklund och Eric Hansen, universitetslektorer i psykologi vid Mälardalens 
högskola i Eskilstuna. Den pilottestades på ett mindre antal studenter för att undersöka 
eventuella brister, något som inte kunde konstateras utifrån testet. Enkätens första sida 
uppmanade deltagarna att beskriva ett tillfälle då denne kände empati/medkänsla för en annan 
människa i en svår situation. Utöver det fanns också frågor om kön, ålder och för hur länge 
sedan händelsen inträffade. Huvudsyftet med att deltagarna själva fick välja empatisituation 
var att det skulle framkalla en stark emotionell återkoppling för att lättare kunna besvara de 
kvantitativa frågorna. Det fanns även intresse i att studera vad som låg människor närmast till 
hands att känna empati för.  

Andra sidan var uppbyggd utifrån en likertskala, 1-7, där olika känslotillstånd skulle 
skattas från ”Inte alls” till ”Extremt”, utifrån det tillfälle respondenten beskrivit. För att 
undersöka tidsperspektivets betydelse var instruktionerna här delvis skilda. Respondenten 
uppmanades att ta något av följande alternativ i beaktning innan denne skulle göra sin 
skattning av olika känslor:  
”Ringa för varje känsla in den siffra som mest stämmer överens med hur du menar att du 
kände direkt efteråt / känner nu / hur du menar att den här situationen har påverkat dig på sikt. 
Var noga med att ringa in rätt siffra till rätt känsla och kom ihåg att du svarar utifrån hur du 
menar att du kände direkt efteråt / känner nu / på lång sikt.” 
Det besvarades 68 enkäter om effekter direkt efteråt, 60 om nu och 68 om på lång sikt. I 
avsikt att bedöma enkäternas tillförlitlighet gjordes reliabilitetsanalyser. Sammanlagt togs tre 
index fram: ett för direkt efteråt (Cronbach’s α = .90), ett för nu (Cronbach’s α = .86) samt ett 

Empatisituation	  

Effekter	  direkt	  efteråt	  

Effekter	  på	  lång	  sikt	  

Effekter	  nu	  
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för på lång sikt (Cronbach’s α = .87). Då analysens samtliga tre värden visade acceptabelt 
värde över .70 så bedömdes enkäterna som tillförlitliga mätinstrument. Det index som senare 
användes i analysen innehåller utfallet från alla 22 påståenden, både positiva och negativa. Då 
skalan såg likadan ut oavsett påståendets laddning, 1 = inte alls till 7 = extremt, var det av vikt 
att vända de positiva påståendena vid sammanställningen för totala index. Därmed indikerade 
högre siffror i totala index negativare skattningar. Något missivbrev delades inte ut då 
undersökningsledaren alltid var på plats vid enkätutdelande och därför muntligt kunde 
informera deltagarnas rättigheter enligt vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
(Vetenskapsrådet, 2002).  

 
Procedur 
 
Första steget, efter enkätkonstruktionen, var att ta kontakt via e-post med tänkbara programs 
dåvarande kursansvarig om möjligt besök vid kommande föreläsningar. I 
informationstagandet återgavs dels studiens avsikt samt även att det kunde finnas ett intresse 
för utvalda studenter att delta då empati var huvudområdet. Allt eftersom klartecken gavs från 
kursansvariga bokades besök in och dessa genomfördes successivt i samband med att 
ytterligare deltagare eftersöktes.  

Enkätinsamlingarna genomfördes under besök i samband med klassers föreläsningar och 
pågick ungefär 10-15 minuter. Respondenterna fick först en presentation om ämnesområdet 
och underrättades om deras rättigheter vilka var anonymitet, valfrihet att delta samt rätt till att 
avbryta (Vetenskapsrådet, 2002). Även kontaktuppgifter delades ut för eventuella frågor eller 
intresse av att ta del av resultatet. Dock uppmärksammades det inte för deltagarna att 
enkäterna i en liten del skiljer sig ifrån varandra.  

Efter detta delades enkäterna ut. Dessa var på förhand sorterade så att varje enkättyp (ett, 
två och tre) låg i numerisk ordning, med anledning av att i bästa möjliga mån få in likartat 
antal av de tre enkättyperna. Efter att enkäterna samlades in informerades deltagarna om 
enkätskillnaderna och att syftet var att jämföra de olika tidsperspektiven. 
 
 

Resultat 
 
Tidsperspektivets betydelse 
 
För att få en helhetsbild för hur deltagarna överlag mådde efter empatisituationen togs ett 
index fram för de 196 respondenterna där hänsyn ej togs till tidsperspektiv, kön och ålder, 
därav inget internt bortfall. Indexet (M = 3.67, SD = 1.04) motsvarar ett värde baserat på alla 
22 påstådda känslolägen, det vill säga både negativa och positiva.  
Därefter utfördes en 3 x 2 ANOVA med tidsperspektiv och kön som oberoende variabler och 
indexet som beroende (se Tabell 1). Det fanns ett internt bortfall för kön på 14 vilket ger en 
analys för 182 enkäter. Hypotesen var här att de inblandade skulle må sämre på kort sikt, och 
bättre på lång sikt. Resultatet för om tidsperspektiv och kön hade betydelse för indexet visade 
en signifikant effekt av tidsperspektivet, F(2, 176) = 4.56, p = .012, η2 = .049 (se Figur 2). 
Effekten av tid när det gäller känslor efter empatisituationen kan därmed anses som liten. 

 Från detta kunde utläsas att en skillnad existerade i empatins effekter då respondenterna 
mådde sämre direkt efteråt än på lång sikt då både negativa och positiva påståenden var 
medtagna i beräkningen. Låga siffror i skalan innebar positiv upplevelse och höga siffror 
negativ. Analysen visade även en signifikant effekt av kön där kvinnorna (M = skattade 
effekterna genomgående mer negativt än männen, F(1, 176) = 10.20, p = .002, η2 = .055. 
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Effekten av kön kan därmed anses som medelstor i förhållande till känslor efter den valda 
empatisituationen. Någon signifikant interaktionseffekt kunde inte konstateras, F(2, 176) 
= .64, ns.  
 
Tabell 1 
Medelvärden (och standardavvikelser) på Index Totalt uppdelat på tidsperspektiv och kön 
(n=182) 
	   n Kön	  
Tidsperspektiv	   Kvinna Man Kvinna	   Man	   Totalt	  
Direkt efteråt	   51 9 4.10(0.99)	   3.50(0.88)	   4.01(0.99)	  
Känner nu	   53 12 3.79(1.04)	   3.41(0.92)	   3.72(1.02)	  
På lång sikt	   47 10 3.53(0.98)	   2.63(0.97)	   3.38(1.03)	  
Totalt	   151 31 3.82(1.02)	   3.18(0.98)	   3.71(1.04)	  

Not. Skalan gick från 1 (inte alls) till 7 (extremt). 
 

 
Figur 2. Känslotillstånd i relation till tid (och kön). Skalan gick från 1 (inte alls) till 7 
(extremt). 
 
 
Betydelse av ålder 
 
Ytterligare en 3 x 2 ANOVA utfördes, men med tidsperspektiv och ålder som oberoende 
variabler och indexet (positiva och negativa känslor) som beroende. Respondenterna delades 
in i två ålderskategorier baserat på medelvärdet för ålder (M = 24.46), 19-24 år och 25-48 år.  
Som tidigare innebar högre siffor en mer negativ upplevelse än lägre (se Tabell 2). Här 
förekom ett internt bortfall för ålder på 16 vilket ger en analys för 180 enkätsvar. Resultatet av 
analysen för om tidsperspektiv och ålder hade betydelse för indexet visade en signifikant 
huvudeffekt av ålder, F(1, 174) = 9.61, p = .002, η2 = .052. Ålder gav alltså en medelstor 
effekt på känsloläget efter empatisituationen.  Av detta kan förstås att det finns en skillnad i 
empatins effekter relaterat till ålder då de yngre respondenterna skattar påståendena högre än 
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de äldre. Det kunde även påvisas en signifikant effekt för tidsperspektiv F(2,174) = 6.89, p 
=.001, η2 = .073. Tid gav alltså en medelstor effekt på deltagarnas känslor efter 
empatisituationen. Av analysen kunde det inte redovisas någon signifikant interaktionseffekt, 
F(2, 174) = .98, ns. Grafen nedan förtydligar de signifikanta resultatens utfall (se Figur 3). 

För att även belysa ålderns inblandning följer en analys av korrelationen mellan ålder och 
upplevelsen av empati. En Pearson korrelationsanalys genomfördes för att testa om det fanns 
samband mellan ålder och hur man mår av en empatisituation. Analysen visade att de yngre 
mår sämre, r = .-27, p < .001.  
 
Tabell 2 
Medelvärden (och standardavvikelser) på Index Totalt uppdelat på tidsperspektiv och ålder 
(n=180) 
	   n Ålder	  
Tidsperspektiv	   19-24 25-48 19-24	   25-48	   Totalt	  
Direkt efteråt	   37 23 4.09(0.92)	   3.89(1.11)	   4.01(0.99)	  
Känner nu	   39 25 3.92(1.09)	   3.37(0.81)	   3.70(1.02)	  
På lång sikt	   39 17 3.61(0.90)	   2.92(1.13)	   3.40(1.02)	  
Totalt	   115 65 3.87(0.99)	   3.44(1.07)	   3.71(1.03)	  

Not. Skalan gick från 1 (inte alls) till 7 (extremt). 

 
Figur 3. Ålder i relation till mående för de tre tidsperspektiven. Skalan gick från 1(inte alls) 
till 7(extremt). 
 
 
Den andre i berättelserna 
 
Varje deltagare fick i uppgift att beskriva en egen berättelse där de upplevt empati. Som 
tidigare påpekats, fanns ett intresse av att ta reda på vem som beskrevs i dessa berättelser. 
Efter att ha gått igenom de olika berättelserna, sorterades dessa upp under olika kategorier. 
Den mest förekommande individen som ”den andre” (se Tabell 3) var en vän och den näst 
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mest förekommande var en arbetsrelaterad person såsom patient eller kund. Om det även 
valdes att slå ihop kategorierna ”Främling” och ”Hemlös/Tiggare” (som oftast beskrevs som 
en främling) uppnåddes en total förekomst närliggande frekvensen för arbetsrelaterade 
personers förekomst. Inom kategorin ”Övrigt” fanns berättelser där ”den andre” var unika fall 
och inte kategoriserades in i de andra sektionerna. 
 
Tabell 3 
Vem är den andre? (n=195) 
Den andre	   Antal	   Procent	  
Vän	   79	   40.5 %	  
Familj	   30	   15.4 %	  
Hemlös/Tiggare	   18	   9.2 %	  
Patient/Kund	   39	   20.0 %	  
Främling	   17	   8.7 %	  
Övrigt	   12	   6.2 %	  
Totalt	   195	   100 %	  

 
 

Diskussion 
 

Resultaten bekräftade hypotesen om att empatins effekter skulle vara övervägande negativa på 
kort sikt, för att sedan avta på lång sikt. Direkt efter att ha gett empati graderade individerna 
sitt känsloläge mer negativt än vad de gjorde när de tänkte tillbaka på händelsen nu. 
Skattningen var än mindre när händelsen utvärderades på lång sikt. Dessa tendenser 
bekräftade också det som Hallén (2007, 2008) tidigare påvisat. 

Den här studiens resultat kunde jämföras med tidigare forskning om compassion fatigue 
och compassion satisfaction. Resultaten visade som sagt en negativ effekt på kort sikt, och en 
mindre negativ effekt på lång sikt. Någonting som är viktigt att poängtera då det pratas om 
dessa begrepp är att ”compassion satisfaction” syftar till att individer omvänder påfrestande 
upplevelser till någonting positivt, inte till någonting mindre negativt (Stamm, 2002). Därför 
är det lämpligare att prata om ”compassion fatigue” som mer påtagligt på kort sikt, och 
mindre påtagligt på lång sikt. Något som även stärker det Galante Stockman (2008) redogjort 
för. Vidare kan det utifrån resultatet sägas att det finns bieffekter av att ge empati, då de 
negativa känslorna inte försvinner, utan endast minskar successivt. 

 
 

Tidsperspektivets betydelse 
 

Vad är det då som ligger till grund för att tiden försvagar effekten av empatisituationen? På ett 
generellt plan visade tidigare forskning att hågkomsten av upplevelser tenderade att avta med 
tiden, och att den bild som då var stark, inte längre hade samma kraftiga verkan (Walker et al., 
1997). Vidare finns en påbyggd förklaring i det som Newby-Clark och Ross (2003) har 
redogjort för, där upprätthållandet av en god självkänsla bidrar till att ta udden av negativa 
minnen. Människan går därför vidare, och prioriterar istället den tid som kommer. 

Figley (2002) följer ett liknande spår, och anser att negativa upplevelser är starkast direkt 
efter att vi exponerats för dem, men att effekten sedan avtar med tiden. Det kan då tänkas att 
den känslomässiga höjden aldrig blir lika stark, samtidigt som vi tonar ner den i syfte att 
skydda oss själva. Däremot skiljer sig detta resultat mot det som Knafo et al. (2008) 
presenterat. Utgångspunkten var enligt dem att empati utvecklades i unga år och sedan 
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verkade stabilt över tid. Motsatsen har utifrån genomförd studie i viss mån observerats, där 
tidens betydelse för skattandet av empati gjort sig gällande. 

 
 

Betydelsen av kön i relation till upplevelse av empati 
 

Även med variabeln kön i beräkning, kunde det konstateras att den negativa effekten var 
starkare på kort sikt, och successivt avtog över tid. Dock visade kvinnorna, oavsett 
tidsperspektiv, en mer negativ erfarenhetsbild av empatisituationer, än männen. Tidigare 
forskning var oense om hur detta skulle förklaras, men Klein och Hodges (2001) och Graham 
och Ickes (1997) hade observerat en skillnad i motivationen till att känna empati. Kvinnorna 
var här mer motiverade till att empatisera än männen. Detta kan möjligtvis förklara vårt 
resultat. Det kan också finnas en förklaring i Rueckert, Branch och Doans (2011) 
undersökning där kvinnor reagerade starkare rent emotionellt, oavsett händelsens kontext. 
Med andra ord går det inte att utesluta att en annan känsla skulle ge samma utslag som vid 
testandet av empati. 

En annan aspekt som kan ligga till grund för det olikartade resultatet mellan könen, är 
definitionen av begreppet. Toussaint och Webb (2005) presenterade som tidigare nämnt, ett 
resultat där männen sorterade in förlåtelse under empatibegreppet, medan kvinnorna valde att 
skilja dessa åt. Kanske finns det olika uppfattningar mellan könen om vad empati egentligen 
är, och kanske kan det ha givit utslag i vår studie.  

Det finns även tendenser som visar att hjärnans aktiviteter skulle kunna ha en bidragande 
roll. Rueckert och Naybar (2008) förklarade hur kvinnors aktivitet i höger hjärnhalva 
korrelerade med en hög skattning av empati. Det kan inte uteslutas att detta möjligtvis är en 
del av förklaringen i skillnaden mellan könen.  

 
 

Betydelsen av ålder i relation till upplevelse av empati 
 

I analysen för åldersskillnader uppkom ett samband mellan det känslomässiga tillståndet efter 
en empatisituation och ålder. Detta samband fanns även representerat under alla tre 
tidsperspektiv. Själva resultatet visade att den äldre gruppen inom alla tidsperspektiv, hade en 
mindre negativ känsloupplevelse än de yngre. Därför kan det sägas att äldre individer hanterar 
en emotionellt påfrestande situation bättre. Detta går i linje med det som tidigare beskrevs 
utifrån Birditt och Fingerman (2005) och Gross et al. (1997). 

Hallén (2008) redovisade ett resultat där de äldre upplevde empati mer negativt på kort sikt 
men även mer positivt på lång sikt. Hon menade också att det skulle kunna vara en 
konsekvens av att äldre är mer empatiska, och därför påverkas betydligt mer av en empatisk 
situation. Denna studies resultat visade något annat då de yngre oavsett tidsperspektiv 
upplevde effekterna av empati som mer negativa än de äldre. Detta kan eventuellt relateras till 
teorin om att empati utvecklas och fördjupas genom åren (Hoffman, 2000). Huruvida detta var 
ett resultat i enighet med vad Labouvie-Vief och Marquez (2004) anser, det vill säga att äldre 
har svårare att bearbeta komplex affektiv information, går inte att styrka eller förkasta utifrån 
denna studie. 
 
 
Vem är den andre i empatisituationer? 

 
Den tidigare forskning som presenterats utifrån Håkansson och Montgomery (2003) och 
Hallén (2008) berörde egentligen enbart könet på ”den andre” och inte vilken roll denne 
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innehade. I vår studie var detta ett område som inte kändes trovärdigt nog att försöka 
presentera, då det i de flesta berättelser inte gick att tyda könet på den andre. Istället lades 
fokus på vilken roll den andre hade i de beskrivna berättelserna. I tidigare forskning 
presenterade Hallén (2008) en studie om ”den andre” är en kärlekspartner eller ej. Hon 
redovisade en för detta nedslående studie där ”den andre” enbart i fem procent presenterades 
som en kärlekspartner. Denna studie hade en bredare utgångspunkt och hade kategorierna vän, 
familj, hemlös/tiggare, patient/kund, främling och övrigt. Om det ska göras någon form av 
jämförelse med Halléns resultat kan förslagsvis kategorin familj reflekteras över. Här kunde 
även denna studie uppvisa ett lågt resultat då de tillfrågade presenterade ”den andre” som en 
familjemedlem. Tanken med att denna kategori kan jämföras med Hallén är att kärlekspartner 
ingår i vår familjekategori. 

En möjlig förklaring till detta är att kategorin familj verkar så nära, att man själv dras med i 
sorgearbetet, och därför inte känner empati för någon annan i samma utsträckning. Då en 
individ själv är involverad i situationen, är det troligt att denne i större mån är i behov av 
empati, än att faktiskt reflektera över att denne känner det för någon annan. Finns det däremot 
en större distans till händelsen, där resterande kategorier verkar, är det troligare att rollen som 
stöd intas, där empatiserandet då blir mer påtagligt.  

 
 

Studiens styrkor och svagheter 
 
En av styrkorna i studien är enkäternas utformning. De visade god reliabilitet utifrån testandet 
av Cronbach’s alpha. I övrigt föll resultaten ut på ett sätt som till största del stärker den 
tidigare forskning som önskats följas upp och utveckla (Galante Stockman, 2008; Hallén, 
2007, 2008), något som får ses som en framgång. 

De berättelser som återgavs av deltagarna, syftade i att uppdatera minnena kring själva 
händelsen. Detta för att känslotillstånden skulle gå enklare att skatta. Nackdelen med dessa 
berättelser var att de skiljde sig åt markant i vissa fall. Det fanns berättelser som kan uppfattas 
som ordentligt krävande, och andra berättelser som riktade sig åt vardagliga iakttagelser. 
Detta skulle kunna vara ett problem för den interna validiteten, då skattningen kan ha 
påverkats beroende på berättelsens karaktär. Förvisso grundar sig alla berättelser i en situation 
då empati har uppstått, men det kan ändå ifrågasättas om det är rättvist att jämföra dem. För 
att stärka den interna validiteten hade ett givet fall kunnat presenteras, vilket hade inneburit 
likvärdiga förutsättningar. Den känslomässiga inlevelsen hade dock kunnat avta, vilket bidrog 
till övervägande av berättelsekonstruktionens utformning. 

När det kommer till generaliserbarheten är det relevant att diskutera den population som 
användes. De studenter som deltog företrädde alla ett program där empati förväntas vara ett 
centralt begrepp senare i yrkeslivet. Det kan då tänkas att dessa studenter är mer lämpade att 
förstå och resonera kring empati. Något som stärker generaliserbarheten inom just den sektorn 
men som tyvärr inte kan representera populationen ”alla människor”. Inom dessa program var 
majoriteten kvinnor. Något som även hindrar studien från att kunna appliceras på en bredare 
population. 
 
 
Förslag till vidare forskning 

 
För att ytterligare belysa empatins förhållande till tiden behövs fortsatt forskning. Även om 
populationen studenter omfattar en bred bild av den allmänna människan, är det inte en 
fullständig iakttagelse för att omfatta just denne. Speciellt inte då de involverade programmen, 
i framtiden förväntas ha goda kunskaper och färdigheter inom empatiområdet. En studie på 
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yrkesverksamma skulle definitivt bredda bilden för vad empati innebär, och vad den gör med 
människan över tid. Även en mer omfattande studie kring män skulle innebära fördjupning, då 
kvinnor hittills varit överrepresenterade. Dessutom skulle en mer exakthet kring varför 
effekten av empati avtar med tiden, fördjupa förståelsen för fenomenet. Det skulle också vara 
av intresse att undersöka huruvida själva händelsens karaktär påverkar, då deltagarnas 
berättelser skiljde sig åt i emotionell uppoffring. Sitter händelser av starkare karaktär i längre 
än vardagliga händelser? 

 
 

Slutsatser 
 

Ålderns betydelse för empatisituationen uppenbarade sig också enligt ett tydligt mönster. 
Även detta är någonting som kan tas hänsyn till, då yngre människor uppenbarligen har mer 
negativa upplevelser av empati, än vad äldre har. Kanske krävs det en viss erfarenhet och 
mognad innan individer dagligen kan ge empati?  

Resultatet om att kvinnor hade mer negativa upplevelser jämfört med männen, tror vi 
skulle kunna bidra till den rådande jämställdhetsdebatten. Är kraven på kvinnor annorlunda 
jämfört med män i svåra situationer? Förväntas kvinnor ta hand om sina medmänniskor, 
medan män inte förväntas göra det? Att kvinnor upplever en större emotionell börda än män i 
empatisituationen har resultatet påvisat. Förhoppningsvis kommer diskussionen om varför 
leva vidare. 

Avslutningsvis bör det kunna anses att denna studie ytterligare bidragit till tesen om 
empatins effekter över tid. Att empati har direkt negativ påverkan på kort sikt, är någonting 
som måste tas med i beräkningen hos de yrkesgrupper som dagligen möts av 
empatisituationer. Dessa effekter har även en långsiktig påverkan (även om den är avtagande), 
vilket även stärker uppmaningen om att vidare diskutera fenomenet inom de yrkesgrupper 
som möter empati i vardagen. 
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