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Ångest och empati – en paradox, eller? 
Människor med ångest har hög empatisk förmåga 

 

Mirjana Gustavsson 

 
Forskningen är begränsad beträffande ångest och empati (i en och samma 

individ). Studien ska ta reda på relationen mellan ångest och empati. Syftet 

med denna undersökning var att få kunskap om ångestkännande individer 

hade en större empatisk förmåga till sina medmänniskor och i så fall vilken 

typ av empati. Två enkäter, STAI-S där deltagarna fick skatta sin ångest 

genom 20 olika påståenden och Davis IRI med 28 påståenden gällande 

empati besvarades av 61 personer, varav 27 män i åldrarna 21 – 79 år. 

Resultatet visade ett signifikant positivt samband mellan ångestkännande 

individer och empatisk förmåga. Kvinnor hade mer empati och mer 

ångestupplevelse än män. Det fanns ingen skillnad mellan vilken 

åldersgrupp man tillhör och empati och ju äldre man är desto mindre ångest 

känner man. Sambandet mellan ångest och empati kan bl.a. förklaras med 

att högkänsliga individer är känsligare än andra för inre och yttre intryck. 

 

             Keywords: anxiety, empathy, STAI-S, Davis IRI, sensitive person 

 

 

   Inledning 

 
Många människor känner mer eller mindre ångest som kan framträda i olika situationer och 

olika starkt hos olika personer. En del upplever ångest varje dag, en del vid något specifikt 

tillfälle och en del upplever den aldrig. De flesta har en negativ erfarenhet av fenomenet i 

form av både fysiska och psykiska symptom. Dessa obehagliga yttringar kan skapa rädsla och 

någon form av handlingsförlamning hos personen det drabbar. Ångest kan uppfattas som ett 

skrämmande tillstånd som knappt kan botas och som bör undvikas till varje pris. Hur många 

människor vill frivilligt uppleva rädsla, nervositet eller oro? Kan det vara så att ångest kan ses 

som ett sunt inslag i det vi kallar livet? Har individer som upplevt och som lever med sin 

ångest en större förståelse för andra människor, mer empati i sina medmänskliga relationer, 

jämfört med individer som inte har ångestkänningar? Kan ångesten anses vara ett positivt 

fenomen i vissa situationer? Ångesten behöver inte bara vara en fiende utan också en allierad. 

Det senaste århundradet har synen på vardagens rädsla och ångest skiftat från att vara en 

sjuklig avvikelse som genererar onödigt lidande till att vara en obehaglig men nödvändig 

motivationsfaktor för att lära sig nya vanor och nytt beteende (Moxnes, 2001). Det finns få 

undersökningar som belyser samband mellan ångest och empati i en och samma individ. 

     En pilotstudie genomfördes där 4 deltagare, 2 män och 2 kvinnor intervjuades gällande 

fenomenet ångest där de fritt från sina upplevelser och erfarenheter fick berätta om hur de 

själva definierade begreppet. Som sista fråga ställdes: ”Tror du att individer med 

ångestkänningar har en större empatisk förmåga till sina medmänniskor, jämfört med 

individer som inte har ångestkänningar?” Alla fyra svarade ja på den frågan utan att tveka.  

I samband med denna studie har författaren valt att inte undersöka gruppen med 

diagnostiserad ångest, då detta skulle kräva mer tid till att fånga upp personer med en 

ångestdiagnos men att det dessutom krävs ett annat tillvägagångssätt då alla patientjournaler 

är sekretessbelagda.  



2 

 

En studie som gjorts i Brasilien av Fontenelle et al. (2009) visar att det finns ett positivt 

samband mellan tvångssyndrom (OCD) och affektiv empati. Femtiotre patienter med OCD 

utvärderades med hjälp av Saving inventory – revised (SI-R), Beck depression inventory 

(BDI), Beck anxiety inventory (BAI), Obsessive–compulsive inventory – revised (OCI-R) 

och Interpersonal reactivity index (IRI). Hos patienter med exempelvis hamstringssymptom, 

att tvångsmässigt samla saker, var sambandet signifikant i empatidelskalorna empatisk 

omsorg, fantasi och personlig oro.  

    Åtskilliga studier av neurospsykiatriska störningar har påvisat brister av empatisk förmåga 

hos personer som lider av dessa. Brist på empati hos schizofrena tas upp i en studie av 

Montag, Heinz, Kunz och Gallinat (2007), empatisvaghet hos personer med Asperger 

syndrom tas upp i en studie av Rogers, Dziobek, Hassenstab, Wolf och Convit (2007). I en 

undersökning av de Oliveira-Souza, Hare, Bramati, Garrido, Azevedo, Tovar-Moll, et al. 

(2008) redogörs för bland annat hur psykopati och bristen på empati har ett samband. 

Psykopati är relaterad till grå substansförändringar i hjärnan. Genom en typ av bildscanning 

av hjärnan kontrollerades total grå substans-, vit substans- och cerebrospinalvätskans volymer. 

Grå substans minskningar observerades i prefrontala cortex (den främre delen av 

frontalloberna i hjärnan) där även empatiförmågan hos människan sitter. Resultatet visade att 

gråsubstans minskningar i prefrontala cortex var signifikant relaterad till den 

mellanmänskliga/affektiva dimensionen av psykopati.  

 

 

Definition av ångest  

 
Enligt Moxnes (2001) har ångestforskningen gjort synnerligen små framsteg och att detta 

beror på oklarheten i själva ångestbegreppet. Det finns ingen enighet om vad begreppet står 

för. Är det den subjektiva upplevelsen av en känsla? Är det de kroppsliga och fysiologiska 

förändringarna? Är det ens beteende och handlingssätt? Är det själva stimuleringen eller 

farosituationen eller resultat på ett test som mäter ångest? Moxnes menar vidare att det kan 

konstateras att ångestforskningen kännetecknas av språklig förvirring och självmotsägande 

resultat. Ångest är inte något endimensionellt, entydigt och enhetligt. Ångestbegreppet kan 

inte alldeles lätt skiljas från andra begrepp inom psykologin. Ångesten kan lika gärna kallas 

fruktan, fobi, stress, skuld, ensamhet, isolering, främlingskap och maktlöshet men även 

osäkerhet, otrygghet, rädsla och panik. Ångesten kan också finnas i samlingsbegrepp som 

separationsångest, kastrationsångest, driftsångest, realångest, existentiell ångest, signalångest, 

neurotisk ångest och förväntningsångest för att nämna några av begreppen. Vad är det som 

skiljer dem åt? Vad har de gemensamt? När vi ska studera ångest, vad ska vi då studera, och 

vad är det egentligen vi till slut studerar?  

    Försöken att mäta ångest med hjälp av olika tester, ger bara en begränsad information om 

hur ångesten uttrycker sig och upplevs. Ångesten är mycket mer beroende av tid, miljö och 

gruppkontext än man tidigare trott. Upplevelsen av ångest är olika från gång till gång, från 

människa till människa, från situation till situation och från tid till tid. Ångesten anses vara 

individuell (Moxnes, 2001). 

    Psykologiguiden (2014) definierar ångest som en känsloreaktion med kognitiva och 

fysiologiska kopplingar. En känsloreaktion som kroppsligt kan upplevas som spänning, 

uppladdning eller tryck i exempelvis bröstkorgen och som psykiskt kan variera i styrka från 

lätt ängslan eller oro till verklig ångest i form av stark fruktan, skräck eller panik. Kognitivt 

bottnar ångesten i upplevelsen av hot eller fara. Den fysiska upplevelsen är ett resultat av 

ökad muskelspänning, hjärtklappning och andra somatiska uttryck för ett alarmtillstånd som 

organismen mobiliserat i syfte att oskadliggöra eller undvika faran. Ångesten kan skifta i 
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styrkegrad alltifrån lättare oro till fullskalig panik. Den kan utgöras av en kortvarig episod 

eller vara ständigt närvarande, nästan som ett personlighetsdrag. 

    Ångeststörningar enligt Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V) är 

separationsångest, selektiv mutism, specifik fobi, social ångeststörning, socialt 

ångestsyndrom, social fobi, panikstörning, paniksyndrom, agorafobi, generaliserat 

ångestsyndrom, substans-/läkemedelsframkallad ångeststörning, ångeststörning orsakad av 

annan sjukdom, andra specificerade ångeststörningar (American Psychiatric Association, 

2013). Till den här studien har Psykologiguidens (2014) definition av ångest valts där ångest 

definieras som en känsloreaktion med kognitiva och fysiologiska kopplingar och där 

känsloreaktionen kan skifta i styrkegrad alltifrån lättare oro till stark fruktan.  

 

 

Ångest – kön och ålder 

 
Enligt Lager (2009) är ångest och depression 1,5 – 3 gånger vanligare hos kvinnor än hos 

män. Forskning inom detta område har gjorts och en jämförelse mellan länder, tider och åldrar 

visar samma resultat dock är orsakerna till könsskillnader fortfarande oklara. Olika 

förklaringar till könsskillnader i en rapport skriven av Lager (2009) är snedvridna instrument 

och rapporteringsbenägenhet, att problemen yttrar sig på olika sätt för kvinnor och män och 

att mätinstrument som används vid diagnosställandet lägger fokus på typiskt kvinnliga 

symptom.  

    De socioekonomiska faktorerna är en bidragande faktor till psykisk ohälsa. Svenska 

kvinnor har lägre förvärvsinkomst än män och kvinnor som är ensamboende eller 

ensamstående med barn har en lägre inkomst än män i motsvarande situation. Skillnader 

mellan inkomst och arbete kan förklara förekomsten av psykiska problem mellan kvinnor och 

män (Lager, 2009).  

    Biologi är en annan förklaring, könshormoner har betydelse för hur kroppen reagerar på 

stress. Könshormoner påverkar andra hormoner som anses stå i förbindelse med 

ångest/depression, som sköldkörteln och serotonin. Könsroller är en annan förklaring, kvinnor 

och män upplever och förhåller sig till livsprövningar på olika sätt, de använder olika 

strategier för att hantera påfrestningar och krav. Flickor oroar sig exempelvis mer för sitt 

utseende och sina relationer än vad pojkar gör (Lager, 2009).  

    I undersökningar har man funnit att kvinnor kännetecknades av medveten ångest, medan 

män hade mer omedveten ångest. Kvinnor verkar ha mer kontakt med sin ångest än män och 

av det skälet troligtvis färre psykosomatiska sjukdomar. ”Att ta det som en man” tolkas som 

att vara tuff, inte vidkännas sin ångest och inte visa rädsla, och det görs genom att spänna 

muskler och förneka ens ångestimpulser och upplevelsevärld. Undersökningar har även visat 

att yngre (fram till 30-års ålder) upplever mer ångest än äldre och att exempelvis yngre 

studenter hade mer medveten ångest än äldre (Moxnes, 2001).  

 

 

Definitioner av empati 
 

Empatibegreppet används allmänt för medkänsla, inlevelseförmåga eller inkännande men i 

forskarvärlden är empati ett mycket vidare begrepp med många infallsvinklar, hypoteser som 

väl exemplifierar begreppets komplexitet. Vissa forskare menar att empati i första hand är ett 

affektivt fenomen (Mehrabian & Epstein, 1972) medan andra (Decety & Jackson, 2004) 

primärt framhåller empatins kognitiva aspekter. Vissa forskare argumenterar för att empati 
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innehåller både den affektiva och den kognitiva komponenten (Hoffman & Levine, 1976). 

Gladstein (1983) framhåller att empati är affekt eller kognition beroende på situationen.  

    De vanligaste typer av indelningar som gjorts (Holm, 2001) är affektiv (känslomässig), 

kognitiv (intellektuell) empati och reglerande mekanismer som håller reda på ursprunget till 

ens egna och andras känslor. Den sistnämnda är en process vilken har tre centrala 

komponenter. Prediktiv empati (gäller förmågan att förutsäga hur en annan person kommer att 

reagera), situationell empati (betecknar en persons förmåga att uppfatta och/eller bemöta en 

annan persons känslor i den aktuella situationen) och egenskapsempati (där empati ses som ett 

personlighetsdrag). 

    Davis (1983) definierar empati som ”set of constructs, related in that they all concern 

responsivity to others but are also clearly discriminable from each other” (1983, p. 113) till 

skillnad från Batson (1991) som menar att empati är när människor spontant reagerar med 

medkänsla mot vissa människor och i vissa situationer och dessutom anses vara en 

motiverande kraft för altruistiskt beteende. 

    Till den här studien har Davis (1983) definition av empati valts där det multidimensionella 

synsättet med individens karaktärsdrag ses som det centrala. I studien används Davis 

empatiskala som består av fyra delskalor och där var och en avser att mäta en aspekt av 

empati: Perspektivtagande (PT) (tendens att ta andra människors perspektiv), Fantasi (FS) 

(tendens att leva sig in i fiktiva personers situationer), Empatisk omsorg (EC) (tendens att 

känna för andra människor) och Personlig oro (PD) (tendens att bli orolig för egen del). 

Perspektivtagande och fantasi är de kognitiva- och empatisk omsorg och personlig oro är de 

affektiva komponenterna i Davis empatiskala. Skälet till att Davis definition till den här 

studien valts, är att det multidimensionella synsättet enligt Davis (1996) ger forskaren fördel, 

då forskaren dels vet vilken del av empati som mäts och dels att den multidimensionella 

tolkningen inrymmer fler aspekter av empati än tidigare perspektiv.  

 

 

Empati - kön och ålder 

 

De flesta forskare är eniga om att det finns skillnader vad gäller den empatiska förmågan 

mellan kvinnor och män. Kvinnor har generellt sätt högre empati än män (Eisenberg & 

Lennon, 1983). Även Mehrabian och Epstein (1972) gör gällande att skillnad mellan könen 

finns, flickor/kvinnor har en högre emotionell empati än pojkar/män. Att det finns skillnader 

mellan könen framhåller Hoffman (1977), där han förklarar att kvinnor har en högre 

emotionell empati än männen och menar att det är en medfödd förmåga som utvecklas i 

samspel med andra. Öhman (1996) menar att kvinnor har en ständig tillgång till empati medan 

männens empati är mer situationsbunden. Davis och Franzois (1991) pekar på att skillnader 

mellan kvinnor och män är som störst när det gäller emotionell empati och som minst när det 

gäller kognitiv empati. 

    Skillnader i empatisk förmåga mellan könen kan förklaras med att kvinnor förväntas vara 

mer empatiska än männen men att de även själva vill bli uppfattade som mer empatiska. Pifer 

L. et al. (1994) beskriver fenomenet i sin studie i termer av social önskvärdhet och 

socialisationsprocessen, att våra normer och sociala beteenden formas utifrån 

könsperspektivet.  

     En studie (Takahashi & Overton, 2002) där jämförelse görs i bland annat emotionell 

empati mellan medelålders (36 – 59 år) och äldre än 65 år visar att gruppen äldre än 65 år har 

en högre emotionell empati än gruppen (36 – 59 år). Det kan förklaras med att det sker en 

successiv ökning vad gäller det empatiska beteendet i takt med ökad livserfarenhet hos 

individen. Empatins affektiva reaktioner hos småbarn utvecklades till en större förståelse för 



5 

 

andra ju äldre barnet blev (Eisenberg, Miller, Shell, McNalley, & Shea, 1991; Eisenberg, 

Shell, Pasternack, Lennon, Beller, & Mathy, 1987).  

I en annan studie av Grühn, Rebucal, Diehl, Lumley, och Labouivie-Vief (2008) görs 

jämförelse mellan unga och äldre vuxna gällande empatiförmåga. Resultat visar att vuxna 

tenderar att ha lägre empati än unga vuxna. Enligt Grühn et al.visar tvärsnittsstudier att empati 

minskar med åldern, men longitudinella studier har visat att minskning av empati inte minskar 

med åldern. Detta pekar på att minskning av empati inte beror på ålder utan att det snarare är 

generationsbundet. Den äldre generationen gamla uppvisar lägre empati jämfört med yngre 

generationen gamla.   

 

 

Syfte och frågeställningar  

 
Syftet med denna studie är att undersöka om ångestkännande individer har en större empatisk 

förmåga till sina medmänniskor jämfört, med icke-ångestkännande individer. Denna studie 

fokuserar på relationen mellan ångest och empati. Forskning har gjorts på detta område på 

båda fenomen men som oftast utifrån en terapeut/klient-, lärare/elev-, förälder/barn relation. 

Utifrån frågeställningen är studiens hypoteser: 1) Ångestkännande individer känner mer 

empati till sina medmänniskor än de som inte har ångestkänningar, 2) Det finns 

könsskillnader och åldersskillnader vad gäller ångest upplevelse och empatisk förmåga.  

Kvinnor känner mer empati och ju äldre man är desto mindre empati känner man. Både yngre 

män och kvinnor känner mer ångest. Hypotes 2 har undersökts i tidigare studier. Denna studie 

syftar till att bekräfta tidigare studiers resultat avseende könsskillnader och åldersskillnader.  

 

Metod 

 

 

Deltagare 

 
Undersökningens ena grupp bestod av 88 personer, varav 43 män i åldrarna 21 – 79 år, alla 

medlemmar i en båtklubb på en av öarna i Mälaren. I den andra gruppen delades 25 enkäter ut 

och dessa undersökningsdeltagare arbetade inom ett hemtjänstföretag på en ort i 

Mellansverige. Urvalet var ett tillgänglighetsurval. Totalt 113 personer tillfrågades om 

deltagandet och 61 personer svarade. Båtklubbens svarsfrekvens blev 58% och 

hemtjänstföretagets svarsfrekvens blev 40%. Svarsfrekvensen var totalt (båtklubben och 

hemtjänstföretaget) på 54%. Totalt antal personer som besvarade enkäterna, bestod av 27 män 

(44%) och 34 kvinnor (56%) i åldrarna 21 – 79 år (M = 41.79, SD = 16.63. Ingen 

kompensation utgick till deltagarna i undersökningen. 

 

 

Material 

 
För att mäta deltagarnas ångest- och empatinivå användes Spielberger State-Trait Anxiety 

Inventory (STAI-S) framställt av Spielberger för ångestskattning och Interpersonal Reactivity 

Index (IRI) utformat av Davis (1983), enkät för empatiskattning. Som bakgrundsinformation 

fick deltagarna ange kön och ålder och därefter följa anvisningar som fanns på varje enkät. 

Enkäten som mäter ångest STAI-S innehöll 20 påståenden, varav 9 påståenden var omvända. 

Varje påstående besvarades på en skala från 1 (aldrig) till 5 (alltid). Som exempel kan 

nämnas: ”Jag är spänd”, ”Jag känner mig ledsen” och ”Jag är upprörd”.  Cronbachs alfa för 
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STAI-S var .93. Enkäten IRI som mäter empati med totalt 28 påståenden, även här fanns 9 

påståenden som var skalvända. Varje påstående besvarades på en skala från 1 (stämmer inte 

alls) till 5 (stämmer mycket väl). IRI består av fyra delskalor med 7 påstående var och där var 

och en avser att mäta en aspekt av empati: (1) Perspektivtagande, som mäter förmågan att inta 

någon annans perspektiv; (2) Fantasi, som mäter förmågan att identifiera sig med fiktiva 

personer, personer i filmer eller böcker; (3) Empatisk omsorg, som mäter förmågan till 

empatiskt omsorg och ömhet för någon annan och (4) Personlig oro, som mäter personlig 

känsla av oro, olust, rädsla eller obehag när personen observerar en annan person som 

befinner sig i en negativ situation. Exempel på ett påstående som mäter Perspektivtagande 

(PT): ”Jag tycker ibland att det är svårt att se saker ur den andres synpunkt”. Exempel på ett 

påstående som mäter Fantasi (FS) är: ”Jag dagdrömmer och fantiserar ibland om sådant som 

jag skulle kunna råka ut för. Exempel på ett påstående som mäter Empatisk omsorg (EC) är: 

”Jag känner ofta starkt med människor som har det sämre ställt än jag” och slutligen ett 

exempel på ett påstående som mäter Personlig oro (PD): ”I nödsituationer känner jag mig 

orolig och illa till mods”.  Cronbachs alfa för delskalorna var: PT = .66, FS = .82, EC = .71 

och PD = .69. 
 

 

Procedur 

 
Den ena gruppen som skulle undersökas, där togs kontakt med båtklubbens ordförande och 

kassör där syftet med undersökningen presenterades och en förfrågan, om båtklubbens 

adressregister kunde användas i studien. Efter deras godkännande skickades registret till 

författaren, samtidigt sändes information till medlemmarna ut via mail om att en 

enkätundersökning är på gång att skickas ut inom kort. Ett frankerat svarskuvert bifogades i 

försändelsen med information till deltagarna gällande syftet med studien och anvisning om 

hur de fyller i enkäterna. Den forskningsetiska aspekten Vetenskapsrådets direktiv (2011) 

frivillighet, konfidentiellitet och anonymitet framgick i informationen till 

undersökningsdeltagarna och att all insamlad data kommer att användas endast för 

forskningsändamål. Anonymitet gällde under förutsättning att de inte fyllde i avsändare på 

svarskuvertet vilket även framgick i informationen de fick. Författarens mobilnummer och e-

mailadress meddelades ifall någon av deltagarna önskade mer upplysningar om 

undersökningen. En vecka efter att enkäterna hade skickats ut, sändes det iväg en påminnelse 

via e-mail om att deltagarna fortfarande var välkomna att skicka in svarsenkäterna. 

    Den andra gruppens verksamhetschef kontaktades och en förfrågan gällande 

undersökningen och dess syfte presenterades. Efter hennes tillstånd att undersökningen kunde 

genomföras på arbetsplatsen, presenterades ännu en gång syftet med studien på plats för alla 

som ville delta, tillsammans med information om de forskningsetiska principerna. 

Missivbrevet och enkäterna lämnades på arbetsplatsen och hämtades tre dagar senare. 
 

 

Resultat 
 

Deltagarna delades in i 3 åldersgrupper, tanken var att ha en grupp med unga, en grupp 

medelålders och en grupp äldre, för att kunna jämföra åldersskillnaderna i empatiförmåga och 

ångest upplevelse.  Åldersgrupp 1 (21 - 39 år) bestod av 36%  av deltagarna, grupp 2 (40 – 59 

år) 33% och grupp 3 (60 – 79 år) 31%. Se Tabell 1 för medelvärdespoäng och 

standardavvikelse för empatiskalor och ångestskala i olika åldersgrupper. 
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Tabell 1 

Medelvärdespoäng (M) och standardavvikelse (SD) för ångest och de 4 olika  

delskalorna i olika åldersgrupper samt mellan kvinnor och män  
 

 

 

Variabler 

Kön Åldersgrupp 

Kvinnor Män Grupp1 

(21-39 år) 

Grupp2 

(40-59 år) 

Grupp3 

(60-79år) 

M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

Empatisk omsorg 4.1  (0.50) 3.79 (0.42) 3.90  (0.49) 4.11 (0.56) 4.00 (0.43) 

Fantasi 3.0  (0.86) 2.56 (0.67) 3.05 (0.76) 2.75 (0.93) 2.72 (0.74) 

Personlig oro 3.02 (0.53) 2.43 (0.58) 2.82 (0.51) 2.74 (0.77) 2.70 (0.59) 

Perspektivtagande 3.78 (0.44) 3.45 (0.48) 3.61 (0.48) 3.58 (0.54) 3.71 (0.44) 

Empati(total) 3.51 (0.40) 3.06 (0.36) 3.35 (0.40) 3.30 (0.58) 3.28 (0.34) 

Ångest 2.57 (0.48) 2.21 (0.48) 2.66 (0.58) 2.32 (0.50) 2.22 (0.27) 

Not. Påståendena i STAI-S besvarades i en femgradig Likertskala där 1 = aldrig och 5 = alltid 

       Påståendena i IRI besvarades i en femgradig Likertskala där 1 = stämmer inte alls och 

      5 = stämmer mycket väl.  
 

Gruppmedelvärdena visar att kvinnor har större empati och mer ångestupplevelse än män. 

Resultatet visar även att kvinnorna har högre värden i alla de 4 delskalorna som mäter empati 

jämfört med män. Både empati och ångest blir lägre ju äldre man blir bland både kvinnor och 

män. För att undersöka om det finns ett samband mellan empati och ångest genomfördes en 

Pearson korrelation analys mellan ångest och total empati värde. Resultaten av analysen 

visade en positiv korrelation mellan ångest och empati (r = .46, p < .001). Pearson korrelation 

analys genomfördes även för att kunna se samband mellan ångest och de 4 delskalorna som 

mäter empati. Relation ångest - PT visade inget samband (r = .07, p = .50 ). Relation ångest – 

EC visade lågt samband (r = .22, p = .08). Relation ångest – PC visade ett positivt samband (r 

= .48, p < .001) och relation ångest – FS visade också ett positivt samband (r = .45, p < .001). 

    För att undersöka betydelse av kön och ålder för empati och ångest genomfördes några 

envägs ANOVA-analyser. Resultatet av en ANOVA med empatiskalor som beroende variabel 

och kön som oberoende variabel visade en signifikant huvudeffekt mellan kön och PT (F1,59 = 

7.73, p = .007, ŋ
2
 = .11), mellan kön och EC (F1,59 = 9.92, p = .003, ŋ

2
 = .14), mellan PD och 

kön (F1,59  = 16.88, p < .001, ŋ
2
 = .22), mellan kön och FS (F1,59 = 6.50, p < .001). Detta 

innebär att kvinnor har högre empati än män på alla 4 delskalor i empatimåttet. 

    Resultatet med en liknande analys samt resultatet för en envägs ANOVA-analys med 

empati-index (totalempati med alla de 4 empatiaspekterna) med åldersgrupper som oberoende 

variabel visade ingen signifikant huvudeffekt av åldersgrupp (F 2,58 = 0.12, p = .88). Detta 

betyder att det inte finns något samband mellan ålder och empati. 

Resultatet av en envägs ANOVA med ångest som beroende variabel och kön som oberoende 

variabel visade en signifikant huvudeffekt av kön (F 1,59 = 8.49, p = .05, ŋ
2
 = .12). Kvinnor 

har mer ångest än män. En liknande ANOVA-analys med åldersgrupper som oberoende 

variabel visade också en signifikant huvudeffekt av åldersgrupp (F2,58 = 4.89, p < .001, ŋ
2
 = 

.14). Ju äldre man är desto mindre ångest.   
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För att undersöka om låg- och högångestkännande individer hade olika empatiförmågor 

gjordes en frekvensfördelning där undersökningsdeltagarna delades upp i två grupper, en 

högångestgrupp och en lågångestgrupp. Medianen för ångest var 46 som då blev gränsen för 

gruppindelningen. Över 46 benämndes för högångestkännande och under 46 benämndes för 

lågångestkännande. Tabell 2 visar deskriptiv statistik för dessa grupper.  

 

Tabell 2 

Medelvärdespoäng (M) och standardavvikelse (SD) för empatiförmåga med 

 hög- och lågångestkännande personer i olika åldersgrupper samt mellan  

kvinnor och män 

 

Ångest 

Åldersgrupp 

Grupp1 Grupp2 Grupp3 

Man 

 M (SD) 

Kvinna 

M (SD) 

Man 

M (SD) 

Kvinna 

M (SD) 

Man 

M (SD) 

Kvinna 

M (SD) 

Låg  3.11 

(0.39) 

3.30 

(0.42) 

2.82 

(0.35) 

3.30 

(0.43) 

3.01 

(0.27) 

3.29 

(0.09) 

Hög 

 

3.23 

(0.17) 

3.49 

(0.39) 

3.57 

(0.43) 

3.79 

(0.45) 

3.41 

(0.21) 

3.57 

(0.37) 

Total 3.14 

(0.34) 

3.46 

(0.38) 

2.90 

(0.41) 

3.61 

(0.49) 

3.31 

(0.31) 

3.35 

(0.30) 

Not. Påståendena i STAI-S besvarades i en femgradig Likertskala där 1 = aldrig och 5 = alltid 

        

 

För att se om det fanns skillnader mellan 2 ångestkännande grupper vad det gäller 

empatiförmågan genomfördes en envägs ANOVA med ångest som oberoende variabel och 

total empati som beroendevariabel. Resultatet visade en signifikant huvudeffekt av 

ångestgrupp (F 1,60 = 10.91, p  =  .002, ŋ
2
 = .16) och  en signifikant huvudeffekt av  kön (F 1,60 

= 7.18, p < .001, ŋ
2
 = .11), det finns skillnader mellan ångestgrupperna, högångestkännande 

gruppen har signifikant högre empati än lågångestkännande gruppen.     
 

 

Diskussion 

 
Avsikten med undersökningen var att undersöka sambandet mellan ångest och empati. Utifrån 

författarens egna reflektioner och pilotstudiens analys beträffande relationen mellan dessa två 

fenomen utgicks det ifrån, att ångest och empati hade ett positivt samband. Den här studien 

påvisar att det finns ett positivt samband mellan ångest och empati, ju högre ångest desto 

högre empati. Individer med ångestupplevelse har en större empatisk förmåga till sina 

medmänniskor.  

Hur jag mår avgör hur empatisk och förstående jag är. Studier visar att det är lättare att vara 

empatisk mot andra om man själv mår bra (Öhman, 1996). Att vara en person som har svagt 

eller starkt ångestpåslag, där man känner sig både psykiskt och fysiskt ur balans talar för att 
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det då kan vara svårare att vara empatisk mot andra människor. I sådana situationer har man 

oftast fokus på sig själv och de känslor som uppkommer i samband med ångestpåslaget kan 

kännas omvälvande. Känslor som upplevs är oftast skrämmande och man lägger all kraft på 

att de inte ska dyka upp igen därför kan det vara svårare för dessa individer att vara mer 

empatikännande än andra. Holm (2001) menar att en central del i den empatiska processen 

handlar om hur man handskas med de egna känslorna. Hon skriver om affekttolerans, 

förmågan att uthärda de känslor som väcks inom den egna personen, utan att bli överväldigad 

av ångest, utan att tränga bort dem och utan att isolera de intellektuella aspekterna från de 

affektiva. Om en del av den empatiska processen handlar om att eftersträva hög affekttolerans 

skulle det kunna tolkas som att ångestkännande personer har en låg affekttolerans då de har 

svårt att uthärda de känslor som väcks inom den egna personen och då skulle slutsats kunna 

dras att ångest och empati kan ha ett motsatsförhållande. Hur kan den här studien visa på det 

motsatta, att ångest och empati har ett positivt samband? Elaine Aron är forskare och 

psykolog inom klinisk psykologi och som myntade begreppet HSP (The Highly Sensitive 

Person). Inom forskning används den vetenskapliga termen SPS (Sensory Processing 

Sensitivity). Aron et al. (2010) beskriver SPS som ett personlighetsdrag och att högkänsliga 

individer är känsligare än andra för inre och yttre intryck. Dessa individer uppfattar även olika 

typer av sociala och emotionella signaler i högre grad än andra. Om man som individ har ett 

sådant personlighetsdrag kan slutsatsen dras att dessa individer dels kan ha lättare för 

ångestupplevelse och dels kan ha lättare till att sätta sig in i andra människors känslomässiga 

upplevelser, med andra ord ha en större empatisk förmåga till sina medmänniskor. Denna 

studie har visat ett positivt samband mellan ångest och PC (en av empatiskalorna). Som stöd 

för detta samband kan nämnas Aron et al. (2010) forskning beträffande olika individers 

personlighetsdrag där personlig oro (PC) och ångest på något sätt kan tänkas gå hand i hand.  

I en studie av Fontenelle et al. (2009) påvisas det att patienter med OCD symptom har en 

högre affektiv empati än genomsnittet. Personer med OCD uppvisar tecken på att ha en större 

anknytning till människor, föremål etc. och därför tror man att dessa personer kan ha någon 

form av empatisk fallenhet inom sig. Svagheten med studien enligt Fontenelle et al. är att alla 

undersökningsdeltagare medicinerades för sina symptom eller var under terapeutisk 

behandling vid tillfället då undersökningen gjordes. Detta kan naturligtvis ha påverkat 

resultatet. Holm (2001) skriver om empatiska processens centrala del som handlar om att 

handskas med de egna känslorna. Är man då under medicinsk påverkan eller mitt i en 

terapeutisk behandling som Fontanelles et al.s undersökningsdeltagare var i hans studie, kan 

det tänkas att både den medicinska- och terapeutiska behandlingen kan ha påverkat deltagarna 

till att de i större grad kunde hantera sina ångestkänningar och därmed också på ett bättre sätt 

handskas med de egna känslorna som i sin tur ledde till en mer affektiv empatisk förmåga hos 

deltagarna. 

    Enligt Moxnes (2001) har undersökningar visat att yngre (fram till 30-års ålder) upplever 

mer ångest än äldre. Exempelvis har yngre studenter mer medveten ångest än äldre 

(ålderskillnader från 19 – 31 år). I den här studien visar resultat att empatiförmågan och 

ångestupplevelsen avtar med åren (ålderskillnader från 21 – 79). Denna studie visar även att 

kvinnor har större empati och högre ångestupplevelse än män. En signifikant huvudeffekt 

förekommer mellan empati (totalempati med alla de 4 empatiaspekterna) och kön.  Att 

kvinnor har större benägenhet att känna empati jämfört med män kan förklaras med Hoffmans 

(1977) studie där orsaken till skillnaden ligger i att kvinnors emotionella empati styrs av 

genetiska faktorer.    

Studien visar att det finns en signifikant huvudeffekt mellan kön och ångest. Som stöd för 

denna slutsats kan en rapport av Lager (2009) användas, där undersökningar har visat att 

ångest är vanligare hos kvinnor än hos män. Jämförelser har även gjorts mellan länder, tider 
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och åldrar och man har kommit fram till samma resultat men orsakerna till könsskillnader är 

dock oklara.  

    Undersökningen visade ingen signifikant huvudeffekt mellan åldersgrupper och empati 

skalor. Detta innebär att det inte finns någon skillnad mellan vilken åldersgrupp man tillhör 

och empati. Studien bekräftar Grühns et al. (2008) undersökning där det gjordes en 

longitudinell jämförelse mellan unga och äldre vuxna beträffande empatiförmåga. I den 

aktuella studien visade resultatet det motsatta, att äldre vuxna har lägre empati än unga vuxna. 

Grühns et al. belyser att resultatet i hans undersökning kan ha att göra med vilken 

åldersgeneration som undersöks och inte själva åldern. Hans resultat kan tolkas som att olika 

generationer kan ha ett kulturellt arv där värderingar, social kontext och miljö kan ha 

betydelse för hur deras empatiska förmåga har utvecklats. En förklaring till att denna studie 

inte påvisade signifikant huvudeffekt mellan åldersgrupper och empati kan vara att studien är 

utförd i Sverige där vår generation äldre är uppväxt i en miljö där värderingar och kulturellt 

arv är helt skilda från Grühns et al. (2008) undersökningsgrupper.  

   Undersökningar visar att kvinnor har en högre affektiv empati och mindre kognitiv empati 

än män. Dessa könsskillnader i den empatiska förmågan har Mehrabian och Epstein (1972), 

Hoffman (1976) och Davis och Franzois (1991) gjort studier om. Resultatet i denna 

undersökning visar att kvinnor ligger högre än männen ur både den affektiva- och kognitiva 

aspekten. Det föreligger en signifikant interaktion mellan kön och EC, mellan kön och FC, 

mellan kön och PD och mellan kön och PT. Detta innebär att kvinnor har högre empati än 

männen på samtliga 4 empatidelskalorna.  
 

 

Studiens styrkor och svagheter 

 
Svagheten med studien är att författaren, men även deltagarna inte hade tillräckligt med 

förkunskaper i fråga om de olika empatidefinitionerna. Deltagarna i pilotstudien fick utifrån 

ett fenomenologiskt perspektiv definiera endast ångest men inte empati. Den sista frågan i 

intervjun handlade om empati och den behandlades väldigt flyktigt. Deltagarna fick spontant 

svara ja eller nej på frågan utan vidare betänksamheter. En annan svaghet är att författaren har 

hittat stöd till denna undersökning i pilotstudien, som antas ha för få deltagare.  

Styrkan med studien är att det är en relativt jämn fördelning mellan kvinnor och män men 

även en jämn fördelning mellan åldersgrupperna. Att etablerade mätinstrument användes i 

studien kan ses som en styrka. STAI-S och IRI är utarbetade mätinstrument som anses mäta 

det de är avsedda att mäta och Cronbachs alfa anses vara godkända. Nackdelen med STAI-S 

och IRI-enkäterna är att de är självskattningsenkäter och därför finns det en risk att individen 

försöker framställa sig själv på ett mer positivt sätt, social önskvärdhet.  

    Förslag till framtida forskning är dock att utifrån den här studien och andra relevanta 

studier undersöka om mer kunskap inom området skulle kunna bidra till mer effektiva 

behandlingsmetoder inom exempelvis olika former av terapi. Personer med OCD diagnos, där 

ångestsymptom ingår och där deras förmåga att känna empati har funnits kan bli hjälpta med 

nya utarbetade och resultatrika metoder. Om man som terapeut, psykolog, läkare och annan 

personal inom sjukvården känner till att ångest och empati har ett samband, kan 

samtal/behandlingar av patienter med olika ångestsympton utvecklas ytterligare och där man 

hittar nya tekniker för att ge patienter bättre hälsa och livskvalitet. 
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