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Empati från vänster och höger 

Politikers upplevelse av offer för orättvisa och ofrihet 
  

Sofie Reimertz och Hanna Rydberg 

 

Enligt tidigare studier värderar politiker jämlikhet och frihet olika beroende 

på sin politiska ideologi. Med detta som bakgrund var studiens huvudsyfte att 

studera eventuella skillnader mellan hur svenska politiker med olika 

ideologiska bakgrunder upplevde empati när en person utsattes för orättvisa 

samt när en person utsattes för ofrihet. En vinjettstudie genomfördes där 

deltagarna (n = 96) fick skatta de känslor som uppstod vid vardera situationen. 

Deltagarna delades upp i grupperna vänster- och högeranhängare utifrån 

subjektiva skattningar. Vänsteranhängare tenderade att känna mer empati än 

högeranhängare när en målperson utsattes för orättvisa. Ingen effekt av 

ideologisk tillhörighet i berättelsen om ofrihet visades. En tydlig könseffekt 

framgick där kvinnor både upplevde och gav upphov till mer empati än män. 

Att föreliggande studie inte fick något stöd angående ofrihet kan bero på flera 

olika anledningar, vilket tas upp i diskussionen. Vidare forskning behövs 

inom området empati relaterat till svensk politik där fler partier och anhängare 

studeras.  

 

Keywords: political ideology, left- and right dimensions, empathy, equality, 

freedom  
 
 

Inledning 

 

Det har tidigare genomförts en hel del studier om politisk ideologi, både historiskt och i nutid. 

Ideologier har sedan långt tillbaka klassificerats inom politiken som en vänster- och 

högerdimension på grund av dess olika synsätt på fenomen. Tidigare forskning har genomförts 

i USA, där Jost (2006) har varit framträdande inom forskningsområdet genom att studera 

ideologins betydelse samt skillnader mellan liberaler och konservativa. Rokeach (1973) har 

också varit en framträdande forskare inom politisk ideologi men studerade istället de 

grundläggande värderingar som ansågs vara viktigast bland politiker. Även Rokeachs studier 

genomfördes i amerikanska kulturer och han menar att resultaten var giltigt över kulturella och 

historiska perioder. 

Det finns inte fullt ut lika mycket forskning kring detta inom den svenska politiken som i 

den amerikanska. Därför ville författarna i föreliggande studie fylla denna kunskapslucka 

genom att studera hur olika svenska politiker bedömde olika situationer som en målperson 

utsattes för. Detta gjordes genom att mäta deltagarnas empatiska upplevelse. Därmed behövs 

det först belysas vad tidigare forskning om empati har kommit fram till samt vad som kan läsas 

om politisk ideologi idag.  

 

 

Empati – ett begrepp med flera definitioner   
  

Empati har studerats av många och begreppet har därmed många olika tolkningar, både rörande 

hur empati definieras samt varför det uppstår. Rogers (1975) menar att empati är en process 

som innebär att man förflyttar sig in i den andre personens livsvärld och lägger sina egna åsikter 



2 

 

och värderingar åt sidan. I denna process var det av stor vikt att helt acceptera den andra och 

inte vara dömande då det, i hans mening, är omöjligt att inta den andres inre värld ifall en själv 

inte är öppen för den. Håkansson och Montgomery (2003) menar å andra sidan att en del av 

empati utgörs av delad erfarenhet och för att kunna dela någons erfarenhet kan en inte lägga sig 

själv helt åt sidan.  

Batson, Eklund, Chermok, Hoyt och Ortiz (2007) redogjorde för hur det finns tre olika 

anledningar till att empati uppstår. Dessa är att en uppfattar den andre vara i en situation av 

behov, att en värderar den andres välfärd samt att en ser saker från den andres perspektiv. 

Håkanssons och Montgomerys (2003) definierar empatin som ett fenomen bestående av fyra 

komponenter. Den ena handlar om just delad erfarenhet och de resterande om förståelse för den 

andre, att någon form av känsla uppstår inom en själv samt att en är mån om den andre 

personens välmående, vilket är i enlighet med Batsons et al. (2007) definition. Eriksson och 

Englander (2017) höll med om att förståelsen för den andres situation bidrar till empati men är 

istället av åsikten att detta inte är ett måste för att känslan av empatin ska uppstå för den andre. 

 Ofta förväxlas begreppet empati med sympati. Gerdes (2011) menade att skillnaden 

däremellan är att empati är en kognitiv förmåga där man känner och upplever den andres värld 

från dennes perspektiv. Sympati handlar istället om att dela den andres känsla och själv känna 

detsamma. Niezink, Siero, Dijkstra, Buunk och Barelds (2012) såg istället sympatin som en del 

av empatin, där den andra delen utgörs av ömhet. Författarna har i föreliggande studie valt att, 

precis som Gerdes (2011), se empati och sympati som två separata begrepp och endast empati 

studerades.   

Det som har varit gemensamt för en stor del av forskningen är att empati leder till någon 

form av hjälpbeteende. Ju mer empati en person upplevde, desto mer benägen var denna att 

hjälpa (Coke, Batson, & McDavis, 1978). Även här finns det dock skillnader bland teorierna 

angående varför hjälpbeteendet uppstår. Batson, Fultz och Schoenrade (1987) menar att empati 

leder till altruistisk motivation till att hjälpa snarare än en egoistisk motivation. Batson med 

kollegor definierade altruistiska handlingar som ett agerande där en lägger sig själv och sitt eget 

välbefinnande åt sidan och målet var istället enbart att öka den andres välbefinnande. 

Altruistiska handlingar tenderar dock att endast riktas emot specifika andra och kan därför vara 

svårt att uppleva inför abstrakta grupper eller individer (Batson, Ahmad, & Tsang, 2002). 

Egoistisk motivation handlar istället om att öka ens egna välbefinnande (Krebs, 1991). Krebs 

ansåg att dessa begrepp, altruism och egoism, inte bör skiljas åt på det sätt de har gjorts av 

Batson och hans kollegor. Han var istället av åsikten att altruism och egoism borde studeras 

kvantitativt på ett kontinuum där man jämför förväntad vinst emot kostnad, där ”ju högre 

förväntad del av fördelar för den andre i relation till en själv, desto mer altruistisk är 

handlingen” (Krebs, 1991, p.137, egen översättning).   

Enligt Maner och Gailliot (2007) hade relationen till den andra stor betydelse för huruvida 

motivationen var altruistisk eller egoistisk. I en nära relation var möjligheten större att en person 

hjälper någon just för den andres välbefinnandes skull, det vill säga av altruistiska orsaker. 

Detta var inte lika vanligt bland främlingar och hjälpbeteendet var då mer av det egoistiska 

slaget. Även situationen i sig har tyckts påverka motivationen. En situation som är lätt att ta sig 

ur tycktes leda till mer altruistiskt hjälpbeteende och en situation som istället var svår att ta sig 

ur tycktes motivera till ett mer egoistiskt hjälpande (Rohmann, 2004).    

Att se den andra som ett subjekt snarare än ett objekt samt genom uppfattningen av att denna 

person utsätts för någon form av utmaning hade ett starkt signifikant samband med empati 

(Håkansson, 2006). Håkansson redogjorde för att den empatiska förmågan tillsammans med att 

se den andra som ett subjekt har tre saker gemensamt. Den första var att en person på något sätt 

bryr sig om den andres välmående. Den andre gemensamma nämnaren var igenkänningen som 

innebar att man kände igen den andre som en människa precis som en själv. Den tredje och 

sista handlade om att förstå den andres perspektiv, känslor och tankar. Dessa tre nämnare 
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bekräftades av Batson et al. (2007). Att ta en annans perspektiv ledde inte direkt till att hjälpa 

en annan, det var istället just genom att perspektivantagandet i sin tur ledde till empati som 

hjälpbeteendet förekom (Coke et al., 1978). Även vilken situation den andre utsattes för hade 

betydelse för huruvida en person kände empati då det var mer vanligt att känna empati för någon 

som utsattes för något negativt än någon som utsattes för något positivt (Håkansson, 2006).  

 

 

Könsskillnader inom empati  
  
Huruvida det finns någon skillnad mellan hur män och kvinnor känner empati är något som har 

fått inkonsekventa resultat genom tidigare studier. I vissa studier framkommer ingen könseffekt 

alls (t.ex. Niezink et al., 2012). I andra studier har ett resultat som förekommit varit att när 

deltagarna själva skattat sin empati så har kvinnor tenderat att skatta sig själva som mer 

empatiska än män (Eisenberg, & Lennon, 1983; Håkansson, 2006). Det finns olika teorier om 

anledningarna till detta. En har varit att kvinnor vanligtvis beskriver sina känslor på ett mer likt 

sätt som empatiskalor formuleras medan män tenderar att beskriva sina känslor på andra sätt 

(Bryant, 1982). En annan teori var att sociala normer om maskulina och feminina könsroller 

har gjort att kvinnor framställer sig som mer empatiska då detta skulle stämma överens med 

deras könsroll (Baez, Flichtentrei, Prats, Mastandueno, Garcia, Cetkovich, & Ibanez, 2017). 

Det finns även teorier om hur människans biologi spelar en roll, där hjärnan påverkar hur en 

individ reagerar på en annan persons tillstånd. Detta sker antingen genom att en person 

systematiserar, det vill säga att denna söker efter lagbundenheter och konstruerar system som 

använder dessa, eller genom att känna empati (Baron-Cohen & Wheelwright, 2004). Denna 

teori utgick från att mäns hjärnor tenderar att reagera mer genom systematisering medan 

kvinnor istället reagerar mer med just empati.    

Håkansson och Montgomery (2003) påvisade även hur kvinnor fick mer empati av andra, 

oberoende om den som kände empati var en man eller en kvinna. Detta stöds av Stuijfzand, 

Wied, Kempes, Graaff, Branje och Meeus (2016) som studerade skillnaden i empati som 

deltagarna kände för samma eller annat kön. Kvinnor kände alltså mer empati för samma kön 

medan män kände mer för det motsatta könet. Stuijfzand et al. (2016) menar att detta kan bero 

på att kvinnor uppmuntrar varandra mer till empatiska relationer än vad män gör. Kvinnor kan 

även tendera att uppfattas mer sårbara överlag än män och därav ge upphov till en starkare 

känsla av empati (Stuijfzand et al. 2016). Detta var något som har tyckts utvecklas med åldern 

då kvinnors empati för kvinnor ökade och mäns empati för män minskade ju äldre de blev 

(Bryant, 1982).    

Författarna var intresserade av att studera den empati som inte liknas med sympati, i relation 

till politisk ideologi. Därför var det av intresse att förklara vad ideologi är för något inom 

politiken och hur författarna har kommit fram till att de vill fortsätta studera detta fenomen. 

Mer information behövs därmed om politikens historiska värld samt även om Rokeachs (1973) 

modell som har en stor betydelse för föreliggande studie.   

 

 

Ideologi – en vänster- och högerdimension 
 

Det finns många definitioner av ideologi. En bred summering kan vara att det handlar om ett 

trossystem hos en individ som delas av en grupp. Jost (2006) menar att det är en föreställning 

om hur världen skall vara. Det handlar om att beskriva eller tolka världen som den antas vara 

med hjälp av påståenden eller antaganden om människans natur, historiska händelser samt 

nutida och framtida möjligheter. Ideologi hjälper människor att förstå vad de gör samt 

organiserar deras tro och värderingar. Jost et al. menade även att det skapar en känsla av 
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förutsägelse, kontroll, trygghet, identitet och delad verklighet (Jost, Federico, & Napier, 2009). 

De ideologiska övertygelser en människa har kommer, till viss grad, ha ett inflytande eller 

begränsningar över individens andra tankar, känslor och beteenden. Därför har ideologin en 

förmåga att sätta igång handlingar, motivera och ge mening i politiska beteenden (Jost, 2006).  

Människan är en aktiv varelse när det kommer till tro och åsikter. De dras till en viss ideologi 

som matchar eller resonerar kring ens epistemologiska, existentiella och relationella behov av 

att känna en viss säkerhet och social tillhörighet. Ideologi ansågs därför vara en “naturlig” del 

av människors psykologiska funktion (Jost, 2017). Även människor som inte är politiskt aktiva 

kan tänka i ideologiska termer då dem tänker, känner och uppför sig i ideologiskt meningsfulla 

och tolkbara termer (Jost, 2006).  

Olika ideologier kan handla om en tävlande social filosofi av livet, hur en person skall leva 

och hur samhället skall styras (Jost, 2006). Ideologier har klassificerats som en vänster-och 

högerdimension sedan franska revolutionen då representanter av “status quo” satt på höger sida 

i den franska församlingshallen och dess motståndare satt till vänster (Jost, Federico, & Napier, 

2009).  Vänster- och högerdimensionen handlar om att klassificera politiska åsikter vilket har 

visat sig vara användbart i 200 år. Trots att inte allt kan förklaras på detta sätt är det användbart 

för att beskriva hur politiska ideologier tenderar att se olika på fenomen. Exempelvis belyser 

dimensionen skillnaden mellan amerikanska liberalers och konservativas sätt att se på 

förändring och ojämlikhet i samhället, där liberaler var för förändring och emot ojämlikhet och 

konservativa var emot förändring och för ojämlikhet (Jost, Nosek, & Gosling, 2008). 

Jost (2006) menar att dimensionerna mellan vänster och höger kommer från psykologiska 

förklaringar av att antingen uppleva ett behov av förändring eller stabilitet. Att vilja åt det 

nyskapande eller vara för det familjära och traditionella. Jost, Nosek och Gosling (2008) menar 

att det handlar om ett behov av att minska osäkerhet och hot. Detta ledde till att sociala och 

politiska åsikter kan vara konstruerade av en vänster- och högerdimension av primära 

psykologiska förklaringar, snarare än logiska eller filosofiska.   

 

 

Makt - jämlikhet och frihet  
 

Rokeach (1973) menar att makt kommer färga människors ideologiska synsätt och forma 

skillnader i hur individer ser på olika värderingar, speciellt jämlikhet och frihet, i samhället. 

Han menar att makt skapar tankar och känslor hos människor. Exempelvis kunde de som har 

större makt upplevas ha mer frihet att leva och gör som dem vill jämfört med de som har mindre 

makt. Större frihet skulle ge en person en chans att kunna anpassa sig efter sina biologiska och 

sociala behov samt få tänka och tycka som en vill, till skillnad från en person med mindre frihet. 

Makt kunde därför uppfattas vara något som skapar olikheter i sociala grupper på grund utav 

att vissa har mer makt och status än andra. 

Rokeach (1973) menar att när det uppstår maktförhållanden ökar ett uppfattat egenintresse 

hos människor. De med ett intresse av att behålla sin maktposition, eller de som identifierade 

att de själva har stor makt, kommer vilja behålla den positionen eller ibland till och med öka 

deras frihet och status i samhället. Även tvärtom där de som har mindre makt, eller identifierar 

sig själva att ha mindre makt, kommer vilja minska skillnaderna på status och minska friheten. 

Detta kommer färga människors ideologiska synsätt och forma skillnader i hur personer ser på 

jämlikhet och frihet. När människor har olika uppfattningar skapar det en skillnad i politisk 

orientering och en skillnad i sättet att se på hur samhällets sociala och ekonomiska problem 

skall lösas. Konsekvensen av att människor sitter på olika makt leder då till en social konflikt 

(Rokeach, 1973). 

Sammanfattningsvis innebär en ojämn fördelning av makt att vissa människor har större 

frihet än andra och att det finns en över- och underlägsenhet bland individer och subgrupper. 
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Detta är enligt Rokeach (1973) anledning till att studera just jämlikhet och frihet som viktiga 

värderingar inom politiken framför andra. Rokeach har studerat detta själv och han har 

konstruerat en “two-value model”. Hans forskning har visat att politiska aktivister har en mer 

extrem syn till minst ett av värdena (1) jämlikhet eller (2) frihet, alternativt för båda två. En låg 

rankning på någon av dessa handlade mer om att värderingen var oönskad snarare än att den 

var oviktig. Hans hypotes visade sig vara giltigt i olika kulturer och historiska perioder. 

Rokeach (1973) menar att jämlikhet och frihet var grunden för 1970-talets politiska ideologi 

på grund av den roll de spelar i västerländsk demokrati. Frihet har karaktäriserat västerländska 

demokratin i århundraden och strävan efter frihet har uppenbarats i ett flertal konflikter. Därför 

blev jämlikhet och frihet inte bara viktigt i politisk diskurs, utan även i socialt värde. Han menar 

dock att frihet inte betyder samma sak för en socialist som för en kapitalist. Exempelvis kan 

frihet handla om individuella initiativ och att nå överlägsenhet, hälsa och makt för en 

amerikansk konservativ. För en socialist skulle frihet betyda tillräcklig minskning av 

individuella initiativ och en säkerställd ökad rättvisa och jämlikhet för alla. För en konservativ 

skulle social jämlikhet förmodligen bli ett hot mot individuell frihet och för en socialist kan det 

finnas social jämlikhet utan frihet. 

Den sociala relevansen för de två värdena finns även över resterande politiska världen då 

man värnar om välfärden och minskad skillnad mellan rika och fattiga. Forskare blir då inte 

förvånade att detta leder till att politiker definierar jämlikhet och att människor skall vara fria 

att nå vad de själva vill nå med sina liv (Wilson, 2004).   

“Two-value model” har prövats av andra forskare som visats generera samma resultat som 

Rokeach’s (1973). Exempelvis Mahoney, Coogle och Banks (1984) studie gav stöd för att både 

jämlikhet och frihet var önskvärda och grundläggande värderingar inom politisk ideologi i USA 

under samma tid. Wilson (2004) menar att jämlikhet och frihet fortsätter vara inblandade i en 

rad sociala och politiska frågor och har visat sig återspegla grundläggande åsikter hos politiker.  

I Wilsons studie, som genomfördes på Nya Zeeland, gav vänsteranhängare mer stöd för 

jämlikhet över frihet, medan högeranhängare lade större värde på frihet än jämlikhet. Detta 

stärker modellens giltighet över tid. 

Forskare har även fortsatt vidare på modellen genom att studera relationen mellan de som 

definierade sig som liberala-konservativa i USA och hur viktigt det ansågs vara med personlig 

frihet och jämlikhet mellan könen. Resultaten visade att både liberaler och konservativa satte 

ett högt värde på personlig frihet och det skilde sig inte signifikant mellan dem. Dock fick 

jämlikhet mellan könen ett lägre värde än andra items vilket inte stämde överens med det 

resultat Rokeach (1973) hittade i sin studie. Forskarna förklarade att detta kunde ha att göra 

med att de använde ett annat mätinstrument och att tidsperioden på 10 år kunnat påverkat 

skillnaden. Det skilde sig signifikant mellan partierna i avseende på jämlikhet mellan könen. 

Liberaler satte ett signifikant högre värde på jämlikhet än vad konservativa gjorde. Detta 

mönster gällde både kvinnor och män (Christenson, & Dunlap, 1984). 

Tetlock (1984) studerade relationen mellan “integrative complex” och politisk ideologi i 

Storbritannien. Resultaten visade att extrema socialister värderade jämlikhet mer än frihet och 

extrema konservativa värderade frihet över jämlikhet. Dem som inte ansågs sig vara lika 

extrema i sina värderingar tenderade att värdera både jämlikhet och frihet lika mycket och var 

mer “integrative complex” än de andra ideologiska grupperna. 

Tetlock menar att människor skiljer sig mycket i sina politiska åsikter och skiljer sig även i 

sina intellektuella stilar att tänka på politiska frågor. Integrativ komplexitet handlar om att 

människor använder en viss intellektuell stil vid input av information, problemlösning och 

beslutsfattande. Det är därför av intresse att studera hur människor tänker och för resonemang 

inför ett beslutsfattande. Tetlock menar att alla människor tenderar att förlita sig på fasta, 

endimensionella information vid tolkning av enkla händelser och fattar beslut utifrån endast 

några få uppgifter. Vid en mer komplicerad händelse tenderar dock människor att tolka 



6 

 

händelser i mångdimensionella termer och behöver en mängd underlag för att göra 

bedömningar. Resultaten indikerade att människor kommer med större sannolikhet tänka på 

politiska frågor på ett mer komplext sätt om två eller fler ungefär lika viktiga värden innebär 

motstridiga handlingsplaner. För en liberal eller socialdemokrat kan det här inträffa när det 

uppstår oro för ekonomisk effektivitet och tillväxt som krockar med oro för jämlikhet. För en 

konservativ kan detta inträffa när det finns oro för den enskildes frihet som krockar med oron 

för nationell säkerhet (Tetlock, 1984).   

 

 

Syftet och Frågeställning  
   

Enligt Rokeach’s (1973) “two-value model” har alla politiska aktivister en mer extrem syn till 

antingen en av värderingarna jämlikhet eller frihet, alternativt för båda. Författarna blev därför 

intresserad av att studera svenska politiker och hur de bedömer jämlikhet och frihet. Detta 

ansågs kunna mätas genom att titta på politiska anhängares upplevda empati gentemot 

målpersoner som utsattes för orättvisa och ofrihet. Den uppmärksamme märker här att 

författarna har bytt ut jämlikhet med orättvisa. Författarna upplevde att jämlikhet var ett brett 

begrepp som kan studeras på gruppnivå och ville få ner begreppet på individnivå för att 

berättelsen om ojämlikhet skulle skilja så lite som möjligt från berättelsen om ofriheten. 

Orättvisa blev därmed ett underbegrepp av jämlikhet. Fortsättningsvis kommer därför orättvisa 

nämnas istället för ojämlikhet.  

    Som nämnt tidigare valdes empati att inte liknas med sympati i denna studie, fokus låg enbart 

på att deltagarna skulle skatta sin egen känsla och inte att känna detsamma som en annan. Syftet 

var att studera hur svenska politiker med olika ideologiska ståndpunkter uppfattade och 

bedömde situationer som handlade om orättvisa och ofrihet. Författarna var intresserad av att 

se om det fanns en signifikant skillnad mellan hur hög empati olika svenska partiers anhängare 

har för dessa.  

Den första författarna ville studera var om det fanns en skillnad mellan hur svenska politiker 

bedömde orättvisa och ofrihet. Författarnas första och andra hypotes togs med hänsyn till 

Tetlocks (1984) studie, vilket var att (1) vänsterpolitiker känner högre empati gentemot en 

målperson som utsätts för orättvisa än högerpolitiker och (2) högerpolitiker känner högre 

empati gentemot en målperson som utsätts för ofrihet än vänsterpolitiker. 

Den andra författarna ville studera var om det fanns en skillnad på deltagarnas empatiska 

känsla för en man eller en kvinna beroende av vilket kön deltagarna själva har. Tidigare studier 

om könsskillnader har gett inkonsekventa resultat, därav var det intressant att även undersöka 

eventuella könseffekter. Med hänsyn till Eisenberg och Lennons (1983) samt Håkanssons 

(2006) resultat antog författarna att kvinnor är mer empatiska än män, vilket var hypotes (3). 

Utifrån Håkanssons och Montgomerys (2003) studie sattes även hypotesen att (4) en kvinnlig 

målperson väcker mer empati än en manlig målperson. 

  

 

Metod   
 

Deltagare 

 

Ett kriterium för att vara med i studien var att respondenter skulle, under perioden 

datainsamlingen genomfördes, sympatisera med ett av författarnas utvalda politiska partier 

samt vara aktiv på kommunal- eller fritidsnivå i ett av partierna. Endast fyra olika partier valdes 

ut för att begränsa studien och öka sannolikheten för homogenitet i svaren. De valda partierna 

var Kristdemokraterna, Moderaterna, Socialdemokraterna, och Vänsterpartiet. Dessa valdes 
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med utgångspunkt att använda sig av motpoler på den ideologiska vänster- och 

högerdimensionen, för att bäst kunna studera skillnaden mellan olika politiska anhängare. 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet antogs stå för vänsterpolitik samt Kristdemokraterna 

och Moderaterna antogs stå för högerpolitik.  

Deltagarna handplockades efter tillgängliga respondenter i Sverige samt via snöbollsurval. 

Det var 49 kvinnor och 47 män som deltog i studien.  Åldern sträckte sig mellan 27-78 år med 

en medelålder på 53,09 år (SD = 14.63). Deltagarna hade i genomsnitt sympatiserat med det 

partiet de representerade i cirka 30 år (M = 30.1, SD = 16.36) och varit aktiva i dessa partier i 

cirka 16 år (M = 16.2, SD = 13.36).  Totalt skickades 104 enkäter ut och av dessa tilldelades 37 

till Kristdemokraterna, 22 till Moderaterna, 56 till Socialdemokraterna och 11 till 

Vänsterpartiet. Besvarade blev 96 enkäter, vilket gav ett totalt externt bortfall på 8%. Av de 

enkäter som skickades ut men inte blev besvarade hade Kristdemokraterna 27% externt bortfall 

samt Socialdemokraterna 34%. Moderaterna och Vänsterpartiet hade inget bortfall. En enkät 

var tvungen att exkluderas ur studien på grund av att det saknades svar på centrala frågor.  

 

 

Material  
 

Studien var en vinjettstudie där data samlades in via enkäter i pappersformat samt webbenkäter. 

Det som skilde dessa åt var att deltagarna som svarade på webbenkäterna ombads fylla i vilket 

av de fyra partierna som deltog i studien som de representerade. Vid enkäterna i pappersformat 

var detta redan kontrollerat. Frågor för att kontrollera kön, ålder, antal år deltagaren har 

sympatiserat med paritet, antal år deltagaren aktivt har representerat partiet samt en 10-gradig 

skala där deltagaren fick skatta var på dimensionen vänster- och högerpolitik denne passar bäst 

in förekom i samtliga enkäter.  

Fyra olika varianter av enkäten delades ut. Samtliga bestod av två korta berättelsen där den 

ena handlade om orättvisa och var inspirerad av en verklig händelse, medan den andra handlade 

om ofrihet och var fiktiv. Negativa situationer beskrevs med syftet att få upp den empatiska 

förmågan hos deltagarna med hänsyn till Håkanssons (2006) studie, som nämnts tidigare. 

Tanken var att formulera berättelserna så neutralt som möjligt där den allmänt kända ideologin 

bland partierna som deltog inte skulle kunna påverka hur de svarade i enkäterna. Könet på 

personen som berättelsen handlade om och ordningen som berättelserna kom i varierades 

systematiskt, vilket gav fyra olika varianter. Varianterna var alltså (1) orättvisa-man och 

ofrihet-kvinna, (2) orättvisa-kvinna och ofrihet-man, (3) ofrihet-man och orättvisa-kvinna samt 

(4) ofrihet-kvinna och orättvisa-man. Nedan följer två exempel på berättelserna där den första 

handlar om orättvisa och den andra om ofrihet. De kursiverade delarna i berättelserna var sådant 

som berörde könsvariabeln och som därav manipulerades. 

 

Maria [Martin] och Kalle [Klara] går i samma klass på högstadiet i en 

mellanstor stad i Sverige och har precis fått sina slutbetyg. Om man jämför 

Marias [Martins] och Kalles [Klaras] slutbetyg med deras resultat på 

nationella provet i nian så fick Kalle [Klara] högre betyg än vad han [hon] 

presterat på provet men inte Maria [Martin]. Det här tycker Maria [Martin] 

är orättvist. Hon [han] har länge upplevt att lärarna har favoriserat pojkarna 

[flickorna] och att de belönas för sådant som flickorna [pojkarna] aldrig 

skulle få beröm för. Maria [Martin] känner sig omotiverad till att fortsätta 

försöka prestera bra. Hon [han] upplever att det knappt är någon idé att 

fortsätta studera då vissa lärare bedömer orättvist och ger henne [honom] 

dåliga betyg även fast hon [han] gör sitt bästa. Flera gånger har Maria 

[Martin] upplevt att hon [han] presterar bättre än vissa av pojkarna 
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[flickorna], men trots detta ger lärarna ändå pojkarna [flickorna] bättre betyg. 

Hon [han] tycker inte alls att lärarna är objektiva i sin bedömning och trots 

att hon [han] har tagit upp detta med skolans rektor tidigare har det inte blivit 

någon förändring i bedömningarna.   

 

Anders [Agneta] är nybliven pensionär och bor ensam i en lägenhet nära 

stadskärnan i en mellanstor stad. Tidigare har Anders [Agneta] inte haft några 

problem med att röra sig fritt på gatorna, oavsett tid på dygnet. Under senare 

tid har han [hon] däremot börjat känna sig tvungen till att stanna inne om 

kvällarna då han [hon] ständigt ser upprörande inslag på nyheterna. Allt detta 

skapar en ängslan hos Anders [Agneta]över att röra sig ute på samma sätt som 

han [hon] tidigare har gjort. Han [hon] känner sig numera bunden till att 

endast vistas ute under dagarna innan solen går ner. Att behöva anpassa sig 

på detta sätt gör att Anders [Agnetas] känsla av självständighet försvinner. 

Han [hon] upplever inte längre att det är han [hon] själv som styr över sitt liv 

och han [hon] blir mycket ledsen över detta. Anders [Agneta] upplever sin 

frihet som väldigt begränsad. Att vara fast i denna situation där han [hon] inte 

kan röra sig som han [hon] vill och där han [hon] känner sig instängd i 

lägenheten tär verkligen på honom [henne].  
 

Skalan som användes i föreliggande studie för att mäta deltagarnas empati, vilket var studiens 

beroende variabel, var baserad på Batsons et al. (1987) empatiskala. Persson och Ståhl (2008) 

hade översatt denna skala till svenska samt lagt till två variabler och det var denna variant som 

användes. Skalan bestod av 16 känslor varav åtta mätte empati. Dessa var berörd, sympati, 

medlidande, värme, ömhet, medkänsla, omsorg samt deltagande, vilka kom i denna ordning i 

skalan. Värme och deltagande var känslorna som lades till i skalan av Persson och Ståhl. 
Deltagarna fick skatta hur starkt dessa åtta känslor upplevdes på en sjugradig skala från 1 (inte alls) 

till 7 (extremt). Medelvärdesindex beräknades och ett högt värde indikerade på en hög känsla av 

empati. Cronbach's alfa var .93 för empatiskalan i relation till orättvisa samt .92 för empatiskalan i 

relation till ofrihet. 

 

 

Procedur 

 

Författarna började med att kontakta de fyra valda partierna på kommunal- eller fritidsnivå via 

mail, sociala medier eller telefon för att se om intresse fanns för att delta i studien. Information 

gavs ut om att studiens syfte var att studera hur politiker med olika ideologiska ståndpunkter 

uppfattar och bedömer olika situationer samt vad deltagande skulle innebära, hur lång tid det 

skulle ta att medverka och att deltagandet var fullt konfidentiellt men inte helt anonymt. 

Deltagarna kunde när som helst avbryta sin medverkan om så önskades. Hänsyn togs därmed 

till Vetenskapsrådets (2011) etiska principer. 

Två av enkäterna pilottestades. Författarna upptäckte efter pilottestet att berättelsernas 

innehåll om orättvisa och ofrihet inte var tillräckligt tydligt uttryckta, därmed gjordes 

korrigeringar med syftet att få ett enhetligt innehåll och för att öka studiens validitet.  

Datainsamlingen genomföras på fyra olika sätt. Först (1) numrerades 56 av enkäterna som 

lämnades till en representant i ett av partierna som ansvarade själv för att dela ut enkäterna 

under ett möte. Författarna hade systematiskt varierat ordningen innan så att varje enkät delades 

ut var fjärde gång. Representanten fick information om att enkäterna inte var identiska och 

därför skulle representanten dela ut i nummerordning. Det andra sättet (2) genomfördes via 

webbenkäter som skickades ut till de som hade svarat på författarnas mail och var intresserade 
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av att delta. Genom att få deltagarnas mail kunde författarna kontrollera hur många 

representanter från varje parti som deltog samt eventuella bortfall, dock inte vem i partiet som 

hade svarat på vad. Därmed kunde en anonymitet tillförsäkras, vilket inte kunde göras tidigare. 

Författarna valde själva vilken av de fyra versionerna på enkäterna som skickades för att ha 

kontroll över att deltagarna svarade på lika många av de fyra versionerna. Det tredje sättet (3) 

var att forskarna delade ut numrerade enkäter i pappersformat på ett inbokat möte hos ett av de 

representerande partierna. Även då varierades ordningen på enkäterna så att varje enkät delades 

ut var fjärde gång. Det fjärde sättet (4) var att författarna gav ut samtliga fyra länkar till 

webbenkäterna till en representant från ett av partierna som sedan själv delade ut en enkät till 

samtliga medarbetare. Vilken enkät som valdes följdes efter bokstavsordning där den som 

började på A fick enkät 1, B fick enkät 2 osv.   

 

 

Databearbetning 
 

Insamlad data bearbetades i det statistiska dataprogrammet SPSS. För att där kunna göra en 

jämförelse mellan empati för målperson utsatt för orättvisa och empati för målperson utsatt för 

ofrihet lades skattningarna från vardera berättelsen ihop till två nya variabler. Ett 

medelvärdesindex för empati-orättvisa samt ett för empati-ofrihet skapades.  

Deltagarna delades upp efter objektiv ideologi där vänsterpartister samt socialdemokrater 

bildade gruppen vänster (n = 47) och kristdemokrater samt moderater bildade gruppen höger (n 

= 49). Deltagarna delades även upp i två grupper baserade på den skattning de fick göra på 

dimensionen vänster- och högeranhängare. Skattningar mellan 1-5 bildade gruppen vänster (n 

= 47) och skattningar mellan 6-10 bildade gruppen höger (n = 49). Detta bildade en ny variabel 

som benämndes ”subjektiv ideologi”. Tre deltagare från den objektiva vänstersidan skattade 

över 5 och tre deltagare från den objektiva högersidan skattade under 6.  

Hypotes 1, 2 och 3 studerades genom ett Pearsons korrelationstest för att testa om eventuella 

samband mellan variablerna framkom. För att sedan undersöka huvud- samt 

interaktionseffekter mellan variabler som berörde dessa hypoteser utfördes fyra stycken 

variansanalyser med covariat (ANCOVOR). Covariaten vid analyserna av orättvisa var kön och 

ålder då dessa korrelerade med empatin för situationen, det vill säga den beroende variabeln. 

Vid analyserna av ofrihet var endast kön covariat då ålder vid denna situation inte korrelerade 

med empatin. 

Hypotes 4 studerades genom en ANCOVA vid situationen om orättvisa samt en ANOVA 

vid situationen om orättvisa. Vid ANCOVAN användes ålder som covariat och vid ANOVAN 

användes inget covariat då inga övriga variabler korrelerade med den beroende variabeln.  

 

 

Resultat 
  

För att besvara hypotes 1, 2 och 3 användes Pearsons korrelation (se Tabell 1). Det visade en 

negativ korrelation mellan skattad ideologi och empati för orättvisa. Tendensen visade att ju 

längre till vänster deltagarna ansåg sig stå desto mer empati visade de för personen som utsattes 

för orättvisa, vilket gav stöd för hypotes 1. Det visade ingen positiv korrelation mellan skattad 

ideologi och empati för ofrihet, hypotes 2 fick därmed inget stöd. Det framgick en positiv 

korrelation mellan deltagarens kön och empati för både orättvisa och ofrihet där kvinnor 

tenderade att känna mer empati än män. Detta gav stöd för hypotes 3. Vid denna analys 

framkom det även en positiv korrelation mellan subjektiv ideologi och objektiv ideologi vilket 

stödjer författarnas antagande om var partierna befinner sig på vänster- och högerdimensionen.  
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Tabell 1 

Pearsons korrelationer samt deskriptiv statistik (n = 96) 
Variabler 1 2 3 4 5 6 7 8 M SD 

1. Köna -        - - 

2. Ålder .06 -       53.09 14.63 

3. Sympatiserade år -.07 .68** -      30.81 16.36 

4. Aktiva år -.04 .55** .61** -     16.82 13.36 

5. Skattad ideologi .03 -.20 -.31** -.03 -    5.41 2.75 

6. Sub. ideologib .08 -.17 -.30** -.09 .92** -   1.51 0.50 

7. Obj. ideologic .13 -.15 -.31** -.09 .87** .88** -  1.51 0.50 

8. Empati ofrihet .42** .18 .06 -.02 -.08 -.00 .07 - 4.97 1.16 

9. Empati orättvisa .37** .33** .19 .15 -.25* -.16 -.18 .68** 4.65 1.28 

Not. a man = 0, kvinna = 1; b vänster = 1, höger = 2; c vänsterpartiet, socialdemokraterna = 1, kristdemokraterna, 

moderaterna = 2 

*p < .05, **p < .01 

 

För att få en tydligare överblick över eventuella skillnader mellan vänster- och 

högeranhängare utfördes fyra ANCOVOR. En 2 (målpersonens kön: man/kvinna) x 2 

(subjektiv ideologi: vänster/höger) ANCOVA för oberoende mätningar med empati-orättvisa 

som beroendevariabel samt med kön och ålder som covariat genomfördes (se Figur 1). 

Resultatet visade en huvudeffekt (F(1, 87) = 4.73, p = .032, ƞ2 = .05) av målpersonens kön där 

en kvinnlig målperson (M = 4.91, SD = 1.35) gav upphov till större empati än en manlig (M = 

4.45, SD = 1.18). Resultatet visade ingen huvudeffekt av subjektiv ideologi (F(1, 87) = 2.53, p 

= .115).  Det kunde inte påvisas någon interaktionseffekt mellan målpersonens kön och 

subjektiv ideologi (F(1, 87) = 0.00, p = .999).  

En 2 (målpersonens kön: man/kvinna) x 2 (subjektiv ideologi: vänster/höger) ANCOVA för 

oberoende mätningar med empati-ofrihet som beroendevariabel och kön som covariat 

genomfördes.  Resultatet visade ingen huvudeffekt av målpersonens kön (F(1, 91) = 0.00,  p = 

.956). Det visade inte heller någon huvudeffekt av subjektiv ideologi (F(1, 91) = 0.18, p = .676). 

Ingen interaktionseffekt framgick (F(1, 91) = 2.52, p = .116). 

 

 
Figur 1. Empati för orättvisa respektive ofrihet som en funktion av målpersonens kön och subjektivt skattad 

politisk ideologi 

 

Även en 2 (målpersonens kön: man/kvinna) x 2 (objektiv ideologi: vänster/höger) ANCOVA 

för oberoende mätningar med empati-orättvisa som beroendevariabel och med kön och ålder 

som covariat genomfördes. Lika så en 2 (målpersonens kön: man/kvinna) x 2 (objektiv ideologi: 
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vänster/höger) ANCOVA för oberoende mätningar med empati-ofrihet som beroendevariabel 

och kön som covariat. Dessa gav samma effekt som dem tidigare analyserna med subjektiv 

ideologi som oberoende variabel.  

För att besvara hypotes 4 i situationen om orättvisa genomfördes en 2 (deltagarens kön: 

man/kvinna) x 2 (målpersonens kön: man/kvinna) ANCOVA för oberoende mätningar med 

empati-orättvisa som beroendevariabel och ålder som covariat. Resultatet visade en 

huvudeffekt av målpersonens kön (F(1, 88) = 4.20, p = .043, ƞ2 = .05) där kvinnan (M = 4.91, 

SD = 1.35) fick mer empati än mannen (M = 4.45, SD = 1.18). Resultatet visade också en 

huvudeffekt av deltagarens kön (F(1, 88) = 14.10, p < .001, ƞ2 = .14) där kvinnor (M = 5.11, 

SD = 1.12) visade sig mer empatiska än män (M = 4.20, SD = 1.28).  Det fanns ingen 

interaktionseffekt mellan deltagarens kön och målpersonens kön (F(1, 88) = 0.06, p = .801). 

För att sedan besvara hypotes 4 i situationen om ofrihet genomfördes en 2 (deltagarens kön: 

man/kvinna) x 2 (målpersonens kön: man/kvinna) ANOVA för oberoende mätningar med 

empati-ofrihet som beroendevariabel. Resultatet visade ingen huvudeffekt av målpersonens kön 

(F(1, 92) = 0.03, p = .875). Resultatet visade en huvudeffekt av deltagarens kön (F(1, 92) = 

19.86, p < .001, ƞ2 = .18) där kvinnor (M = 5.44, SD = 0.88) skattade högre empati än män (M 

= 4.48, SD = 1.22). Det framgick en tendens till en interaktionseffekt mellan deltagarens kön 

och målpersonens kön (F(1, 92) = 2.97, p = .088).  

Genom Levenes test av likhet i varians framgick det att i fråga om empati för ofrihet var de 

kvinnliga deltagarna inte bara mer empatiska utan de varierade även mindre i sina skattningar 

än män (p = .004). Det förekom ingen effekt av berättelsernas ordningsföljd.  

 

 

Diskussion  

 

Föreliggande studies huvudsyfte är att studera hur svenska politiska anhängare upplever empati 

när en målperson utsätt för antingen orättvisa eller ofrihet. Även eventuella könsskillnader 

bland deltagarna studerades. Resultatet visar att det finns en statistisk signifikant skillnad 

mellan hur svenska politiker bedömde målpersoner som utsätt för orättvisa. Detta tyder på att 

politiska anhängare som ligger till vänster på en vänster- och högerdimension tenderar att skatta 

en högre känsla av empati när en målperson utsätts för orättvisa än vad högeranhängare skattar. 

Det kan dock inte fastställas om det finns en skillnad mellan dimensionerna när en målperson 

utsätts för ofrihet. Resultatet visar främst en tydlig könsskillnad mellan hur män och kvinnor 

skattar sin upplevda empati men även angående vilken målperson som ger upphov till mest 

empati. I de resultat som påvisar en effekt är det i samtliga analyser kvinnan som både upplever 

och får mer empati.  

 

 

Svenska politiska anhängare 
 

Enligt Rogers (1975) definieras empati som en process där en person förflyttar sig in i den 

andres livsvärld och lägger sina egna åsikter och värderingar åt sidan. Denna definition anses 

inte vara användbar i föreliggande studie då det är just värderingar och åsikter som de politiska 

anhängare besitter som vill studeras. Därav utgår författarna från Batsons el. al. (2007) 

definition av empati som istället innebär att en person värderar den andres välfärd, tar den 

andres perspektiv samt uppfattar att den andre är i en situation av behov.  

 

Olika syn på målpersonen som utsätts för orättvisa. Precis som Jost, Nosek och Gosling 

(2008) har klassificerat amerikanska liberaler och konservativa anhängare kunde föreliggande 

studie klassificera och kategorisera in de svenska politiska anhängarna i en vänster- och 
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högerdimension. Detta hjälper författarna att dra slutsatser om det finns en skillnad mellan de 

olika politiska anhängarna i Sverige och deras empatiska upplevelse gentemot målpersoner som 

utsätts för antingen orättvisa och ofrihet. Studiens resultat ger ett statistiskt signifikant värde 

avseende hur hög empati som deltagarna skattar för målpersonen som ställs inför orättvisa. 

Hypotes (1) får därmed stöd dvs. att vänsteranhängare känner högre empati för en person som 

utsätts för orättvisa än vad högeranhängare gör. Resultatet indikerar att det finns en olikhet i 

hur svenska politiska anhängare ser på det utvalda fenomenet.  

Varför vänster- och högeranhängare ser olika på målpersoner som utsätts för orättvisa kan 

författarna inte riktigt fastställa. Enligt tidigare forskning kan detta däremot förklaras med hjälp 

av en psykologisk förklaring. Som tidigare nämnt menar Jost (2006) att behovet av förändring 

och stabilitet gör att politiska åsikter kommer skiljas åt, vilket i sin tur gör att politiker ser olika 

på fenomen. Vänsteranhängare kan eventuellt känna starkare för en förändring till att öka 

jämlikheten i samhället än vad högeranhängare gör, åtminstone i föreliggande studie. 

Ojämlikhet kan därför anses vara ett större hot mot det svenska samhället och formar där med 

en ökad känsla av empati hos vänsteranhängare än vad det gör hos högeranhängare.  

Tetlocks (1984) studie menar att personer som är extrema i sina värderingar tenderar att 

värdera antingen jämlikhet eller frihet mer. Föreliggande studies resultat kan då även förklaras 

genom att vänsteranhängare har mer extrema värderingar med avseende för orättvisa än för 

ofrihet. Därför höjs deras empatiska upplevelse gentemot målpersonerna som utsätts för 

orättvisa. 

Svenska politiska anhängare kan även ha olika syn på betydelsen av jämlikhet och frihet, 

vilket kan ha påverkat resultatet. Rokeachs (1973) studie menar att amerikanska socialister och 

konservativa ser olika på betydelsen av begreppen jämlikhet och frihet, vilket färgar deras 

synsätt till fenomen. Att vänsteranhängare upplever högre empati gentemot en målperson som 

utsätts för orättvisa än vad högeranhängare gör kan tänkas förklaras genom att berättelsen om 

orättvisa inte har lika stor vikt i vad högeranhängare anser är orättvisa. Detta kontrollerades inte 

i studien och kan ha haft en effekt på resultatet. Även fast författarna hade i åtanke att skapa så 

neutrala berättelser som möjligt så kan berättelsen om orättvisa ha blivit mer anpassad för 

vänsteranhängares definition av begreppet än hur högeranhängare definierar det.  

Det finns inte någon ordningseffekt, vilket gör att författarna med säkerhet kan uttala sig om 

att deltagarnas svar inte påverkades av vilken berättelse de läste om först. 

 

Ingen skillnad avseende synen på ofrihet. Föreliggande studie får inte ett signifikant värde 

när deltagarna skattar empatin för målpersoner som utsätts för ofrihet och författarnas hypotes 

(2) får därmed inget stöd. Detta kan eventuellt ha att göra med att deltagarna definierade 

berättelsen om målpersonen som utsätts för ofrihet så pass annorlunda mellan varandra att det 

inte går att klargöra om det finns en skillnad. Målpersonen som utsätts för ofrihet kan ha 

upplevts att inte vara i behov av en empatisk känsla. Då deltagarnas medelålder var 53 år och 

berättelsen handlar om en pensionär kan deras förståelse samt empatiska förmåga ha påverkats 

om deltagarna inte upplevde en igenkänning med pensionären. Håkansson (2006) redogör för 

att igenkänning tillsammans med känsla, förståelse och tankar är en viktig del för att empatiska 

känslan skall uppstå, vilket inte nåddes fram med hjälp av den fiktiva berättelsen i studien.  

Detta kan även ha att göra med vikten mellan berättelserna om orättvisa och ofrihet. Abelson 

(1959) menar att när konkurrerande värderingar som jämlikhet och ofrihet är av ojämn styrka 

är det lätt att neka vikten av ett av de konkurrerande värdena, eller att stärka betydelsen av det 

andra värdet. Det finns oftast en spänning eller avvägning mellan jämlikhet och frihet i politiska 

utredningar. När konkurrerande värden är av ungefär lika stor styrka får man inte ett lika stort 

inkonsekvent svar (Abelson, 1959). Därför kan studien ha gett ett missvisande resultat ifall 

berättelserna om målpersoner som utsätts för orättvisa och ofrihet var av ojämn vikt.  
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Skillnader mellan kvinnor och män 
 

Kvinnor känner mer empati än män. Som tidigare nämnt har resultaten om skillnaden mellan 

män och kvinnor i fråga om empati varit inkonsekventa. I denna studie framgick det en tydlig 

könsskillnad, både i situationen om orättvisa samt i den om ofrihet. Detta resultat påvisar att 

kvinnor tenderar att skatta sig själva som mer empatiska än män, vilket stämmer överens med 

studierna av Eisenberg och Lennon (1983) samt Håkansson (2006) som fick samma könseffekt. 

Detta bekräftar författarnas hypotes (3). Resultatet kan antas bero på att studien använde sig av 

självskattningar, vilket är det som både Eisenberg och Lennon samt Håkansson menar tenderar 

att leda till en signifikant könseffekt. Även Bryants (1982) teori om att de kvinnliga deltagarna 

beskriver sina känslor mer i enlighet med mätinstrumentet som används i studien än de manliga 

kan antas ha en påverkan på resultatet.  

 

Kvinnor ger upphov till mer empati än män. Föreliggande studies resultat om att en kvinnlig 

målperson ger upphov till mer empati stämmer även det överens med tidigare studier 

(Håkansson, & Montgomery, 2003; Stuijfzand et al., 2016) och författarnas hypotes (4) 

bekräftades genom detta. Viktigt att belysa är dock att detta enbart visade på en signifikant 

huvudeffekt i situationen där målpersonen utsattes för orättvisa, ej i situationen om ofrihet. Att 

en skillnad i resultatet mellan situationerna uppstod kan antas bero på det faktum att 

målpersonernas ålder i berättelserna skiljer sig åt då den ena handlar om en ungdom på en 

högstadieskola och den andra om en pensionär i hemmet. Ifall detta påverkade var inget som 

kontrollerades i föreliggande studien och detta kan då ha samvarierat med andra variabler utan 

författarnas medvetande. Politiker kan antas ha en större möjlighet att påverka skolmiljön än 

miljön i hemmet och därmed kan även detta ha samvarierat.  

 En möjlig anledning till sambandet mellan målpersonens kön och skattad empati i 

situationen om orättvisa kan även vara det faktum att deltagarnas medelålder tyder på att 

deltagarna är äldre. Bryant (1982) menar nämligen att kvinnor tenderar att bli mer empatiska 

emot just kvinnor ju äldre de blir medan mäns empati emot män minskar med åldern. Nygren 

och Vikstrand (2013) menar även att män uppfattar en kvinnas behov av hjälp som större än en 

mans och då empati leder till ett hjälpbeteende (Coke, Batson, & McDavis, 1978) kan detta 

förklara åtminstone varför männen känner mer empati gentemot kvinnor. Enligt Nygren och 

Vikstrand (2013) gör kvinnor ingen skillnad på hjälpbehovet mellan könen men uppfattar att 

behovet av hjälp är större hos både en manlig och kvinnlig målperson än vad män anser. Detta 

ligger i enlighet med föreliggande studies resultat om att kvinnor generellt sätt känner mer 

empati än män. 

En annan anledning till att en kvinnlig målperson ger upphov till mer empati än en manlig 

målperson kan tänkas grunda sig i de stereotyper som Stuijfzand et al. (2016) diskuterar där 

kvinnor och män uppfattas på olika sätt. Genom att kvinnan ofta uppfattas som mer sårbar är 

det förklarligt att kvinnan ger upphov till mer empati. Dessa stereotyper kan vidare förklaras 

med hjälp av Rokeach (1973) teori om maktförhållanden. Män associeras mer med makt och 

auktoritet än kvinnor (Schieman, Schafer, & Mcivor, 2013) och då Rokeach menar att makt kan 

skapa sociala olikheter kan detta vara en anledning till att stereotyperna upprätthålls. I och med 

att kvinnor i allmänhet associeras mindre med makt kan detta ha gett upphov till en högre känsla 

av empati gentemot en kvinnlig målperson då det kan anses vara mer synd om denna.  

 

 

Styrkor och svagheter 

 

Styrkor. Några av de främsta styrkorna som föreliggande studie har är att både vänster- och 

högeranhängarna samt könsfördelningen var jämnfördelat. Deltagarna har även varit politiskt 
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aktiva och sympatiserat med respektive parti länge, vilket leder till att de förmodligen har 

anammat partiets gemensamma ideologi i högre utsträckning än nyblivna anhängare och därav 

är goda representanter för partiet. Detta ökar studiens validitet då författarna med god säkerhet 

kan uttala oss om att deltagarna passar för studiens syfte samt att detta kan ha bidragit med mer 

homogena svar. Att författarnas antagande om den objektiva ideologin bekräftades korrelera 

med subjektiv ideologi bidrar ytterligare till studiens validitet. Föreliggande studie hade ett lågt 

internt bortfall vilket ger studien mer fullständiga svar att analysera.  

Vidare ökar studiens validitet genom att vinjetten om orättvisa var inspirerat av ett verkligt 

fall, vilket kan skapa en mer realistisk bild än en fiktiv berättelse. Ett etablerat mätinstrument 

som har använts i ett flertal tidigare studier användes för att mäta deltagarnas empati i relation 

till situationerna de fick läsa om. Att mätinstrumentet har testats och använts i stor utsträckning 

tidigare ökar validiteten i studien ytterligare. Detta ökar även studiens reliabilitet då 

mätinstrumentet enkelt kan användas igen ifall studien skulle genomföras på nytt.  

Författarna i föreliggande studie försäkrade sig om att samtliga varianter av vinjetterna blev 

besvarade lika många gånger genom att systematisera fördelningen. Enkäterna som delades ut 

numrerades för att den systematiserade ordningen skulle bibehållas. Antalet besvarade enkäter 

av varje variant blev även det därav jämnfördelat. För att försäkra att berättelserna i vinjetterna 

faktiskt uppfattades handla om orättvisa samt ofrihet pilottestades vinjetterna. Pilottestet ledde 

till mindre korrigeringar i texterna där författarna valde att betona målpersonernas känsla av 

orättvisa samt ofrihet tydligare. Genom pilottestet ökade sannolikheten för att berättelserna 

skulle tolkas handla om det som är avsett, vilket ökade validiteten. 

I och med att det i studiens korrelationstest framgår ett samband mellan kön och empati för 

en målperson som utsätts för ofrihet används variabeln kön som covariat i analyserna om empati 

för ofrihet. Det finns även ett samband mellan kön och empati för en målperson som utsätts för 

orättvisa. Däremot korrelerade även ålder med denna situation och därav användes både ålder 

och kön som covariat i analyserna om empati för orättvisa. Genom att kontrollera dessa 

kontrolleras eventuella samvarierande variabler och validiteten ökade. 

 

Svagheter. Om föreliggande studie hade haft fler deltagare skulle eventuellt tendensen till 

en interaktionseffekt i avseende deltagarnas kön och målpersonens kön vid berättelsen om 

ofrihet kunnat bekräftats med säkerhet och eventuellt få ett signifikant värde. I och med att 

studien har relativt få deltagare finns det en möjlighet till att icke signifikanta resultat hade visat 

sig annorlunda ifall deltagarantalet hade varit större.  

Berättelsen om ofrihet var fiktiv och uppfattades kanske inte lika starkt som berättelsen för 

orättvisa, vilket kan ha gett felaktigt resultat som författarna tidigare har nämnt i diskussionen.  

Som nämnt tidigare kan berättelserna ha varit av ojämn vikt i fråga om betydelse, vilket kan 

ha gett upphov till högre empatisk upplevelse för orättvisa bland vänsteranhängarna. Det som 

inte föreliggande studie har kontroll över är om deltagarna har uppfattat berättelserna som 

författarna avsåg att uppfattas, vilket även är en svaghet och kan ha gett felaktiga resultat. 

Effektstyrkan vid berättelsen om målpersoner som utsätts för orättvisa är inte heller så pass 

stark och om fler deltagare hade funnits hade eventuellt effektstyrkan blivit starkare än vad den 

är nu. Den externa validiteten är därmed låg i studien, även fast politiker från olika kommuner 

i Sverige har deltagit.  

Mätinstrumentets Cronbach’s alfa kan anses vara för hög, dock kan detta grundas i att 

deltagarna är väldigt lika varandra och därav skattade lika. Jost (2017) menar att människor 

dras till en viss ideologi som matchar eller resonerar kring deras behov, vilket kan vara en 

förklaring till att deltagarna är lika i sina svar. 

Att författarna valde att dela ut både pappersenkäter och webbenkäter på olika sätt, där vissa 

enkäter delades ut till representanter från partier, gör att författarna inte har kontroll över vilka 

förhållanden deltagarna svarade på enkäterna. Detta gjorde även att det blev ett större externt 
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bortfall och ett visst internt bortfall än när enkäterna delades ut till deltagarna av författarna. 

Ifall dessa bortfall inte hade funnits och författarna hade fått in fler svar hade resultatet 

möjligtvis påverkats och författarna hade haft större möjlighet till att generalisera studien.  

 

 

Förslag till vidare forskning 
 

Det behövs mer forskning avseende politikers empatiska upplevelse för att studera och förstå 

deras åsikter och ideologi om samhället. Föreliggande studie kan bidra med en förståelse för 

hur den svenska politiska vänster- och högerdimensionen ser på ojämlikhet vid en specifik 

situation samt vem av målpersonerna som ger upphov till mer empati för och varför. En fråga 

som dock dök upp av en deltagare var om det verkligen går att säga att det fortfarande finns en 

vänster- och högerdimension inom svensk politik år 2017? Deltagaren menar att det är 

”föråldrat” att dela upp de olika partierna på detta sätt. Numera anses dimensionerna vara mer 

cirkulära där flera av de svenska partierna kan ha mer liknande synsätt på fenomen än förr.   

Det skulle vara intressant att studera vidare om detta. Föreliggande studie studerar endast 

några få av de svenska politiska partierna och dess anhängares empatiska upplevelse. Det kan 

därför vara intressant att använda sig av fler svenska partier och studera vilken dimension som 

kan förklara partiernas olikheter. Även att studera vad partierna skulle värdera högst bland flera 

värderingar. Är jämlikhet och frihet svenska politikers viktigaste grundvärderingar? Eller kan 

det finnas andra värderingar som anses vara viktigare, dvs. gäller Rokeachs (1973) studie även 

i Sverige? Att göra en större studie om detta med fler deltagare och med en annorlunda 

berättelse om ofrihet kan även förbättra vidare studier på området.   
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