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Varje moln har en silverkant  
Kvinnor mer empatiska trots stress 

 
Ida Arnell och Michaela Wedin 

 
 

Empati är grundläggande för sociala relationer och kommunikation medan 
stress är en av de främsta anledningarna till ohälsa hos vuxna. Tidigare 
forskning angående sambandet mellan empati och stress samt köns- och 
åldersskillnader har delvis varit motsägelsefullt. Studiens syfte var att 
undersöka om det finns samband mellan stress och empati. Deltagarna var 
215 från Sverige, 18-79 år, varav 171 kvinnor. Frågorna var från Perceived 
stress scale och Emotional response scale. Resultatet visade inte något 
samband mellan stress och empati, dock var kvinnor både mer empatiska och 
stressade än män, samt att äldre var mer empatiska än yngre. Det kan ha att 
göra med att stress och empati påverkas av flera olika faktorer. Resultatet 
kunde motsäga tidigare forskning angående sambandet mellan stress och 
empati och det vara intressant att se hur könsroller kan spela in då denna 
studie fokuserade på juridiskt kön. 

 
Keywords: empathy, stress, sex differences, age differences, compassion  

 
 

Inledning 
 
 
I dagens samhälle blir det mer och mer vanligt att utföra uppgifter och bemöta människor där 
båda parter är under påverkan av stress. Stress påverkar bland annat vår uppfattningsförmåga 
och koncentrationsförmåga, vilket kan leda till sämre sociala interaktioner. Denna studie 
undersökte om det finns ett negativt med samband mellan stress och empati.   
 
 
Kort genomgång av empati 
 
Davis anser att “empathy in the broadest sense refers to the reactions of one individual to the 
observed experiences of another” (1983, p. 113). Trots att begreppet har används i mer än ett 
sekel finns det ännu ingen klar konsensus gällande definitionen av begreppet empati bland 
forskare (Eklund, 2013a). De tre vanligast förekommande aspekterna är dock känna/känsla, 
förstå/förståelse och bry sig om/omsorg (Eklund, 2013a; Eklund, 2013b). Ytterligare två viktiga 
aspekter är att känna igen sig i den man empatiserarar meds situation för att känna empati 
oavsett om det är exakt samma situation eller en mer abstrakt nivå på igenkänningen (Eklund, 
Andersson-Stråberg, & Hansen, 2009) samt att kunna skilja på sig själv och de egna känslorna 
och den andra personen och dennes känslor (Galante Stockman, 2008; Tomova, von Dawans, 
Heinrichs, Silani, & Lamm, 2014). Med bakgrund i dessa olika definitioner kommer denna 
studie definiera empati som att känna, förstå och bry sig om någon annan, utan att blanda ihop 
den andra med sig själv. Anledningen till att förstå/förståelse är centralt är enligt Eklund (2013a, 
s. 214) ”empati utan förståelse är blind och godtycklig: en empasitör utan förståelse är som en 
orienterare utan karta och kompass.” Bry sig om/omsorg är centralt för att ”empati utan omsorg 
är likgiltig; en empasitör utan omsorg är som en orienterare utan motivation till att springa” 
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(Eklund, 2013a, s. 214). Empati anses vara en av de värdefullaste förmågorna i dagens samhälle 
(Winning & Boag, 2015) och är grundläggande för att ha tillfredsställande sociala relationer till 
andra personer och kan vara mycket viktigt för ett lyckligt åldrande (Wieck & Kunzmann, 
2015). Om en person är motiverad till att agera när denne observerar och förstår en annan 
persons känslor, uppstår empatiskt beteende. Det inkluderar även att man separerar sina egna 
känslor från den andra personen genom att man har en kunskap om relationen mellan ens egna 
och den andras känslomässiga tillstånd, och att förstå att ens egna känslor är en respons på den 
andras (Buruck, Wendsche, Melzer, Strobel, & Dörfel, 2014). 

Empati innehåller både kognitiva och affektiva processer (Buruck et al., 2014; Wieck & 
Kunzmann, 2015). Empatisk korrekthet och känsloigenkänning är kognitiva förmågor (Wieck 
& Kunzmann, 2015), empatisk korrekthet definieras som utsträckningen av hur en individ kan 
förstå någon annans känsla och känsloigenkänning definieras som hur en individ kan uttrycka 
den förståelsen (O’Brien & Haaga, 2015; Wieck & Kunzmann, 2015). Affektiva processer 
innebär bland annat graden av hur man kan dela en annan persons känslor (Wieck & Kunzmann, 
2015), till exempel att ha förmågan att ge en korrekt känslomässig respons på en annan persons 
upplevelser, som att uttrycka sorg för en annan persons sorg istället för glädje eller likgiltighet 
(Winning & Boag, 2015). Sympati ingår i vissa definitioner av empati, som är känslor av att 
bry sig om en annan person genom exempelvis medlidande. Sympati tillsammans med 
kognitiva och affektiva processer som grund för empati kan gå in i varandra och samtidigt vara 
helt skilda från varandra. En person kan till exempel identifiera en annan persons känslor utan 
att dela dem (Wieck & Kunzmann, 2015). Emotionell smitta kan vara en biologisk färdighet att 
känna in och förstå andra människor, men som är skild från empati. Inom evolutionsbiologin 
anses det att emotionell smitta finns för att anpassa beteende hos grupper. Det förutsätter dock 
inte några högre kognitiva förmågor, då det är mer relaterat till egenintresse och används inte 
nödvändigtvis för omtanke om andra (Buchanan, Bagley, Stansfield, & Preston, 2012).  

Empati kan variera mellan könen där kvinnor generellt sett har högre empati än män 
(Rueckert & Naybar, 2008). Angantyr, Eklund och Hansens (2011) studie visade att det fanns 
en signifikant skillnad mellan män och kvinnor där kvinnor uttryckte mer empati, särskilt när 
objektet för bedömning var ett djur. I tonåren är flickor mer benägna än pojkar att söka närhet, 
de värderar även ömsesidigt beroende och omsorg högre. Pojkar tenderar istället att i högre 
grad anta mål som underlättar deras autonomi och främjar deras egenintresse (Dedovic, 
Wadiwalla, Engert, & Pruessner, 2009; Willer, Wimer, & Owens, 2015).  

Forskning angående åldersskillnader i empati har varit inkonsekventa (Angantyr et al., 2011; 
Wieck & Kunzmann, 2015). Empatisk korrekthet som kognitiv förmåga kan bli försämrad 
genom åldrande på grund av att det kräver en effektiv och snabb bearbetning av informationen 
och kunna tolka den. Kognitiva förmågor så som arbetsminne och exekutiva funktioner 
försämras genom åldrande och unga vuxna har större kognitiva resurser. Empati kan också 
variera beroende på hur åldersrelevant något är. Forskning visar att empatisk korrekthet är 
känslig för åldersrelaterad försämring medan de känslomässiga komponenterna av empati var 
stabila eller ökade med åldern, vilket gav stöd åt flerriktade åldersskillnader i empati. Äldre 
vuxnas empatiska korrekthet är generellt lägre än unga vuxnas, särskilt om situationen som ska 
bedömas är mindre relevant för dem. En situation som kan vara mer relevant för äldre är att 
spendera tid med sitt barnbarn, medan en situation som kan vara mer relevant för yngre är 
exempelvis slutet på det första förhållandet. De affektiva aspekterna av empati var oförändrade 
eller ökade hos äldre vid jämförelser mellan åldersgrupperna (Wieck & Kunzmann, 2015). 
Äldre har också en tendens att prioritera emotionella mål och satsa på givande sociala relationer 
i större utsträckning än yngre vuxna (Scott, Sliwinski, & Blanchard-Fields, 2013). Enligt 
Hartshorne och Germine (2015) finns det ingen exakt ålder där alla eller ens de flesta av 
människans kognitiva funktioner fungerar som bäst. Detta beror på komplexiteten av 
funktionerna och att flera av dem, till exempel vokabulär, blir bättre med erfarenhet. En faktor 
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som påverkar prestationen hos deltagare i studier angående kognitiva funktioner, är till vilken 
grad deras kompensationsstrategier är fungerande. Detta påverkar främst äldre vuxna, då yngre 
vuxna inte nödvändigtvis är i lika stort behov av att ha strategier för att kompensera mot 
försämrandet av kognitiva funktioner. I en studie av Hartshorne och Germine (2015) går det 
dock att utläsa att de flesta kognitiva funktionerna börjar dala efter 70 år (Hartshorne & 
Germine, 2015) eller tidigare vid demens (Oliver et al., 2015). Detta gör det troligt att det är 
först vid hög ålder, över 85 år, som de kognitiva funktionerna börjar brytas ner ordentligt och 
där det inte längre går att kompensera mot försämrandet på samma sätt. Det finns studier som 
visat på att de kognitiva respektive de affektiva processerna i empati påverkas olika av ålder. 
Den kognitiva delen i empati blir sämre med åren på grund av påverkan från kognitiva 
funktioner, men inte den affektiva (Mather, 2016). Det gör att de kognitiva processerna som 
påverkar den empatiska förmågan fungerar på en tillfredsställande nivå länge, och därmed 
också möjligheten att använda sig av dem tillsammans med åldersförvärvad erfarenhet 
i exempelvis sociala situationer. Äldre använder strategier mer effektivt (Vasunilashorn, 
Lynch, Glei, Weinstein, & Goldman, 2015) och Scott et al. (2013) menar på att sammanhanget 
är av vikt för att förstå situationen för individen 

En studie med mellangruppsdesign av Angantyr et al., (2011) visar på att djur frammanar 
mer empati än vuxna människor. Deltagarna fick ta ställning till en berättelse angående en 
vuxen människa eller en hund och därefter fick de svara på Emotional Response Scale. En 
möjlig förklaring till att studien påvisade att djur frammanar mer empati, kan vara att de ses 
som mindre ansvariga för sitt lidande och har mindre kontroll över sin utsatthet än vuxna 
människor. Detta kan illustreras med att biobesökare som ser våld mot andra människor i filmer 
kan reagera med likgiltighet, medan de reagerar med medlidande när det visas våld mot djur. 
Fysiska likheter mellan människa och djur spelar också in på hur mycket empati en person 
känner, till exempel att en apa eller annan primat väcker generellt sätt mycket mer empati än 
en fågel (Angantyr et al., 2011). 
 
 
Kort genomgång av stress 
 
Lazarus definierar stress som “an outcome that results when individuals perceive the demands 
of an external situation to be beyond their perceived ability to cope” (refererad i Avey, 
Wernsing, & Mhatre, 2011, p. 220), vilket är den definition som denna studie utgår ifrån. Stress 
anses vara en av de främsta orsakerna till både fysiska och psykiska problem hos vuxna 
(Morgan, Umberson, & Hertzog, 2014) och stress är sammankopplat med depression, hjärt- och 
kärlsjukdomar och dödlighet (Vasunilashorn et al., 2015). Symptom som har rapporterats i 
samband med uppfattad stress är bland annat utmattning, sömnproblem, 
koncentrationssvårigheter och värk i huvud, rygg, nacke och axlar (Ansari, Oskrochi, & Stock, 
2013). Människor som lider av kronisk stress rapporterar mer långvariga känslomässiga 
reaktioner som svar på dagligen återkommande händelser och påverkas av dessa händelser över 
en längre tid än de som inte lider av kronisk stress (Scott et al., 2013). Vad som upplevs som 
stressande varierar från person till person beroende på sammanhang. En person som värderar 
framgång högre än sociala relationer kan därmed bli särskilt stressad av ett befarat 
misslyckande (Morgan et al., 2014). Positiva känslor, som optimism och 
återhämtningsförmåga, har visats minska stress (Avery et al., 2011). 

Den individuella bedömningen av stress är viktig för att förstå förhållandet mellan stressorer 
och hälsa (Vasunilashorn et al., 2015). Hur individer reagerar på olika stressorer varierar 
kraftigt och studier som har undersökt könsskillnader har kunnat påvisa att det finns en skillnad 
mellan kvinnor och män, där kvinnor generellt upplever och rapporterar mer stress än män. 
Kvinnor tenderar också att värdera stressorer som mer plågsamma och de använder 
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copingstrategier mot stress i större utsträckning än män, särskilt känslofokuserade 
copingstrategier (Eaton & Bradley, 2008). Skillnaden på hur kvinnor och män uppfattar stress 
och stressande situationer kan härledas till biologiska förutsättningar, men även till 
psykosociala skillnader. Det biologiska könet kan tillsammans med det socialt konstruerade 
könet förklara hur arv och miljö samspelar i frågan om stress. Exempelvis är kvinnor känsligare 
vid sociala interaktioner och män kan känna sig mer stressade när individens prestationer 
ifrågasätts eller utmanas (Dedovic et al., 2009). 

Uppfattad stress minskar med ålder, möjligtvis för att äldre har förmågan att fokusera mer 
på positiva händelser och har en större förmåga att reglera sina känslor. Även kognitiva 
processer spelar en roll då dessa minskar negativ och höjer positiv information vid exponering 
för stressorer. Äldre har en större förmåga att kontrollera sina känslor i högre grad än yngre och 
har högre poäng i självrapportering kring färdigheter i känsloreglering. Detta innebär att äldre 
som befinner sig i en mellanmänsklig konflikt är mindre benägna att använda sig av destruktiva 
reaktioner, som att skrika eller förolämpa den eller de andra personerna i situationen 
(Vasunilashorn et al., 2015). Äldre människor använder olika strategier mer effektivt är yngre 
för att minska påverkan av negativa händelser eller undvika dem helt. Dessa strategiers styrkor 
ger åldersrelaterade fördelar i känslomässiga upplevelser. Dock finns det även åldersrelaterade 
svagheter så som fysisk anpassning, exempelvis att stressorer leder till en minskad 
hjärtfrekvensvariabilitet som resulterar i ihållande fysiologisk arousal, vilket kan leda till att 
äldre uppger liknande eller sämre nivåer av välbefinnande än yngre. Tidigare forskning i 
åldersskillnader på stress i psykosociala sammanhang noterar att skillnaderna i stress och dess 
negativa effekter måste ses individuellt, då sammanhanget formar hur olika människor reagerar 
på stress. Det har också påvisats att både äldre och yngre människor som är inblandade i en 
social konflikt är lika påverkade av denna händelse, men om konflikten kan undvikas, och 
således också den stressen som konflikten skulle innebära, har äldre en högre nivå av positiv 
sinnesstämning (Scott et al., 2013).  
 
 
Stress i förhållande till empati 
 
Empatiska reaktioner kan vara påverkade av stress, särskilt hos individer som har 
dysfunktionella strategier i känslomässig reglering. Akut stressande situationer kan påverka 
dessa strategier, vilket innebär att individer som tidigare hade fungerande strategier får 
dysfunktionella. Det är av vikt att kunna reglera sina egna känslor för att kunna reagera på ett 
korrekt sätt på andras smärta och till följd av detta kunna få en empati för en individ med smärta 
(Buruck et al., 2014). I en studie av Buruck et al. (2014) där akut psykosocial stress framkallats 
hos en grupp deltagare, men inte den andra, fanns det en signifikant skillnad. De som stressats 
bedömde andra personers fysiska smärttillstånd mycket mildare än de som inte stressats, samt 
att de som inte stressats gjorde en mer korrekt bedömning på smärtintensiteten. Resultatet pekar 
på att individer som utsätts för akut psykosocial stress har svårare att bedöma en annan persons 
fysiska smärta, och bekräftade även tidigare observationer om konsekvenser av kronisk stress i 
relation till empati för fysiska smärttillstånd. Buruck et al. (2014) anser att människor som 
upplever en annan persons känslor mycket intensivt, särskilt när det gäller negativa känslor, är 
benägna att själva lida på grund av det. Att dela negativa känslor empatiskt kan höja sårbarheten 
för stress och egna negativa känslor. Känslomässig stress kan hindra hjälpande beteende, då 
prioriteringen att hjälpa en person kan skifta till att lindra sitt eget lidande. Detta är av särskild 
vikt för människor som arbetar inom vårdsektorn. Forskning angående kronisk stress hos 
sjukvårdspersonal visar att empati trubbas av hos dem som exempelvis har en hög 
arbetsbelastning. Att distansera sig från situationen kan vara lösningen så att den känslomässiga 
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stressen inte blir överväldigande (Buruck et al., 2014). Darley och Batson (1973) visade i sin 
studie att personer som hade bråttom var mindre benägna att hjälpa andra. 

Att uppleva empati är inte bara positivt utan det finns negativa konsekvenser, bland annat i 
form av så kallad omsorgsutmattning. Omsorgsutmattning har liknande symptom som 
utbrändhet (Lee, Veach, MacFarlane, & LeRoy, 2014) och posttraumatisk stress syndrom, med 
den stora skillnaden att traumat är sekundärt. Ett sekundärt trauma innebär att personen som 
påverkas av omsorgsutmattning inte har blivit direkt utsatt för traumat, utan upplever det ur den 
andras perspektiv (O’Brien & Haaga, 2015). Omsorgsutmattning som fenomen påverkar 
individer som interagerar med andra som är olyckliga eller nödställda, och drabbar främst de 
som arbetar i vårdyrken. I terapeutiska relationer är förmåga till empatisk korrekthet av vikt för 
att terapin ska vara effektiv och omsorgsutmattning kan påverka den förmågan (Lee et al., 2014; 
O’Brien & Haaga, 2015). 

I dagens samhälle interagerar vi ofta med andra under påverkan av stress. Förmågan att 
kunna skilja på sig själv och andra samt andra relaterade mentala representationer spelar en 
viktig roll för sociala interaktioner och är också en förutsättning för viktiga sociala färdigheter 
som att förstå varför personer agerar på ett visst sätt samt för empati (Tomova et al., 2014). 
Forskning av Tomova et al. (2014) visar att stressade kvinnor hade en större förmåga att skilja 
på sig själva och andra än icke stressade kvinnor medan det var tvärtom för män. Mer specifikt 
var stressade kvinnor bättre på att bedöma känslorna hos en annan person utan att påverkas för 
mycket av sina egna känslor. Samma forskning visade att män istället hade svårare att skilja på 
sig och andra och de påverkades mer av sina egna känslor när de skulle bedöma andras känslor 
(Tomova et al., 2014). 
 
 
Syfte och hypoteser 
 
Huvudsyftet med denna studie var att undersöka om det finns ett negativt samband mellan stress 
och empati, men köns- och åldersskillnader var också av intresse. I och med detta utformades 
tre hypoteser.  

Hypotes 1: Stress har ett negativt samband med empati. Tomova et al. (2014) kom fram till 
att stress påverkar kognitiva funktioner och Darley och Batson (1997) kom fram till att stress, 
bråttom till ett seminarium i det fallet, minskade viljan att hjälpa. För vissa deltagare i den 
studien berodde det på att de inte uppfattade händelsen som att hjälp behövdes och för andra 
spelade det in att de förväntades vara på en viss plats en viss tid. 

Hypotes 2: Kvinnor har högre empati än män. Tomova et al. (2014) visade att män och 
kvinnor skiljer sig åt när det gäller känslor och sociala kognitioner. Rueckert och Naybars 
(2008) resultat visar på att det finns olika biologiska processer hos män och kvinnor som 
påverkar empati. 

Hypotes 3: Äldre har mer empati än yngre. Wieck och Kunzmann (2015) påvisar att både 
kognitiva och affektiva processer finns i empati och kognitiva förmågor försämras med åldern. 
Empatins känslomässiga komponenter är dock stabila eller ökar med ålder. Scott et al. (2013) 
visar på att äldres användande av strategier kan ge fördelar när det gäller känslomässiga 
upplevelser.  
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Metod 
 
 
Deltagare 
 
Deltagarna bestod av totalt 215 personer varav 171 var kvinnor. Deltagarna var mellan 18 och 
79 år (Kvinnor: M = 39.31, SD = 12.33; Män: M = 39.39, SD = 10.53). Enkäten skickades ut 
till 248 personer varav 215 svarade vilket ger ett bortfall på 13.04%. Bortfallet berodde på att 
33 personer som hade tackat ja till att delta inte fyllde i enkäten och anledningarna till detta är 
okända. En utav förutsättningarna för att kunna delta var att kunna förstå svenska, då enkäten 
var skriven på svenska. En annan förutsättning var att ha Facebook eftersom det var genom 
Facebook som deltagarna fick länken till informationen och möjligheten att lämna sina e-
postadresser. Ingen ersättning utgick för deltagandet.  
 
 
Material 
 
Undersökningen genomfördes med hjälp av en Internetbaserad enkät med totalt 34 frågor från 
Perceived stress scale (Cohen, 1986; Eklund, Bäckström, & Tuvesson, 2014) och Emotional 
response scale (Batson, Eklund, Chermok, Hoyt, & Ortiz, 2007) och beräknades ta cirka tio 
minuter att genomföra.  
 

Perceived stress scale (PSS). PSS mäter tre centrala delar i stress; oförutsägbarhet, 
okontrollerbarhet, och överbelastning, samt till vilken grad personer upplever dessa som 
stressande (Cohen, 1986). Den mäter generell stress hos personer med eller utan stressrelaterade 
problem. Två olika versioner av PSS har översatts till svenska, en version med fjorton items 
och en med tio items. Skalan med fjorton items (PSS-14) har använts flitigt i Sverige och denna 
studie använder sig av versionen med 14 items. PSS använder sig av en Likert-skala som går 
från 0 (aldrig) till 4 (väldigt ofta). Alla frågorna behandlar potentiellt stressande händelser som 
deltagaren kan ha upplevt den senaste månaden, exempelvis: Hur ofta har du under den senaste 
månaden känt dig nervös och stressad? PSS har fått goda resultat i validitets- och 
reliabilitetstest, och den verkar inte ha några uppenbara tak- eller golv-effekter (Eklund et al., 
2014). PSS har använts som ett effektmått på behandling samt för att predicera stress som 
oberoende variabel och dess inverkan på andra variabler (Morgan et al., 2014). För att mäta 
stress sammanställdes ett medelvärdesindex (Cronbach’s α = .88). 
 

Emotional response scale (ERS). ERS används för att bedöma känslomässig reaktion och 
har använts i tidigare forskning om empati (Angantyr, 2008; Angantyr et al., 2011; Batson et 
al., 2007). Deltagarna fick ta ställning till en berättelse som har används i en studie av Angantyr 
(2008), då den ansågs vara lämplig för denna studie. Därefter fick deltagarna skatta sina känslor 
enligt ERS. 

Berättelsen löd: Under en patrullrunda runt centrala Västerås en kväll får två poliser se att 
någonting ligger på en gräsmatta i stadsparken. När de kommer närmare ser de att det är en 
medvetslös hund som ligger livlös på marken. De skjutsar hunden till djursjukhus där 
veterinärerna konstaterar att hunden blivit sparkad eller slagen över kroppen så några revben 
knäckts och punkterat ena lungan. Inga vittnen finns till händelsen. 

Efter att deltagarna läst berättelsen fick de svara på ett antal frågor om vilka känslomässiga 
reaktioner de känt under tiden de läst berättelsen. ERS är en Likert-skala som går från 1 (inte 
alls) till 7 (extremt) med sexton olika känslor. För att mäta empatin användes sex av dessa 
känslor som indikationer och sammanställdes i ett medelvärdesindex. Dessa sex känslor var 
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sympati, värme, medkänsla, medlidande, berörd och ömhet (Cronbach’s α = .88). Några av de 
andra känslorna var irriterad, bedrövad och bekymrad.  Anledningen till att det fanns flera olika 
känslor var att det inte skulle vara uppenbart för deltagarna att det var empati som uppmättes 
och falla för social önskvärdhet.  
 
 
Procedur 
 
Datainsamlingen skedde i två steg. I det första steget fick deltagarna en länk via Facebook till 
ett Google docs-formulär med information om syftet med studien samt anledningen till 
ämnesvalet. Deltagarna upplystes att syftet med studien var att undersöka i vilken mån stress 
påverkar empati i missivbrevet. Kontaktuppgifter fanns med så att potentiella deltagare hade 
möjlighet att kontakta författarna. I formuläret ombads de att lämna sin e-postadress om de var 
intresserade att vara med. Ett inlägg på författarnas personliga Facebook sidor användes till en 
början för att sprida länken till formuläret för deltagarintresse. Inlägget där länken fanns var 
öppen för alla som har Facebook och alla som såg inlägget hade möjlighet att dela det vidare. I 
det andra steget fick de deltagare som lämnade sina e-postadresser en länk via e-post till ett 
annat Google docs-formulär där enkäten fanns. De informerades också om studiens syfte igen 
och att de gav samtycke till att vara med i undersökningen när de skickat in sina svar. Deltagarna 
var också informerade enligt Vetenskapsrådets etiska regler om att det var konfidentiellt och 
frivilligt att delta samt att de närsomhelst kunde avbryta deltagandet. Alla e-postadresser och 
annan personlig information behandlades konfidentiellt (Vetenskapsrådet, 2002). Den andra 
sidan i formuläret innehöll två frågor, en om vilket juridiskt kön deltagaren hade samt 
deltagarens födelseår. Den tredje sidan innehöll ERS och den fjärde innehöll PSS. Den femte 
och sista sidan bekräftade att deltagaren skickat in sitt svar och de tillfrågades om de var 
intresserade av ta del av undersökningen. Om de var intresserade skulle de skicka in sina e-
postadresser igen, så att resultatet kunde skickas till deltagaren. Antalet personer som var 
intresserade av att ta del av undersökningen var 24. Deltagarna delades upp i yngre/äldre med 
en median splitt där yngre är 18-39 år och äldre är 40-79 år. 
 
 

Resultat 
 
 
En Pearsons korrelationsanalys visade inte något samband mellan stressindexet och 
empatiindexet, r(N = 215) = .096, p = .162, därmed fanns det inget stöd för Hypotes 1, att det 
finns ett negativt samband mellan stress och empati. En Pearsons korrelationsanalys utfördes 
mellan var och en av de sexton känslor som ingick i ERS och stressindexet, och resultatet visade 
att känslorna sympati, ängslig, besvärad, förskräckt och bedrövad hade ett signifikant samband 
med stress (se Tabell 1).  
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Tabell 1 
Pearsons korrelationer mellan var och en av känslorna i ERS och stressindex 

Empatikänslor 
Korrelation med 

stressindex Övriga känslor 
Korrelation med 

stressindex     
Berörd -.016 Sorg .123     
Sympati .151* Ängslig      .234**     
Medlidande .086 Besvärad      .210**     
Värme .011 Irriterad .083     
Ömhet .103 Upprörd .116     
Medkänsla .131 Förskräckt . 143*     

  Omsorg .090     
  Bedrövad .152*     
  Bekymrad .071     
  Deltagande .082     

Not. * p < .05, ** p < .01 
 
En tvåvägs ANOVA med kön (kvinna/man) och ålder (yngre/äldre) som oberoende variabler 
och empati som beroende variabel visade en könsskillnad, F(1, 211) = 33.45, p < .001, η2 = 
.137 samt en tendens till åldersskillnad, F(1, 211) = 3.21, p = .075. Det fanns inte någon 
interaktionseffekt F(1, 211) = 1.24, p = .267. Kvinnor hade generellt sett ett högre medelvärde 
än män, där äldre kvinnor hade högst empati och yngre män hade lägst empati (se Tabell 2). 
Medan ANOVAN endast visade en tendens, visade däremot en Pearsons korrelationsanalys på 
ett positivt samband mellan ålder och empati, r(N = 215) = .18, p < .001, vilket innebär att äldre 
har högre empati än yngre.  Dessa resultat ger visst stöd åt Hypotes 2, att män visade lägre 
empati än kvinnor samt Hypotes 3, att äldre visar mer empati än yngre. 
 
Tabell 2 
Medelvärden (och standardavvikelser) för empati fördelat på kön respektive ålder 
    Ålder         

Kön 
Yngre Äldre Totalt    

(18-39 år) (40-79 år) (18-79 år)       
Män 4.06 (0.99) 4.19 (1.33) 4.12 (1.14)    
Kvinnor 4.98 (1.18) 5.55 (1.11) 5.26 (1.18)    
Totalt 4.79 (1.20) 5.26 (1.28) 4.99 (1.25)       

Not. Skalan för empati var mellan 1-7. Yngre kvinnor N = 100, Äldre kvinnor N = 71, Yngre män N = 25, Äldre 
män N = 19.  
 
För att testa om de sexton känslorna uppvisade egenskaper i enlighet med förväntningarna och 
för att identifiera dimensioner i deltagarnas skattningar utfördes en flerdimensionell skalning. 
En tvådimensionell lösning användes (se Figur 1). Förväntan var att de sex empatikänslorna 
skulle befinna sig nära varandra i två tolkningsbara dimensioner. Stressvärdet var 0.082 vilket 
är enligt Giguère (2006) ett bra värde, då allt mellan 0.05 och 0.10 anses vara bra på Giguères 
skala. De sexton känslorna i ERS fördelade sig så att de positiva känslorna fanns högre upp och 
de negativa fanns längre ner, den andra dimensionen visade spridningen mellan huruvida 
känslorna relaterade mer till personen själv eller någon annan. Samtliga känslor som ingick i 
empati förutom värme hamnade nära varandra och långt åt höger vilket indikerar att de 
orienterade sig mer åt en annan person. Värme hamnade långt ifrån de andra empatikänslorna, 
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högt upp åt vänster vilket indikerar att det är en positiv känsla men att den är mer riktad mot 
den egna personen.  

 
Figur 1 
Flerdimensionell skalning angående känslorna i ERS 
 
Bland de sexton känslorna skattade kvinnorna högst på känslan upprörd medan männen 
skattade högst på känslan medlidande. Både kvinnorna och männen skattade lägst på känslan 
ängslig. Alla känslorna förutom besvärad och irriterad var signifikanta i frågan om skillnaderna 
mellan män och kvinnor. Tabell 3 visar medelvärdet för kvinnor, män och totalt för var och en 
av de sexton känslorna.  
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Tabell 3 
Medelvärden i ERS (och standardavvikelser) fördelat över kön 

Känsla Kvinnor Män Totalt t  
1. Sorg 4.96 (1.46) 4.16 (1.51) 4.79 (1.50) 3.205**  
2. Berörd 5.62 (1.26) 4.78 (1.48) 5.44 (1.34) 3.827**  
3. Ängslig 3.08 (1.62) 2.21 (1.36) 2.90 (1.60) 3,315**  
4. Besvärad 3.68 (1.95) 3.41 (1.81) 3.62 (1.89) .841  
5. Sympati 5.62 (1.35) 4.73 (1.56) 5.44 (1.43) 3.801**  
6. Irriterad 4.37 (1.30) 4.30 (2.04) 4.35 (2.00) .198  
7. Medlidande 5.67 (1.33) 4.82 (1.36) 5.49 (1.37) 3.765**  
8. Värme 4.16 (1.92) 2.85 (1.70) 3.89 (1.94) 4.167**  
9. Ömhet 4.71 (1.76) 3.07 (1.57) 4.37 (1.84) 5.638**  
10. Upprörd 5.70 (1.38) 4.64 (1.59) 5.48 (1.48) 4.41**  
11. Medkänsla 5.52 (1.38) 4.48 (1.52) 5.30 (1.48) 4.321**  
12. Förskräckt 4.45 (1.87) 3.30 (1.85) 4.22 (1.92) 3.685**  
13. Omsorg 4.64 (1.69) 3.98 (1.58) 4.50 (1.68) 2.324*  
14. Bedrövad 4.91 (1.59) 3.96 (1.66) 4.71 (1.64) 3.529**  
15. Bekymrad 4.47 (1.59) 3.82 (1.88) 4.33 (1.66) 2.331*  
16. Deltagande 4.59 (1.72) 3.87 (1.58) 4.44 (1.71) 2.524**  

Not. * p < .05, ** p < .01, N = 215. De fetmarkerade känslorna ingår i empatiskalan. Känslorna i tabellen visas i 
den ordning som de stod i ERS. 
 
En tvåvägs ANOVA med kön (kvinna/man) och ålder (yngre/äldre) som oberoende variabler 
och stress som beroende variabel visade att kvinnor är mer stressade än män F(1, 211) = 6.12, 
p < .01, η2 = .028. Däremot fanns det inte någon åldersskillnad F(1, 211) = .359, p = .550, och 
inte någon interaktionseffekt F(1, 211) = .010, p = .920. En Pearsons korrelationsanalys mellan 
stress och ålder visade ett icke signifikant samband mellan stress och ålder, r(N = 215) = -.086, 
p = .105. Kvinnor hade generellt sett en högre nivå av uppfattad stress jämtemot män, där yngre 
kvinnor hade högst värde och äldre män hade lägst (se Tabell 4).  
 
Tabell 4 
Medelvärden (och standardavvikelser) för stress fördelat på kön respektive ålder 
  Ålder         

Kön 
Yngre Äldre Totalt   

(18-39 år) (40-79 år) (18-79 år)     
Män 1.98 (0.58) 1.90 (0.78) 1.94 (0.67)   
Kvinnor 2.24 (0.64) 2.19 (0.67) 2.22 (0.65)   
Totalt 2.19 (0.64) 2.13 (0.70) 2.16 (0.66)     

Not. Skalan för stress var mellan 0-4. Yngre kvinnor N = 100, Äldre kvinnor N = 71, Yngre män N = 25, Äldre 
män N = 19. 
 
 

Diskussion 
 
 
Syftet med denna undersökning var att undersöka om stress har ett negativt samband med 
empati. Resultaten visade inte något samband mellan stress och empati men däremot fanns det 
ett samband mellan empati och kön, där kvinnor visade mer empati än män samt empati och 
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ålder, där äldre kvinnor visade mest empati. Analyserna visade dock på något motstridande 
resultat när det kom till empati och ålder. ANOVA visade på en tendens till åldersskillnad, 
medan Pearsons korrelationsanalys visade på en signifikant positivt samband mellan ålder och 
empati. Resultaten visade också att yngre kvinnor var de mest stressade. 

Det är värt att notera att i studiens tidiga stadie var det huvudsakliga syftet att undersöka i 
vilken mån stress påverkar empati, men detta ändrades sedan till Hypotes 1; stress har ett 
negativt samband med empati. Detta gjordes på grund av metodologiska hinder som upptäcktes 
efter att enkäten skickats ut.  

Empati som fenomen är en genomgående positiv företeelse trots att det finns negativa 
konsekvenser (Lee et al., 2014; O’Brien och Haaga, 2015) och tidigare forskning har påvisat 
att stress har haft ett negativt samband med empati (Buruck et al., 2014; Darley & Batson, 
1973; Tomova et al., 2014). Generellt sett rapporterar kvinnor en högre grad av stress 
(Dedovic et al., 2009; Eaton & Bradley, 2008) men också en högre nivå av empati (Angantyr 
et al., 2011; Rueckert & Naybar, 2008), vilket är motsägelsefullt med tanke på tidigare 
forskning. Enligt vår uppfattning borde stress påverka empati negativt då exempelvis 
uppfattningsförmåga och koncentrationsförmåga påverkar båda delarna. Vår studie har dock 
inte kunnat finna något samband. 

Batson (1997) nämner att kunna föreställa sig hur en annan person känner sig i en viss 
situation leder till empati, vilket ökar viljan att hjälpa för hjälpandets skull. Att föreställa sig 
hur personen själv skulle reagera i samma situation ledde till empati men även till personlig 
påfrestning vilket ökar viljan att hjälpa men för mer egoistiska skäl. Detta kan visa att det finns 
många olika faktorer som påverkar stress och empati.  

En av faktorerna som kan påverka sambandet mellan empati och stress skulle kunna vara 
funktionella respektive dysfunktionella copingstrategier (Eaton & Bradley, 2008). Detta kan 
innebära att de deltagare som medverkade i studien och rapporterade både höga nivåer av stress 
och höga nivåer av empati kan antas ha funktionella copingstrategier för att hantera stress.  

Tidigare forskning visar på ett samband mellan empati och ålder samt empati och kön (till 
exempel Rueckert & Naybar, 2008; Scott et al., 2013) och även denna studie visar ett samband 
mellan empati och ålder, men dock ett svagt sådant. Det fanns också ett samband mellan empati 
och kön och äldre kvinnor visade mest empati. Resultatet var inte förvånande då tidigare 
forskning visat att kvinnor generellt har mer empati (Angantyr et al., 2011; Rueckert & Naybar, 
2008; Willer et al., 2015) och livserfarenhet gör det lättare att sätta sig in i en annan persons 
situation även om den inte alltid tolkas rätt på grund av en försämring av de kognitiva 
förmågorna som sker med åldern. Denna studie hade en hund som objekt för bedömning, och 
då de kognitiva förmågorna försämras så är det möjligt att den empati man känner för en 
människa respektive ett djur kan sjunka likvärdigt, oavsett om man känner mer empati för en 
människa eller ett djur. Detta kan vara intressant för framtida forskning. 

Det var intressant att se hur känslorna i Emotional response scale fördelade sig i den 
multidimensionella skalan och att medkänsla, medlidande, sympati och berörd alla låg tätt 
grupperade och tydligt mot ”annan” dimensionen. Dessa låg också ganska nära noll i den 
”negativa/positiva” känslodimensionen vilket indikerar att dessa är relativt neutrala känslor 
riktad mot någon annan. Medkänsla, berörd och sympati hamnade strax över gränsen för 
”positiv”-dimensionen medan medlidande hamnande strax under gränsen vilket indikerar att 
medlidande är en något mer negativ känsla och inte alltid är av godo. Ömhet och värme låg 
däremot högt upp på den ”negativa/positiva” dimensionen och nära gränsen för ”själv/annan” 
dimensionen. Värme korsar den gränsen och hamnar på ”själv”-sidan av ”själv/annan” 
dimensionen.  Detta indikerar att ömhet är en positiv känsla riktad mot någon annan, medan 
värme är en positiv känsla mer riktad mot den egna personen.  

Objektet för bedömning i Emotional response scale var en hund och enligt Angantyr et al. 
(2011) är kvinnor generellt mer empatiska mot både djur och människor, men när objektet för 
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bedömning är ett djur var kvinnorna mycket mer empatiska än män. Detta kunde bero på att 
djur inte är lika ansvariga för sitt lidande än människor (Angantyr et al., 2011). Hade denna 
studie gjorts om, hade en vuxen person valts som objekt för bedömning istället då man kan anta 
att resultatet hade sett annorlunda ut. 

Då stress är ett vanligt förekommande fenomen i vårt moderna samhälle är det av vikt att 
undersöka hur stress påverkar oss. Mestadels fokuserar forskning kring stress på de negativa 
konsekvenserna, både psykiska och fysiska (Ansari et al., 2013; Morgan et al., 
2014; Vasunilashorn et al., 2015). Sammanhanget har stor relevans i stress, då det är den som 
gör att stressen varierar beroende på person (Morgan et al., 2014) och denna studie hade ingen 
möjlighet med användandet av en skala som undersöker generell upplevd stress, att se i vilka 
exakta sammanhang som deltagarna kände stress. Här hade en kvalitativ undersökning varit 
mer lämplig för att ta reda på sammanhangen för dem som rapporterade en hög grad av stress 
och jämföra de stressande sammanhangen med empati. 

Även resultaten gällande stress i denna studie stämde överens med tidigare forskning som 
visar att kvinnor är mer stressade än män. Detta kan bero på könsroller då arbetande kvinnor 
har ett större ansvar över hemmet än arbetande män (Jolanki, 2015; Lewis, Gambles 
& Rapoport, 2007) och det innebär att kvinnor inte har samma möjlighet till fritid (Lewis et al., 
2007). Det kan också bero på att kvinnor är känsligare för psykosociala interaktioner än 
män (Dedovic et al., 2009) och denna studie fokuserade inte enbart på en form av stress, 
utan på generell stress. Kvinnor använder sig av copingstrategier i större utsträckning än män, 
och främst känslofokuserade copingstrategier (Eaton & Bradley, 2008) vilket kan innebära att 
kvinnor har en större fallenhet att söka sig till andra personer för att hantera stress. Det kan 
också bero på könsroller, där kvinnor tillåts vara mer känsliga än män och då kan det ses som 
en svaghet att söka sig till andra för att kunna hantera sin stress på det sättet.  

Vasunilashorn et al. (2015) har påvisat att med åldern minskar upplevd stress och enligt Scott 
et al. (2013) kan detta bland annat bero på att äldre lägger större fokus på positiva känslomässiga 
mål. Denna studie har dock inte hittat någon signifikant skillnad mellan yngre och äldre vuxna 
i fråga om upplevd stress.  
 
 
Styrkor, svagheter och förslag på framtida forskning 
 
En svaghet som finns i denna undersökning var att enkäterna skickades ut via Facebook och 
även om det når många potentiella deltagare innebär det också att deltagarna inte kan debriefas 
efteråt och det blir därmed svårt att undvika social önskvärdhet. Att enkäten skickades ut via 
Facebook kan ha inneburit att studien har missat ett större antal äldre potentiella deltagare. En 
möjlig lösning till detta hade varit om undersökningen hade haft möjlighet att rekrytera 
ytterligare deltagare via exempelvis en tidningsannons. En styrka var att studien hade ett relativt 
stort antal besvarade enkäter, med ett tämligen litet bortfall. Ytterligare en svaghet var att 
skalorna i undersökningen är självskattningsskalor, och att personer då gärna upplever det som 
att de till exempel är mer stressade än vad de egentligen är. Dock är användandet av erkända 
skalor med bra Cronbach’s α-värde en styrka som denna studie hade. Att denna studie inte har 
kunnat bekräfta tidigare forskning kring sambandet mellan stress och empati är varken en styrka 
eller svaghet, men visar på att det kan behövas mer forskning i detta ämne. Eftersom studien 
har kunnat bestrida uppfattningen i tidigare forskning att stress påverkar empati kan det vara 
intressant för framtida forskning att även undersöka det socialt konstruerade könets roll, då 
denna studie har fokuserat på juridiskt kön. Kanske är det där som skillnaden finns i tidigare 
forskning. Att studien fokuserade på generell stress ska inte ses som en svaghet eller styrka, 
men det kan ligga i framtida forskningsintresse att fokusera på enskilda former av stress, till 
exempel psykosocial eller neurobiologisk. Ett förslag vore följaktligen att undersöka om det 
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finns en skillnad i de olika formerna av stress och deras respektive samband eller icke-samband 
med empati, även här torde köns- och åldersskillnader vara av intresse. Ett annat framtida 
förslag skulle kunna vara att utföra en exakt likadan studie men med skillnaden att det är en 
människa istället för en hund i berättelsen och undersöka om det blir någon skillnad i resultaten, 
denna berättelse skulle kunna varieras så att några deltagare får läsa en berättelse om en kvinna 
medan några får läsa en berättelse om en man. Ytterligare ett förslag är att se i vilken 
utsträckning copingstrategier skulle kunna balansera stress i förhållande till empati. Deltagarna 
skulle kunna utsättas för någon form av akut stress, till exempel som att genomföra ett svårt test 
av något slag på tid för att sedan fylla i ERS. 
 
 
Slutsatser 
 
Slutsatserna som kan dras av denna undersökning är att trots att det kan verka rationellt att anta 
att stress har ett negativt samband med empati så hittade denna undersökning inget samband. 
Undersökningen visade också att kvinnor både var mer stressade och mer empatiska än män 
vilket skulle kunna tyda på att kvinnor är så mycket mer empatiska att de visar mer empati än 
män även om de är stressade. Varje moln har en silverkant, stress är i detta fall kvinnors moln 
och silverkanten är att kvinnor är mer empatiska än män trots stress. 
 
 

Referenser 
 
 
Angantyr, M. (2008). Självklart känner folk mer empati för människor … eller? Två experiment 

om empati för människor och djur. C-uppsats, Akademin för hållbar samhälls- och 
teknikutveckling, Mälardalens högskola, Eskilstuna/Västerås. Hämtad från 
http://www.diva-portal.org 

Angantyr, M., Eklund, J., & Hansen, E. M. (2011). A comparison of empathy for humans and 
empathy for animals. Anthrozoös, 24, 369-377. doi:10.2752/175303711X13159027359764 

Ansari, W., Oskrochi, R., & Stock, C. (2013). Symptoms and health complaints and their 
association with perceived stress: Students from seven universities in England, Wales and 
Northern Ireland. Journal of Public Health, 21, 413-425. doi:10.1007/s10389-013-0571-x 

Avey, J. B., Wernsing, T. S., & Mhatre, K. H. (2011). A longitudinal analysis of positive 
psychological constructs and emotions on stress, anxiety, and well-being. Journal of 
Leadership & Organizational Studies, 18, 216-228. doi:10.1177/1548051810397368 

Batson, C. D. (1997). Perspective taking: Imagining how another feels versus imagining how 
you would feel. Personality and Social Psychology Bulletin, 23, 751-758. 
doi:10.1177/0146167297237008 

Batson, C. D., Eklund, J. H., Chermok, V. L., Hoyt, J. L., & Ortiz, B. G. (2007). An additional 
antecedent of empathic concern: Valuing the welfare of the person in need. Journal of 
Personality and Social Psychology, 93, 65-74. doi:10.1037/0022-3514.93.1.65 

Buchanan, T. W., Bagley, S. L., Stansfield, R. B., & Preston, S. D. (2012). The empathic, 
physiological resonance of stress. Social Neuroscience, 7, 191-201. 
doi:10.1080/17470919.2011.588723 

Buruck, G., Wendsche, J., Melzer, M., Strobel, A., & Dörfel, D. (2014). Acute psychosocial 
stress and emotion regulation skills modulate empathic reactions to pain in others. Frontiers 
in Psychology, 5, 1-16. doi:10.3389/fpsyg.2014.00517 



14 
 

Cohen, S. (1986). Contrasting the Hassles scale and the Perceived stress scale: Who’s really 
measuring appraised stress? American Psychologist, 41, 716-718. doi:10.1037/0003-
066X.41.6.716 

Darley, M. J., & Batson, C. D. (1973). From Jerusalem to Jericho - A study of situational and 
dispositional variables in helping behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 
27, 100-108. Retrieved from http://faculty.washington.edu  

Dedovic, K., Wadiwalla, M., Engert, V., & Pruessner, J. C. (2009). The role of sex and gender 
socialization in stress reactivity. Developmental Psychology, 45, 45-55. 
doi:10.1037/a0014433 

Davis, M. H. (1983). Measuring individual differences in empathy: Evidence for a 
multidimensional approach. Journal of Personality and Social Psychology, 44, 113-126. 

Eaton, R. J., & Bradley, G. (2008). The role of gender and negative affectivity in stressor 
appraisal and coping selection. International Journal of Stress Management, 15, 94-115. 
doi:10.1037/1072-5245.15.1.94 

Eklund, J. (2013a). Empati som känsla, förståelse och omsorg. Socialmedicinsk Tidskrift, 90, 
214-221. Hämtad från http://socialmedicinsktidskrift.se 

Eklund, J. (2013b). The nature of empathy. Philosophy in the Contemporary World, 20, 28-38. 
doi:10.5840/pcw20132013 

Eklund, J., Andersson-Stråberg, T., & Hansen, E. M. (2009). 'I've also experienced loss and 
fear': Effects of prior similar experience on empathy. Scandinavian Journal of 
Psychology, 50, 65-69. doi:10.1111/j.1467-9450.2008.00673.x 

Eklund, M., Bäckström, M., & Tuvesson, H. (2014). Psychometric properties and factor 
structure of the Swedish version of the Perceived stress scale. Nordic Journal of Psychiatry, 
68, 494-499. doi:10.3109/08039488.2013.877072 

Galante Stockman, C. (2008). ’Bättre dåligt minne än dåliga minnen’: Empatins avtagande 
effekter över tid. C-uppsats, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, 
Mälardalens högskola, Eskilstuna/Västerås. Hämtad från http://www.diva-portal.org 

Giguère, G. (2006). Collecting and analyzing data in multidimensional scaling experiments: A 
guide for psychologists using SPSS. Tutorials in Quantitative Methods for Psychology, 2, 
26-37. Retrieved from http://www.tqmp.org 

Hartshorne, J. K., & Germine, L. T. (2015). When does cognitive functioning peak? The 
asynchronous rise and fall of different cognitive abilities across the life span. Psychological 
Science, 26, 433–443. doi:10.1177/0956797614567339 

Jolanki, O. (2015). To work or to care? Working women’s decision-making. Community, Work 
& Family, 18, 268-283. doi:10.1080/13668803.2014.997194  

Lee, W., Veach, P. M., MacFarlane, I. M., & LeRoy, B. S. (2014). Who is at risk for compassion 
fatigue? An investigation of genetic counselor demographics, anxiety, compassion 
satisfaction, and burnout. Journal of Genetic Counseling, 24, 358-370. doi:10.1007/s10897-
014-9716-5 

Lewis, S., Gambles, R., & Rapoport, R. (2007). The constraints of a ‘work–life balance’ 
approach: An international perspective.  International Journal of Human Resource 
Management, 18, 360-373. doi:10.1080/09585190601165577   

Mather, M. (2016). The affective neuroscience of aging. Annual Review of Psychology, 67, 213-
238. doi:10.1146/annurev-psych-122414-033540 

Morgan, E. S., Umberson, K., & Hertzog, C. (2014). Construct validation of self-reported stress 
scales. Psychological Assessment, 26, 90-99. doi:10.1037/a0034714 

O’Brien, J. L., & Haaga, D. F. (2015). Empathic accuracy and compassion fatigue among 
therapist trainees. Professional Psychology: Research and Practice, 46, 414-420. 
doi:10.1037/pro0000037 



15 
 

Oliver, L. D., Mitchell, D. G. V., Dziobek, I., MacKinley, J., Coleman, K., Rankin, K. P., & 
Finger, E. C. (2015). Parsing cognitive and emotional empathy deficits for negative and 
positive stimuli in frontotemporal dementia. Neuropsychologia, 67, 14-26. 
doi:10.1016/j.neuropsychologia.2014.11.022 

Rueckert, L., & Naybar, N. (2008). Gender differences in empathy: The role of the right 
hemisphere. Brain and Cognition, 67, 162-167. doi:10.1016/j.bandc.2008.01.002 

Scott, S. B., Sliwinski, M. J., & Blanchard-Fields, F. (2013). Age differences in emotional 
responses to daily stress: The role of timing, severity, and global perceived 
stress. Psychology and Aging, 28, 1076-1087. doi:10.1037/a0034000 

Tomova, L., von Dawans, B., Heinrichs, M., Silani, G., & Lamm, C. (2014). Is stress affecting 
our ability to tune into others? Evidence for gender differences in the effects of stress on 
self-other distinction. Psychoneuroendocrinology, 43, 95-104. 
doi:10.1016/j.psyneuen.2014.02.006 

Vasunilashorn, S., Lynch, S. M., Glei, D. A., Weinstein, M., & Goldman, N. (2015). Exposure 
to stressors and trajectories of perceived stress among older adults. The Journals of 
Gerontology: Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 70B, 329-337. 
doi:10.1093/geronb/gbu065 

Vetenskapsrådet. (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 
Wieck, C., & Kunzmann, U. (2015). Age differences in empathy: Multidirectional and context-

dependent. Psychology and Aging, 30, 407-419. doi:10.1037/a0039001 
Willer, R., Wimer, C., & Owens, L. A. (2015). What drives the gender gap in charitable giving? 

Lower empathy leads men to give less to poverty relief. Social Science Research, 52, 83-98. 
doi:10.1016/j.ssresearch.2014.12.014 

Winning, A. P., & Boag, S. (2015). Does brief mindfulness training increase empathy? The role 
of personality. Personality and Individual Differences, 86, 492-498. 
doi:10.1016/j.paid.2015.07.011 


