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Empati på nätet - finns det?  
 
1 Inledning 
Jag har alltid har varit intresserad av människor och vad som händs när människor möts. Att jag 
skulle välja ett yrke med mycket kontakt med människor var alltid självklart och att jag hamnade 
inom skolans värld är nog ganska naturligt. Sociala medier är för mig ytterligare ett sätt att möta 
människor och frågan som intresserar mig är hur detta möte är likartat eller skiljer sig åt mot 
möten i verkliga livet.  

1.1 Frågeställning  

Jag är sedan nästan två år tillbaka medlem på Facebook och går in där minst en gång per dag för 
att se vad som hänt sen sist. Att det var Facebook som var den nätgemenskap jag skulle undersöka 
bestämde jag redan i början av kursen. Jag har däremot grunnat länge och väl på vilken 
frågeställning jag skulle välja och bestämde mig först i början av december när jag själv fick 
erfara vilket enormt stödsystem som sociala medier kan vara och hur mycket det kan betyda för en 
människa i kris. 
Den frågeställning jag ska försöka mig på att besvara är: Kan man få och ge empati via ett socialt 
nätverk som Facebook?  

1.2 Definition och avgränsningar  

Det finns åtskilliga definitioner av vad en nätgemenskap är och jag har i denna uppsats valt att 
använda mig av Preeces definition: ” An online community is a group of people who interact in a 

virtual environment. They have a purpose, are supported by technology, and are guided by norms 

and policies.”1
 

Kommunikation på nätgemenskaper kan enligt Preece delas in i tre olika kategorier:  
• Fakta och information  
• Berättande av sin egen historia/bakgrund  
• Empatiska meddelanden2

 
 

I denna uppsatsen kommer fokus att ligga på den sista av dessa tre typer av kommunikation.  
Ickes definierar empati på följande sätt: ” a complex psychological inference in which 

observation, memory, knowledge and reasoning are combined to yield insights into the thoughts 

and feelings of others.”  

 
Empati är förmågan att identifiera sig med och förstå en annan människas situation och känslor. 
Hur bra vi är på att visa empati avspeglar sig i hur vi kommunicerar tankar och känslor med andra 
och hur bekväma andra är i att tala med oss. Empati är en huvudingrediens i mänsklig 
kommunikation3

  
 

Det finns enligt Levinson tre olika typers empati:  
• Att veta vad en annan människa känner  
• Att känna vad en annan människa känner  
• Att svara medkännande på en annans människas smärta/nödläge4

 
 

Det är ju främst den sista typen av empati som vi kan se spår av i en nätgemenskap men för att 
kunna ge uttryck för detta så måste ju sändaren även behärska de två första typerna.  

                                                 
1 Preece, Maloney-Krichmar and Abras (2003) s 1 
2 Preece & Ghozati (2001) s 236 
3 Preece & Ghozati (2001) s 233 och 236, citat s 236 
4 Preece & Ghozati (2001) s 236 
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Eftersom materialet på Facebook kan bli enormt omfattande och uppsatsen är av mindre omfång 
så kommer jag självsvåldigt att göra urvalet av mina exempel. Detta kanske inte faller helt inom 
vetenskaplig stringens, men på detta begränsade utrymme är det svårt att göra en helhetlig och 
överskådlig undersökning av mina drygt 250 vänner.  

2 Teori 
Empati uttrycks, precis som de flesta andra känslor, icke-verbalt, något som gör det svårare att 
uttrycka empati online. Forskning visar på att minst 90 % av ett emotionellt budskap är icke-
verbalt. Nätgemenskaper är oftast textbaserade men man kan också ge uttryck för känslor genom 
sitt sätt att skriva, t.ex. genom att använda emoticons, stora bokstäver eller tecken som kan 
signalera något annat. Som exempel kan nämnas ( ) som kan stå för kramar om eller <3 som blir 
ett hjärta. Att det dock inte är omöjligt att uttrycka empati på nätet visar en studie av ett forum för 
knäskadade som gjordes 1998. Denna studie påvisar att 44,8% av de analyserade meddelandena 
var av empatisk karaktär.5 
 

Redan i begynnelsen när de sociala nätverken var enbart textbaserade så finns det dokumenterat 
hur starka känslor uppstår för andra personer man bara mött via nätet. 1978 fann Hiltz och Turoff 
att deltagarna i deras studie uppgav att de: ”come to feel that their very best and closest friends 

are members of their electronic group, whom they seldom ever see.”6 
 

Rheingold beskriver sina upplevelser på the Well i slutet av 80-talet och beskriver hur han 
skrattar, gråter och svär över det han läser på nätet. Det som händer i dessa nätgemenskaper bär vi 
sedan med sig IRL (in real life). Helt främmande människors öden och vedermödor bär vi med 
oss även off-line. Gemenskaperna handlar inte bara om data utan även om känslor. Deltagarna 
hjälper varandra att hitta svar på frågor och hjälper varandra genom svåra tider. Datorskärmen kan 
erbjuda tröst. Även om nätgemenskapen inte skapades för att vara stöttande så är de det. Som de 
sociala varelser vi är söker vi inte bara information utan även vänskap, socialt stöd och tillhörighet 
när vi surfar på nätet. I en studie av Preece och Ghozati framkom det att 81 % av de 
nätgemenskaper de undersökt innehöll empatiska meddelanden.7 
 

Människor som inte gör så bra ifrån sig i spontana samtal kan visa sig ha mycket värdefullt att 
bidra med i nätgemenskaper där de får tid på sig att tänka efter. I dessa gemenskaper kan det 
rymmas mycket känsla och medkänsla och vem säger att skriven kommunikation är mindre 
genuin än talad? Det är lättare att prata om svåra saker när man inte möts öga mot öga, så det som 
skrivs över nätet kanske är djupare och mer genomtänkt än det som sägs när vi möts? En person 
med social fobi har stora svårigheter att delta i det vardagliga sociala samspelet med andra 
människor, men har inga problem att delta i en nätgemenskap. Nätgemenskapen får därmed en 
väldigt central och viktig roll för dessa individer.8 
 

Du spelar många olika roller i ditt liv och man brukar ju säga att i cyberspace väljer du själv vem 
du vill vara. När vi möts ansikte mot ansikte spelar vi också roller, eller bär masker, som kanske 
ger uttryck för något helt annat än vårt inre. Även när vi möts IRL spelar vi en roll och bestämmer 
vilken mask vi ska sätta på oss. Vi är inte samma person på jobbet som vi är på en fest med våra 
närmast vänner. Är vår identitet IRL då sannare än vårt online-jag?9

  
 

I nätgemenskaper möter du oftast människor som delar dina intressen och mål mer än de 
människor du bara möter för att de råkar vara på samma plats som dig. Vad är det som säger att 

                                                 
5 Preece & Ghozati (2001) s 234, 237 och 252 
6 Preece & Ghozati (2001) s 234 
7 Rheingold (2000) Introduction s 2 , 9 och 14; Rheingold (2000) kapitel 1 s 3; Wellman & Gulia (1999) s 6; 
Preece & Ghozati (2001) s 245; Menegon & D’Andrea (2001) s 5 
8 Rheingold (2000) kapitel 1 s 6 och 9; Menegon & D’Andrea (2007) s 
9 Suler (2002) s 1f och 10 
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kommunikationen på en arbetsplats eller en bar är djupare och mer verklig än den du har på nätet? 
Menegon och D’Andrea menar att det finns många likheter mellan en nätgemenskap och vanlig 
gemenskap. Båda har ”en fast medlemsgrupp, ett flertal kommunikationshjälpmedel, ett 

gemensamt språk, en uppsättning roller och normer och en uppsättning ritualer som utgör 

gemenskapens gränser. I båda fallen byggs den sociala strukturen av medlemmarna”.  
Med detta sagt så menar de att nätgemenskaper har samma berättigande som ”riktiga” 
gemenskaper och medlemmarna i nätgemenskaper tvivlar aldrig på att de deltar i en riktig 
gemenskap.10 
 

Forskning kring empati visar att människor som har gemensamma erfarenheter, intressen, liknar 
varandra personlighetsmässigt eller känner varandra är mer empatiska gentemot varandra. Ju mer 
lika vi är varandra desto lättare har vi ju att förstå varandra och då blir det också lättare att visa 
empati.11 
 

En oskriven regel på nätet är att vad man får ska man ge tillbaka. Får man stöd ska man sedan ge 
det till någon annan som behöver hjälp, inte nödvändigtvis den som gav dig stöd. Genom att 
hjälpa andra ökar ditt eget självförtroende, andras respekt för dig och din status. De som aktivt 
bidrar i en nätgemenskap får snabbare och fler svar och mer stöd än de som är passiva.12 
 

Finns det någon genusaspekt på empati på nätet? Preece forskning antyder att forum som mest 
befolkas av kvinnor har en högre andel av empatiska inlägg än forum som befolkas mest av män. 
Kvinnor står för fler empatiska inlägg än män och män står för fler fakta-relaterade inlägg än 
kvinnor.13

 Det här resultatet befäste ju verkligen mina fördomar om manligt och kvinnligt i 
förhållande till känslor. Att kvinnor i verbal kommunikation talar mer om känslor än män var ju 
sedan tidigare välutforskat, men jag trodde faktiskt att denna skillnad skulle försvinna när det 
handlade om skriven kommunikation som sker asynkront och där sändare och mottagare är 
geografiskt skiljda.  
 
Kritiker menar att livet på nätet aldrig kan vara meningsfullt eller komplett eftersom det lockar 
bort oss från kontakt IRL. Måste det vara antingen eller? Bara för att du får stöd i en 
nätgemenskap behöver du ju inte ge upp mänsklig kontakt IRL. Skeptikerna undrar vidare över 
djupet i stödet på nätet. De anser att det inte är något genuint stöd med något djup utan bara ytliga 
och tomma fraser som avsändaren egentligen inte menar något med.14

 Walters forskning visar att 
interaktion på nätgemenskaper är lika intim som interaktion mellan människor IRL. Nätet 
utesluter således inte intimitet och djup i relationerna. Nätet förhindrar inte att nära relationer 
växer fram, men det tar längre tid. Nätgemenskaper blir ännu starkare om medlemmarna också 
möts IRL. De som tror att nätgemenskaper är ett hot mot traditionella gemenskaper drar fel 
slutsats. De ser gemenskaper som ett nollsummespel, om man då spenderar mer tid on-line får 
man mindre tid till möten IRL. Om det skulle vara så har ju kritikerna själva också sagt att 
nätgemenskaper är så starka och viktiga att de kan få oss att avstå från kontakt IRL. Forskning har 
snarare visat att ju mer människor ses IRL och ju mer de talar i telefon, desto mer umgås de på 
nätet. Internetanvändare har något större sociala nätverk än de som inte använder Internet. Nätet 
är bara ett av många sätt på vilket vi kan interagera.15  Kan det vara så att de människor som är 
aktiva deltagare i nätgemenskaper helt enkelt är sociala människor med ett stort kontaktnät som på 
det här sättet har fått ytterligare en kanal för att hålla kontakten med sina vänner? Om det var så 

                                                 
10 Rheingold (2000) kapitel 1 s 7; Menegon & D’Andrea (2007) s2 (citat) 
11 Preece & Ghozati (2001) s 250 
12 Wellman & Gulia (1999) s 8f, Suler (2002) s 2f 
13 Preece & Ghozati (2001) s 241 och 247 
14 Wellman & Gulia (1999) s2 och 6 
15 Wellman & Gulia (1999) s3 och 11f; Boase, Horrigan, Wellman och Rainie (2006) s i och vi; Suler (1998) s2; 
Preece & Ghozati (2001) s238 
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att nätgemenskaper lockade bort oss från umgänge IRL skulle ju de som är aktiva på 
nätgemenskaper sluta ses IRL och sluta tala i telefon med varandra.  
 
De som är kritiska mot nätgemenskaper lyfter ofta fram alla negativa och onda handlingar som 
sägs utföras i dessa. Tittar man noggrannare på detta påstående inser man dock snabbt att de flesta 
människor gör inget ont online. Det finns många fler exempel på hur människor hjälper och stöttar 
varandra än på onda handlingar. Många bra saker har hänt genom att människor mötts online, 
saker som annars inte hänt. Som exempel kan nämnas Hurricane Katrina People Finder Project 
och mycket stödarbete i samband med Tsunamin.16

  
 

Det sker egentligen ingenting nytt i nätgemenskaper, vi använder bara nya verktyg för att utöva en 
uråldrig aktivitet – att prata med varandra. On-line konversation är en hybrid mellan tal och skrift. 
Vi skriver men svaren är snabba, ibland omedelbara, och påminner därför mer om tal. Internet och 
nätgemenskaper har ännu så länge inte givit några storskaliga demokratiska konsekvenser, men 
inte heller har de atomiserande och isolerande effekterna som befarades slagit in utan snarare 
funnits vara kraftigt överdrivna.17

  
 

Nätet kan både vara ”the electronic agora” där alla får vara med och påverka och ett Panopticon 
där du ständigt är under bevakning. Det är svårt att veta vem som lyssnar på nätet. Online måste 
man utgå från att allt är offentligt.18

 Rädslan för nätgemenskaper finns fortfarande hos en hel del 
människor men vi ska inte avstå från att använda dem utan: ” Learn to leverage their strength and 
guard against the weaknesses, but it’s too late to even think about throwing the baby out with the 
bathwater. The baby is too big and we can’t lift her!”19

  

3 Avslutning  
Att jag är av uppfattningen att man både kan ge och få empati som är både djup och reell via 
nätgemenskaper har kanske framskymtat genom uppsatsen. Detta var något jag var övertygad om 
redan innan jag började läsa kursen Nätgemenskaper och innan jag själv fick uppleva det. Jag 
tillhör gruppen som tidigt började använda datorer, fick min första dator en C64 1986 och min 
första PC1990. Min första kontakt med nätgemenskaper gjordes via ett 3600 bps modem och 
nätverket Compuserve 1994 och sedan dess har jag varit ”nätansluten”. Jag har haft lång 
tillvänjningstid och kanske är det därför jag är positivt inställd? Främmande är skrämmande 
brukar man ju säga och för mig är varken datorer eller Internet särskilt främmande. Internet är för 
mig inte särskilt mycket märkvärdigare än en miniräknare eller en telefon, det är ett redskap som 
jag nyttjar när det är bra. Jag använder inte telefonen för att räkna ut arean på en kvadrat (även om 
man KAN göra det med en mobil) och jag försöker inte ringa med miniräknaren. Internet och 
nätgemenskaper är inte bra på allt, men det handlar inte om att avgöra huruvida de är bra eller 
dåliga onda eller goda utan till VAD de är bra och då ska man använda dem. Vi ska inte kasta ut 
barnet med badvattnet.  
 
Hur mycket empati man kan få i en nätgemenskap beror ju också mycket på hur mycket man 
bjuder in till det. Hur mycket du delar med dig av ditt liv och dina känslor avgör ju hur mycket du 
kan få av andra. Om dina statusuppdateringar handlar om att du hänger tvätt eller dammsuger så 
kanske du inte får uppleva så mycket empati, för det är svårt att ge någon på dessa vardagliga och 
ytliga statusrader. Min erfarenhet efter två år på Facebook är emellertid att om du bjuder på dig 
själv och dina känslor så får du stöd och empati tillbaka. Om du är en av dem som stöttar och 
peppar dina vänner när de har det svårt, så får du stöd och hjälp när du behöver det. Hur mycket 
empati du får i en nätgemenskap beror alltså inte bara på dina vänner utan även på dig själv. Du 

                                                 
16 White (2006) s1f 
17 Coate (1998) s2; Feenberg & Bakardijieva (2004) s40 
18 Rheingold (2000) Introduction s 12; Boyd & Heer (2006) s1 och 9 
19 White (2006) s 4 
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kan inte vara en lurker och aldrig skriva en kommentar till någon av dina vänner och sedan 
förvänta dig att alla ska rusa till undsättning när du behöver stöd och hjälp.  
 
Min slutsats av detta mycket begränsade studium av empati på en nätgemenskap är alltså att det 
går alldeles utmärkt både att ge och få empati via nätgemenskaper. Empatin blir inte mindre värd 
för att den kommer online än om den skrivs ned i ett brev eller kommer i ett telefonsamtal. Vi är 
alla i behov av omtanke och medkänsla någon gång och då ska vi ta emot den i alla former den 
kan komma. Du kan visserligen inte få en kram i en nätgemenskap, men ibland kan en cyberkram 
göra underverk och lyfta upp dig. Ju fler sätt vi har att träffa våra vänner på desto djupare kan vår 
vänskap bli.  
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