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Du har säkert provat det förut. Sett hur en annan individs mungipor sakta börjar peka lodrätt 
nedåt. Hens ögon fylls gradvist med stora, feta tårar. Inom dig känner du en tung känsla som äter 
dig upp inifrån. Känslan som uppstår lägger sig hårt kring ditt hjärta och ju längre tid det går blir 
du allt mera sorgmodig. Vad är det som sker? Varför känner du dig ledsen, enbart för att du ser en 
annan ledsen? Fenomenet du upplever kallas empati och i dagligt tal beskrivs empati som en 
individs förmåga att återskapa en observerad känsla inom sig. Dock är empati inte helt så enkelt. 
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Empati 
Empati kan indelas i flera underkategorier, där de två främsta är 
sinnesteori och känslomässig empati, dock finns det flera under. 
Precis som ett kretslopp måste alla underkategorier inverka 
samtidigt för att en person ska kunna känna empati. Om bara en 
underkategori misslyckas i att skicka signalen vidare kan det få 
grova konsekvenser för individet som det berör. Kända tillstånd 
där en underkategori har misslyckats är psykopati och autism: två 
tillstånd där personerna diagnostiserade klassad som empatilösa. 
Skillnaden mellan en psykopat och en autist är dock enorm. Medan 
en psykopat har en otrolig bra förmåga för sinnesteori är det 
tvärtom hos en person med autism, som däremot har en ökad 
förmåga för känslomässig empati.  
	  
Många processer, ett begrepp 
Det är svårt att beskriva de neurala processerna bakom empati då det är många små processer som 
leder till denna känslomässiga förmåga. I dag anser forskare har kommit på vilka områden i hjärnan 
som eventuellt är en del av maskineriet bakom empati. Dessa två områden går under namnet 
spegelneuronsystemet och är döpt efter en grupp nerver som under 1990-talet hittades hos 
makakapan. Dessa nerver kallades spegelneuroner då de antogs vara funktionen bakom imitering av 
en sedd på händelse. Tekniken som i dag används har dock inte förmått att lokalisera liknande 
nerver hos människan vilket är varför man har definitionen spegelneuronsystem. Som sagt så 
bygger detta system vidare på teorin om att människan har dessa speglande nerver. Som ett resultat 
av otaliga undersökningar antar forskare i dag att spegelneuronsystemet är i kontakt med andra 
regioner i hjärnan, bland annat det limbiska systemet. Detta system kallas även känslosystemet och 
det är tack vare denna koppling att man antar att spegelneuronsystemet är ansvarig för empati.  
 
Det är svårt med hjärnan 
Det är otroligt svårt att vara konkluderande med sina resultat när man forskar på hjärnan. På grund 
av överlappande funktioner och strukturer är det svårt att precisera olika regioners definitiva 
funktion liksom det är svårt att konstatera om ett resultat är statistiskt säkerställd. Många forskare 
letar i dag efter empatins ursprung och funktion och har motsvarande konklusioner, dock är det 
väldigt viktigt att förhålla sig kritiskt när sådana resultat jämförs bland annat eftersom forskarna 
inte alltid använder sig av samma mätinstrument.  

Sinnesteori 
En individs förmåga att förstå och 
tolka andras handlingar och 
känslor 
	  
Känslomässig empati 
En individs förmåga att återskapa 
en observerad känsla inom sig 
(oftast det som används för att 
beskriva empati) 
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Mer information 
Wanderoy SB. 2015. Empati och effekten av ett dysfunktionellt spegelneuronsystem. Självständigt 
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