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Viljan att hjälpa andra människor 

Altruistiska berättelser från ett förstahandsperspektiv 
 

Johanna Högberg och Sara Olsson 

 

 

Altruistiska handlingar är när någon sätter en annan människas 

välmående framför sitt egna och kan motiveras av social närhet, 

empati och en vilja att hjälpa till. Målet med studien var att finna 

gemensamma mönster i altruistiska handlingar med syftet att komma 

närmare motivationen till varför någon agerar altruistiskt. Med en 

kombination av kvalitativ och kvantitativ ansats med fenomenologisk 

inspiration samlades skriftliga altruistiska berättelser in från 87 

deltagare. Det visade sig vara till stor del kvinnor och främlingar som 

var mottagare av altruistiska handlingar. Största andelen av de 

altruistiska handlingarna innebar att altruisten gav bort en tjänst eller 

hjälpte till med något. I studien visades även att det fanns en vilja att 

hjälpa andra. Dessa gemensamma mönster infann sig mellan de 

altruistiska berättelserna, varav somliga överensstämde med tidigare 

forskning. Studien bidrar med en bred kvalitativ grund för framtida 

studier om altruism. 

 

Keywords: altruism, kinship, empathy, egoism, selflessness 

 

 

Inledning 

 

Föreställ dig att du är sjuk och har svårt att utföra vardagssysslor i ditt hem. Under natten kom 

det över en decimeter snö och nu står du och funderar på hur du ska kunna skotta uppfarten 

innan du åker till jobbet. Då kommer din granne och knackar på (grannen som vet att du är 

sjuk och inte har ork för allting just nu) och erbjuder sig att skotta din uppfart. Grannen har 

precis utfört en altruistisk handling till dig. Eller var det en altruistisk handling? Åsikterna är 

skiftande.  

Altruism och vad det innebär har debatterats i många år och har diskuterats inom 
psykologin, filosofin, beteendevetenskapen och naturvetenskapen. Altruism betyder enligt 

Nationalencyklopedin (u.å.) “det att sätta andras intressen framför sina egna” och innehåller 

det latinska ordet alter som översätts till “den andre”. Altruism har motsatsorden egennytta 

och egoism. En vidare definition från Nationalencyklopedin lyder: “altruism, osjälviskhet, att 

vilja och behandla någon annan (mänsklig) varelse än en själv väl, utan avsikt att därigenom 

gagna sitt eget intresse.” Det var Comte (Altruism, u.å.) som först myntade begreppet altruism 

under 1800-talet, men altruism och dess osjälviska inslag i sig har existerat längre än så.  

I en vetenskaplig artikel av Hoffman (1981) sammanställdes forskningsresultat med olika 

belägg kring frågan om altruism är en del av människans natur. Resultaten var hämtade från 

både psykologin och biologin, samt för diskussionen långt bak i tiden och till Darwinismen. 

Darwins fras - om den bäst passades överlevnad - debatteras ur olika vinklar med bevis för att 

människan långt bak i tiden levde i mindre grupper snarare än ensamma, då det gynnade 

överlevnad. Även att människan valde att agera för gruppens bästa och för dem som de stod 

närmast (släkten) samt att detta då kunde anses som altruism. Artikeln innefattade också att 

den mänskliga evolutionen borde vara positiv inför ömsesidig altruism då det gynnar 

överlevnad, eftersom det finns en möjlighet för ombytta roller i ett senare skede. Hoffman 
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hänvisade också till resultat som visade att empati alltid varit en del av människans natur. 

Batson och Shaw (1991) har visat att empatisk oro för någon annan är kopplat till altruistisk 

hjälp. Empati är ett viktigt inslag i den altruistiska debatten där bland annat Batson (1990) har 

en hypotes som kopplar empati och altruism, vilken är empati-altruism-hypotesen. 

 

 

Empati i förhållande till altruism 
 

Empati-altruism-hypotesen (Batson, 1997) avhandlar att empatiska känslor för en annan 

individ väcker altruistiska motiv hos en människa. Det gjordes en särskiljning (Batson, 1991) 

på vad som var ett altruistiskt och ett egoistiskt motiv, där det altruistiska motivet har som 

syfte att öka någon annans välmående, medan det bakomliggande syftet att utöka sitt eget 

välmående stod för ett egoistiskt motiv. Med andra ord var det bakomliggande motivet det 

som skilde den altruistiska handlingen från den egoistiska handlingen. Batson (1990) föreslog 

att för att avgöra om en handling som utfördes var motiverad utifrån egoism eller altruism 

borde man titta på en individs beteende och då inte vid ett enstaka tillfälle utan i flera olika 

situationer.  

Batson (1990) antydde att empati är källan till altruism, då empati väcker  de altruistiska 

handlingarna hos en individ. Det fanns dock en insikt hos Batson (1997) om att även empatin 

har sina begränsningar, där till exempel individer som visat tecken på mycket empati med 

tiden också kan ge efter för andra motiv. Batson (1997) menade att empati därmed kan vara 

tidsbegränsad. För precis som ett motiv till en handling kan vara tidsbundet och begränsat kan 

de framkallade empatiska känslorna också vara tidsbegränsade. Batson och Ahmad (2001) 

testade (genom ett prisoner´s dilemma) om framkallad empati kunde påverka deltagarnas 

välvilja att tänka på någon annans välmående framför sin eget. Resultatet visade att de 

deltagare som erfor en framkallad empati också hade en starkare altruistisk respons, vilket 

bekräftade att empati har förmågan att väcka altruism hos individer. För att skapa eller 

framkalla empati har Batson (1991) identifierat två kriterier, vilka var insikten i att någon är i 

behov samt att kunna ta sig an någon annans perspektiv. Däremot har en studie av Håkansson 

och Montgomery (2003) - som ämnade beskriva fenomenet empati i koppling till både 

empati-givaren och den som mottar empatin - kommit fram till att de snarare var fyra 

beståndsdelar i empati och som kunde beskrivas som kriterier. Dessa var först en förståelse 

ifrån empati-givaren inför mottagarens situation och känslor, att mottagaren upplevde en eller 

flertalet känslor, att empati-givaren har varit i en likartad situation tidigare och upplevde en 

liknelse mellan situationerna och sist att en oro fanns från empati-givaren för mottagarens 

välmående. Batson (1990) har genom olika studier kunnat bekräfta empati-altruism-hypotesen 

som sammankopplar empati med altruism, men har också i vissa studier kunna se resultat som 

visar på att när kostnaden för att hjälpa en annan människa blir för stor förefaller motiven bli 

mer egoistiska. Cialdini, Schaller, Houlihan, Aips och Fultz (1987) testade ifall de empatiska 

känslor som en individ kände när den såg en annans lidande var baserade på en självisk 

reaktion i form av att vilja bli av med den nedstämdhet som empatin orsakande, eller ifall 

empatin var baserad på sann altruism. I studien utfördes två experiment som bekräftade deras 

hypotes, att förhöjda empatiska känslor som deltagarna upplevde egentligen var baserade på 

ett egoistiskt motiv i form av att vilja lindra sin egen nedstämdhet i takt med att de empatiska 

känslorna förhöjdes. Cialdini et al. tolkade resultatet som att empatiska känslor kan resultera i 

själviska ageranden snarare än altruistiska och att detta skulle tala emot sann altruism.  
Cialdini, Brown, Lewis, Luce, och Neuberg (1997) hade den åsikten att sann altruism inte 

existerar i den mänskliga repertoaren. Detta då altruism innefattar att prioritera en annan 

människas välmående men att det inte är möjligt då människan främst prioriterar sig själv. 

Cialdini et al. ansåg att det inte är möjligt att särskilja altruism från egoism. Det är möjligt att 
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utesluta ett specifikt egoistiskt motiv från altruism genom tester, men det går inte att testa för 

att utesluta dem alla. Cialdini et al. utförde tre tester för att ifrågasätta om det fanns ett icke-

altruistiskt alternativ till empati-altruism-hypotesen. Resultat framkom som visade på att 

viljan att prioritera en annan människas välmående genom känslor av empati kunde 

ifrågasättas när begreppet oneness blev inblandat i scenariot. Oneness syftar till en upplevelse 

av delade eller sammankopplade personliga identiteter med en annan individ. Känslan av 

empati som kopplar till en vilja att hjälpa ökade endast när empatin var sammankopplad med 

oneness. Cialdini et al. menade att en individ först känner empati och därefter upplever 

oneness innan individen slutligen agerar. 

 

 

Emotionell närhet och socialt avstånd  
 

Altruism har ovan definierats som att det involverar att placera andras intressen framför sina 

egna. Vad är det då som gör att en individ väljer att avstå från sina egna intressen till förmån 

för någon annans? Enligt Rachlin och Jones (2008) är graden av relation en avgörande orsak 

till varför någon tenderar att vara mer altruistisk, även hur socialt nära man står en annan 

människa. Rachlin och Jones utförde ett test för att se om deltagarna skulle vara mer 

altruistiska mot släktingar än mot icke-släktingar även om de befann sig på samma sociala 

avstånd till deltagaren, d.v.s. hur nära de stod varandra relationsmässigt. De kom fram till att 

oavsett socialt avstånd visade sig deltagarna vara mer benägna att avstå från (i detta fallet) 

mer pengar till släktingar än till icke-släktingar. Därmed kunde konstateras att det inte var det 

sociala avståndet som var den mer avgörande faktorn i hur altruistisk deltagaren var, utan 

släktskap visade sig vara starkare. I en annan studie som genomförts av Curry, Roberts och 

Dunbar (2013) testades altruism och emotionell närhet i relation till släktskap och det sociala 

nätverk en individ hade. Resultaten bekräftade att familjemedlemmar oftare var mottagare av 

altruism än vad vänner var, men studien visade även på att släktskap hade en större påverkan 
på nivån av altruism oavsett emotionell närhet. 

Long och Krause (2017) bekräftade också teorin om släktskapets betydelse relaterat till 

altruism. I studien de genomförde ville de mäta individens villighet att offra sin egen hälsa 

och sin egen välfärd till förmån för någon annan individ, samt hur mycket individen var villig 

att offra till mottagaren i förhållande till relationen. Resultaten visade på att en större nivå av 

altruism riktats mot direkta familjemedlemmar och mindre till grupper som var mer socialt 

avlägsna såsom främlingar. Studien visade också att mottagar-grupperna såg olika ut i 

förhållande till vad den altruistiska handlingen handlade om. Det vill säga, yngre barn var 

vanligare mottagare av hälsorelaterad altruism medan äldre var mer föremål för en 

välfärdsrelaterad altruism. Long och Krauses studie bekräftade även teorin om ömsesidig 

altruism, bland annat genom att de kunde se en högre nivå av altruism i förhållande till nära 

vänner, då en ömsesidighet var mer förekommande i socialt nära relationer. I en annan studie 

som genomförts av Booysen, Guvuriro, Munro, Moloi och Campher (2018) bekräftades 

återigen betydelsen av närhet i relationer, där nivån på altruism framförallt mot släktingar och 

familj påverkades av relationens närhet. 

 

 

Altruism hos människan och spontan altruism 
 

Dessa ovannämnda studier visade på att släktskap och emotionell närhet kan ha en avgörande 

effekt för vem en människa är mer altruistisk gentemot. Men finns altruism hos alla 

människor? Finns det en inbyggd altruistisk förmåga eller är det något som människan lär sig? 

Rachlin (2002) påvisade att inom biologin finns den uppfattningen att altruism är en nedärvd 



4 
 

mekanism hos individen. Rachlin (2002) förnekade inte biologins uppfattning men hävdade 

att altruism är något som kan läras. Dels menade han att den lärande processen sträcker sig 

över en individs livstid och likställer det altruistiska lärandet med hur någon lär sig 

självkontroll. Rachlin menade vidare att orsaken till en altruistisk handling inte har mycket 

med miljön att göra eller vad som försiggår i en individs inre, utan att det var individens vanor 

och återkommande mönster som vittnar om orsaken till ett altruistiskt agerande. Altruism var 

med andra ord utifrån detta resonemang någonting man lär sig (såsom man lär sig 

självkontroll) och genom att välja att vara altruistisk blir det till en vana som resulterar i ett 

altruistiskt beteende. 

Å andra sidan påvisade Hoffman (1981) att altruism var biologiskt inbyggt hos människan, 

i kontrast till Rachlins (2002) resonemang att altruism var någonting människan lär sig. 

Hoffman (1981) diskuterade också kring data som visade att individer som vuxit upp och levt 

sina liv i ett samhälle där individen själv alltid står i främsta fokus ändå reagerade altruistiskt 

mot andra individer i behov. Den altruistiska reaktionen var oftast inte en strävan efter 

beundran utan en empatisk reaktion. Hoffman omnämnde också att altruistiska reaktioner kan 

vara spontana och att när en reaktion är spontan blir det svårt att bevisa om den är egoistisk 

eller ej.  

Mastain (2006) analyserade i en studie upplevda spontana (impulsiva och oplanerade) 

altruistiska handlingar. Fyra huvudteman kopplades till dessa spontana altruistiska handlingar. 

Dessa var: (1) Kärlek: att kunna förbättra någon annans välmående och kanske underlätta 

bekymmer. (2) Andlighet: förmågan att kunna känna empati och sätta sig in i någon annans 

känslor. (3) Kreativitet: att kunna se över situationen, komma på en idé att hjälpa andra och 

maximera de altruistiska effekterna. Sist (4) Se bortom sig själv och mental hälsa: att agera 

oavsett vad andra gör eller tänker, att man medvetet agerar oberoende på personlig skada, 
personliga brister eller skeptiska tankar. Slutsatsen var att samtliga av dessa fyra teman kunde 

identifieras i samtliga spontana altruistiska handlingar. 

 

 

Val av definition på altruism 
 

De skiftande åsikterna kring existensen av sann altruism, om det ingår i människans natur 

eller inte samt motiven bakom handlingen medför en problematik. I denna studie ämnade 

forskarna att studera altruism utifrån antagandet att altruism existerar, därför behövdes en 

fungerande definition av begreppet. Denna definition kom att bli inspirerad av Batsons (1991) 

definition av altruism: “Altruism is a motivational state with the ultimate goal of increasing 

another’s welfare” (s. 6). Batson betonade att motivet bakom handlingen ska vara en annan 

människas välmående (och att ett behov av en insats finns), det är då essentiellt att den andres 

välmående är slutmålet och inte ett instrumentellt mål för att uppnå något annat. Batson 

förklarade även att den altruistiska handlingen får medföra personliga vinster, såvida dessa 

inte är slutmålet med handlingen. Det poängterades även att handlingen kan medföra 

personliga självuppoffringar men att det inte var ett krav. På samma vis som Batson 

motiverade altruism ansåg forskarna i den aktuella studien att altruism existerar. Altruism 

innebär för forskarna en förmåga att sätta en annan människa främst, vilket de bedömer finns 

inbyggt i människans natur och som kan utvecklas och stärkas genom livet. 

 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Majoriteten av den forskning (exempelvis Booysen, et al., 2018; Long & Krause, 2017) som 

har gjorts kring området altruism har varit kvantitativ. Få studier har gjorts ur ett kvalitativt 
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perspektiv vilket den här studien ämnade att bidra till. Dessutom valdes den delvist kvalitativa 

metoden då ambitionen var en djupare förståelse av en altruistisk handling samt dess essens 

som det finns en viss avsaknad av i tidigare studier. Även där föddes idén om att använda sig 

av en fenomenologiskt inspirerad studie, då fenomenologin strävar efter att studera 

människors förstapersonsperspektiv (Karlsson & Tham, 2006). Fenomenologin är passande 

till forskning kring altruism eftersom den ger möjlighet att få en inblick i både psykiska, 

fysiska och psykologiska processer som individen kan återminnas att de har genomgått i en 

altruistisk handling. Målet med studien var inte att undersöka ifall altruism existerar i en 

objektiv mening. (På grund av detta kommer inte den inledande frågan om det var en 

altruistisk handling när grannen skottade uppfarten att besvaras.) Det som eftersträvades var 

istället att få olika individer att berätta om situationer där de själva upplevt sig vara 

altruistiska, utifrån den begreppsdefinition som tilldelas dem i en berättelse-beskrivning. I 

studien gestaltades altruisten och mottagaren, där altruisten är berättaren och den som har 

utfört den altruistiska handlingen, medan mottagaren är den som har varit objektet för 

handlingen. 

Syftet med studien var att belysa gemensamma mönster bakom altruistiska handlingar, i ett 

försök att få fram en motivation bakom varför en individ utför en sådan handling. Genom att 

se mönstren i handlingarna kan motiven till varför någon agerar altruistiskt mot någon annan 

synliggöras. När medvetenheten om motiven framträder skulle det kunna bli lättare att 

därefter inspirera andra att bli mer altruistiska i sina handlingar. Mer precist undersöktes 

följande sju forskningsfrågor: (1) Vilka deltog i den altruistiska handlingen?, (2) Vilken var 

den altruistiska handlingen?, (3) Skedde den altruistiska handlingen spontant, eller var den 

planerad?, (4) Var utspelade sig den altruistiska handlingen?, (5) Vilka känslor upplever 

altruisten under och efter den altruistiska handlingen?, (6) Varför handlade altruisten? och (7) 

Var mottagaren i behov av en insats och frågade denne om hjälp?  

 

 

Metod 

 

  

Deltagare 

 

Urvalet till studien gjordes genom tillgänglighetsurval och genom snöbollseffekten där vissa 

deltagare efter att de fått höra talas om studien ville delta. Ambitionen var att få en jämn 

fördelning mellan kön, ålder och yrkeskategorier med störst fokus på de två förstnämnda. 

Deltagarna kontaktades genom telefon, mejl, sociala medier och även direkt på plats där större 

grupper tillfrågades på en och samma gång. Ungefär 195 personer tillfrågades ifall de ville 

delta i studien, 122 berättelse-beskrivningar delades ut och totalt 90 berättelser samlades 

slutligen in. De tillfrågade som valde att inte delta angav i många fall anledningen att de inte 

tror på att sann altruism existerar, utöver det glömde andra bort att svara och andra hade inte 

tid. Internt bortfall förekom där tre berättelser exkluderades på grund av att de var antingen 

för korta, inte tillräckligt innehållsrika eller inte hade presenterat en specifik berättelse som 

efterfrågats. Av de tre som plockades bort var det en man, en kvinna och en som uppgivit 

annat kön. Detta resulterade i 87 berättelser som tagits med i den slutgiltiga analysen. Det var 

24 män och 61 kvinnor som deltog samt två personer som uppgav annat kön än man eller 

kvinna. Deltagarna var i åldrarna 19 till 64 (Mdn = 29, M = 32.9, SD = 11.8), var vid en 

person uppgav sig vara pensionär och fyra personer som ej uppgav ålder. Deltagarnas yrken 

och sysselsättning var bl.a. studenter, undersköterskor, kommunikatörer, forskare, ingenjörer, 

egenföretagare och köksbiträden. Personerna som deltog har inte blivit ersatta för sitt 

deltagande. 
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Material 
 

Datainsamlingen gjordes genom att deltagarna ombads att skriva ner en specifik händelse där 

de själva utfört en handling som de ansåg vara altruistisk. Som underlag fick samtliga en 

berättelse-beskrivning, där dels begreppet altruism definierades och vidare fanns sex punkter 

med som stöd för vad deltagarna kunde ta med i sin berättelse. Eftersom det kan tänkas att 

inte alla var införstådda med begreppet altruism utformades en definition i mer vardagliga 

termer för att klargöra begreppet. Beskrivningen av begreppet löd “Altruism är när 

motivationen i ett agerande har det osjälviska målet att förbättra en annan persons 

välmående”. Denna definitionen har inspirerats utifrån Batsons (1991) definition av altruism. 

De sex punkterna i berättelse-beskrivningen var följande: (1) beskrivning av de inblandade 

(kön och ungefärlig ålder), (2) var händelsen utspelade sig och när, (3) känslan du fick när du 

genomförde denna handling, (4) känslan som infann sig efteråt, (5) fanns det någon speciell 

anledning till varför du agerade, (6) tankar du hade. Utöver dessa punkter stod det även i 

berättelse-beskrivningen att altruisten skulle ange ålder, kön och yrke/sysselsättning. 
Tillsammans med berättelse-beskrivningen delades även ett missivbrev ut. Det användes även 

ett webbformulär för vissa deltagare som kontaktades via sociala medier som innehöll 

berättelse-beskrivningen och missivbrevet.  

 

  

Procedur 

 

Det första steget var att formulera en definition av altruism och sammanställa en berättelse-

beskrivning. Denna berättelse-beskrivning testades sedan med två utomstående individer för 

att kontrollera begripligheten. Därefter kontaktades de potentiella deltagarna. De fick först en 

kort presentation om studien och tillfrågades sedan ifall de ville delta. Om de var intresserade 

fick de ett missivbrev och en berättelse-beskrivning som antingen delades ut på plats eller via 

mejl. Några av deltagarna blev tillfrågade på sociala medier, via en sluten grupp på Facebook 

och fick missivbrev samt berättelse-beskrivning via ett slutet webbformulär. När deltagarna 

tillfrågades om de ville delta och de var osäkra på vad de skulle skriva, presenterades två 

förutbestämda exempel. Som exempel på en altruistisk handling angavs: ”en altruistisk 

handling skulle kunna vara att en person åker som volontär till ett annat land och hjälper folk i 

nöd” eller “ en altruistisk handling skulle kunna vara något vardagligt som att hjälpa sin 

granne som har ont i ryggen att skotta dennes garageuppfart”. Om en deltagare ville delta 

skickade de sedan in sin berättelse via mejl eller gav den direkt i hand. En av deltagarna 

skickade in sin berättelse per post. I missivbrevet presenteras de etiska riktlinjerna i enlighet 

med vetenskapsrådet (2011). Det stod i missivbrevet angivet om studiens syfte, att 

deltagandet var frivilligt och att samtliga insamlade uppgifter var konfidentiella och att de 

skulle behandlas på ett sådant sätt att obehöriga inte får tillgång till materialet. Vidare 

informerades att det insamlade materialet inte skulle användas till annat än för denna 

forskning och forskarnas mejladresser lämnades ut som kontaktinformation vid ytterligare 

frågor.  
 

 

Databearbetning 

 

Det insamlade materialet resulterade i 90 berättelser som var från 57 till 916 ord i sin längd. 

Medellängden på berättelserna låg på ungefär 200 ord. De berättelser som samlades in på 
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plats och var handskrivna fördes först in på dataskrivet Word-dokument i sin helhet. Löpande 

under tiden då materialet samlades in fördes statistik på det insamlade materialet, vilket kön, 

vilken ålder och sysselsättning deltagaren hade. Denna statistik kunde sedan användas för att 

anpassa vilket kön/åldersgrupp som vidare tillfrågades om deltagande, då en jämn fördelning i 

urvalet eftersträvades. Allteftersom berättelserna samlats in fick varje enskilt dokument en 

unik sifferkod för att förenkla arbetet med antalet berättelser. 

Det första steget vid textbearbetningen var att ta bort namn på städer och ersätta dem med 

“staden”, sedan plockades namn bort och ersattes med X eller någon annan form av 

förkortning. Detta gjordes för att upprätthålla konfidentialiteten. Sedan kortades de längre 

berättelserna ner med hjälp av meningskoncentrering och sammanfattningar till ca 200 ord för 

att få en överblick över det centrala i berättelserna. 

Den analytiska metoden som användes var induktiv tematisk analys. Detta då syftet var att 

identifiera gemensamma mönster och teman i materialet, även för att metoden inte använder 

sig av teoretiska begränsningar utan tillåter materialets eget innehåll att vara det centrala i 

analysen (Braun & Clarke, 2006). Inspiration har även hämtats från fenomenologins 

(Karlsson & Tham, 2006) ambition att söka förstå meningen bakom en situation med hänsyn 

till subjektets perspektiv. Analysen delades upp mellan forskarna där de analyserade hälften 

av berättelserna vardera.  

Hädanefter analyserades varje berättelse utifrån 12 aspekter: altruist, mottagare (kön, 

ålder), händelse, spontanitet, var utspelade det sig, känslan hen fick under handlingen, känslan 

efteråt, status på mottagare (om de var i behov av hjälp eller ej), bad denne om hjälp och 

eventuell sensmoral. Dessa aspekter uppkom ifrån de sex punkterna i berättelse-beskrivningen 

samt den induktiva analysen. I denna del av databearbetningen plockades tre berättelser bort 

av 90 insamlade, vilket resulterade i återstående 87 berättelser. Utifrån de 12 aspekterna som 

sattes upp utformades sju forskningsfrågor som blev huvudrubriker: (1) Vilka deltog i den 

altruistiska handlingen?, (2) Vilken var den altruistiska handlingen?, (3) Skedde den 

altruistiska handlingen spontant eller var den planerad?, (4) Var utspelade sig den altruistiska 

handlingen?, (5) Vilka känslor upplever altruisten under och efter den altruistiska 

handlingen?, (6) Varför handlade altruisten? och (7) Var mottagaren i behov av en insats och 

frågade denne om hjälp? Under varje huvudrubrik utformades flera teman som med hjälp av 

den induktiva analysmetoden lyftes fram ur berättelserna. Samtliga teman utformades både 

från en semantisk eller explicit nivå men även från en latent eller tolkningsbaserad nivå 

(Braun & Clarke, 2006). Vissa teman var hämtade direkt utifrån vad altruisterna själva skrev, 

som när de beskrev vilka känslor de upplevde. Andra teman togs fram i processen av att 

materialet tolkades, såsom om händelsen var spontan eller om mottagaren var i behov av en 

insats. Kriteriet för tolkningen om en händelse var spontan eller icke-spontan låg i om 

altruisten hade planerat sin altruistiska handling eller inte. Gällande om mottagaren var i 

behov eller inte, var kriteriet att mottagaren uttryckte ett behov i form av att be om hjälp eller 

om situationen underförstått förklarar att ett behov fanns. Temana för vilken den altruistiska 

handlingen var resulterade i sex kategorier som utformades genom en abstrahering av 

innehållet och en lokalisering av mönster i berättelserna. Temana för var de altruistiska 

handlingarna ägde rum strukturerades efter berättelsernas innehåll och kategoriserades som 

sex olika platser. Dessa var följande: i hemmet, allmän plats, affären, utomlands, på arbetet 

och övrigt. Att affären fick en egen kategori (och inte hamnade under allmän plats) berodde 

på att många altruister specifikt uttryckte att händelsen ägde rum i en affär samt att det var ett 

återkommande mönster som ansågs intressant. Om någon händelse skulle kunna ha placerats i 

två av kategorierna valdes den kategorin som var mest relevant, detta förekom dock endast 

med kategorin utlandet. I kategorin utlandet var det essentiella att händelsen skedde i ett annat 

land då samma berättelser inte fått samma innebörd om de skett i Sverige (detta då 

levnadsförhållandena kan se annorlunda ut gällande till exempel tillgång till mat, boende och 
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placering av föräldralösa barn). De teman som sammanställdes gällande varför altruisten 

handlade konstruerades från att det framgick ur berättelserna vad som var orsaken. Dessa 

teman som blev till kategorier var: ville hjälpa/göra gott, såg behov, empati, ville göra någon 

glad, självklarhet, ville överraska. Indelningen i kategorierna ägde rum utefter hur altruisten 

motiverade sitt handlande. Till exempel i kategorin ville hjälpa/göra gott framgick det att 

altruisten ville hjälpa sin mottagare eller göra en välgärning. När en berättelse delades in 

under kategorin självklarhet yttrades det från altruisten att det inte fanns en tvekan om att 

agera. Under kategorin ville överraska var altruistens syfte att överraska sin mottagare med en 

god gärning. 

Utifrån de sju forskningsfrågorna med tillhörande teman bearbetades berättelserna igen och 

varje text fick en markör eller placering vid varje tema som den återfanns vid. Antalet 

markeringar eller kryss vid varje tema räknades sedan samman och varje tema fick en 

procentsats som presenteras i olika tabeller eller figurer. Genom dessa kvantifieringar är 

metoden inte renodlat kvalitativ utan har också kvantitativa inslag. 

Vad gäller avsnittet om sensmoral fanns det i berättelserna av altruisterna ibland en 

nedskriven sensmoral. Då dessa hamnade utanför forskningsfrågorna eftersom deras 

förekomst och innehåll varierade kraftigt men ändå ansågs relevanta togs de med i resultatet. 

Dessa plockades ut som rena citat och i analysen sammanfördes de med liknande innehåll till 

fem rubriker.  

Avslutningsvis gjordes ett interbedömarreliabilitet test för att testa studiens stabilitet. Tre 

berättelser valdes ut och ett formulär skapades med både förekommande och icke 

förekommande aspekter från de tre berättelserna. En oberoende psykologistudent fick sedan 

läsa berättelserna och fylla i formuläret genom att bedöma vilka aspekter som förekom eller 

inte förekom i var och en av de berättelserna. Den oberoende psykologistudentens 

bedömningar jämfördes sedan med författarnas bedömningar, Cohen’s kappa = .745. 

Några förtydliganden; de sex punkterna som stod med i berättelse-beskrivningen var 

ämnade som stöd och inspiration för altruisten i deras berättande och syftade ursprungligen 

inte på att vara forskningsfrågor. När datan bearbetades blev det naturligt att vissa av dessa 

frågor blev grund för forskningsfrågorna. Punkten för när den altruistiska händelsen ägde rum 

blev inte en forskningsfråga, då inte alla berättelser innehöll denna information och 

tidsangivelserna varierade. Exempelvis kunde någon angivit att en händelse ägt rum under en 

förmiddag och en annan angett att det skett för fem år sedan. Under den första 

forskningsfrågan vilka deltog i den altruistiska handlingen, fanns två kategorier i form av en 

man eller kvinna som hjälper grupp/familj. Denna uppdelning innefattar både en grupp av 

individer som altruisten hjälpte, men det innefattar även om altruisten har nämnt att den 

hjälpte olika individer vid flera separata tillfällen. En annan notering är att i vissa insamlande 

texter har en del deltagare skrivit ner mer än en händelse, var vid det metodiska agerandet var 

att konsekvent välja ut den första händelsen.  

 

 

Resultat 
 

Resultatet är strukturerat efter de sju forskningsfrågorna. Varje enskild forskningsfråga 

presenteras som en rubrik. Slutligen presenteras sensmoraler som altruisten på eget initiativ 

inkluderat i sin berättelse.  

 

 

Vilka deltog i den altruistiska handlingen? 
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Det utmärkande i resultatet var att det var mer vanligt förekommande att hjälpa kvinnor 

framför att hjälpa män (se Tabell 1). Andelen deltagande män och deltagande kvinnor som 

hjälpte män var båda omkring en tredjedel. Det visade sig vara någorlunda jämnt fördelat 

mellan män och kvinnor när det gäller att hjälpa grupper/familj. Två deltagare uppgav könet 

“annat” och är därför inte medräknade i tabellen om vilket kön som hjälpte vilket kön. Samt 

att två manliga deltagare ej uppgav i sina berättelser vilket kön de som de hjälpte hade, därav 

togs dessa bort i tabellen om kön.  

 

Tabell 1 

Fördelningen av kön som utförde och mottog en altruistisk handling 

  Altruisten  

 

 

Mottagaren 

Andel av de 

altruistiska 

männen 

Andel av de 

altruistiska 

kvinnorna 

Andel av samtliga 

altruister 

Mottagaren är man 36.4 29.5 31.3 

Mottagaren är kvinna 45.5 49.2 48.2 

Mottagaren är en familj/grupp 18.2 21.3 20.5 

Totalt        100        100          100 

 

När det kom till vilka som mottagit en form av altruistisk handling gjordes en uppdelning på 
fyra kategorier: familj, vänner, bekanta (som innefattar bland annat kollegor och grannar) och 

främlingar. Resultatet visade att främlingar var den procentuellt största gruppen med 42% (av 

männen var det 46% som hjälpte främlingar och av kvinnorna var det 43% som hjälpte en 

främling). Därefter följde grupperna vän och familj med båda 20% vardera. Slutligen kom 

gruppen bekanta där det var 18% som inkluderades.  

 

 

Vilken var den altruistiska handlingen? 

 

Handlingarna klassificerades i följande sex typer av altruistiska handlingar (se Figur 1). Den 

första handlingen ge bort en tjänst/något man hjälper med innehöll berättelser likt att 

altruisten hjälpte någon att flytta eller gav en annan person skjuts. En altruist skrev att: “Hon 

skulle aldrig ha råd med varken bil eller bensin. Så jag erbjöd mig att skjutsa hem henne 

hem.” Den andra ge bort någonting innehöll berättelser såsom att deltagaren gav bort nybakat 

bröd till en annan familj. I betala något för någon annan placerades berättelser som handlade 

om när individer betalade för en annan person som stod före dem i kön och inte själva kunde 

betala. Till exempel en kvinna skrev: “Det var då jag kom på att jag kunde ju betala hans 

varor. Jag hade pengar på mitt kort och det var som sagt var inget stort belopp. Så jag sa att 

jag kunde betala för hans varor”. Livshotande situationer var den fjärde typen av altruistisk 

handling, där ett exempel på en händelse var en individ som utförde heimlichmanövern på ett 

barn som kvävdes och ett annat exempel var någon som hjälpte till vid en bilolycka. Den 

femte handlingen att ge stöd innehöll bland annat berättelser där altruisten hjälpte någon med 

psykisk ohälsa genom stöttning i vardagen i form av bl.a. samtal och praktisk hjälp. Slutligen, 

när en person gick emellan två andra personer som bråkade - med intentionen att få bråket att 

upphöra - placerades denna berättelse i sista typen av altruistisk handling hjälpa någon som är 

påväg att fara illa. Skillnaden mellan livshotande situationer och hjälpa någon som är påväg 

att fara illa var att den sistnämnda inte involverade en fara för någons liv.   
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Skedde den altruistiska handlingen spontant eller var den planerad? 

 

Av de 87 berättelserna som analyserades framkom det att drygt hälften (58.6%) var spontana i 

sitt handlande, medan 41.4% av berättelserna ej var spontana. Utav de berättelser där 

altruisten agerade spontant i sitt handlande framgick det att 66.7% agerade på eget initiativ 

och 23.5% blev tillfrågade att hjälpa. Utöver dessa var det 9.8% altruister som agerade 

spontant, men där det ej framkom om de blev tillfrågade eller ej att hjälpa. En kvinna i 20-

årsåldern berättade följande exempel på ett spontant handlande: “Jag cyklade till jobbet en 

tidig förmiddag (...) Jag valde att stanna för att kolla läget. Gick fram till honom och frågade 

om allt var ok, eftersom han såg ut att må dåligt“. En annan kvinna i 50-årsåldern planerade 

tillsammans med sin familj en icke-spontan handling: “Vid denna tiden så hade vi en 

möjlighet att kunna hjälpa dom och det kändes väldigt roligt att börja planera detta, hur vi 

skulle lösa det utan att dom fick reda på vem som stod bakom”. 

 

 

Var utspelade sig den altruistiska handlingen?  
 

Var någonstans berättelserna utspelade sig varierade och har delats upp i sex typer av platser 

(se Tabell 2). De flesta altruistiska handlingarna utspelades i hemmet och kunde utspela sig 

antingen i altruistens hem eller mottagarens hem, detta innefattar också platser relaterade till 

hemmet såsom på gården. Den näst största typen av plats var allmän plats. En altruist som 

hjälpte en tiggare utanför en tunnelbana kategoriseras under allmän plats, även en annan 

altruist som hjälpte ett barn på en förskola. Affären innehöll bland annat berättelser där 

altruisten betalar för någon annan i kassan när denne själv inte kunde betala. Utlandet 

innefattade berättelser som inte utspelades i Sverige, såsom exempelvis en man som var i ett 

annat land och volontärarbetade på ett barnhem. I kategorin på arbetet var händelsen relaterad 

till arbetsplatsen såsom att någon köpte en matlåda till sin kollega.  
 

48,27% 

24,14% 

10,35% 

6,90% 

6,90% 

3,45% 

Ge bort tjänst/Något man

hjälper med

Ge bort någonting

Betala något för någon

annan

Ge stöd

Livshotande situationer

Hjälpa någon som är

påväg att fara illa

Figur 1. Fördelningen av händelsernas motsvarande teman  
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Tabell 2 

Platser som de altruistiska händelserna utspelade sig på 

 

Plats 

 

Andel av berättelserna 

 

 

I hemmet 40.2  

Allmän plats 27.5  

Affären 9.2  

Utlandet 8.1  

Oklart/Övrigt 8.1  

På arbetet 6.9  

Totalt             100  

 

 

Vilka känslor upplever altruisten under och efter den altruistiska handlingen? 

 

I analysen framgick att flera altruister beskrev mer än en upplevd känsla både under och efter 

den altruistiska handlingen. Under handlingen beskrevs det 133 känslor och efter handlingen 

112 känslor. I tabellen (se Tabell 3) presenteras känslor som altruisten upplevde under och 

efter handlingen.  

 

 

Den klart tydligaste känslan som förekom under men framförallt efter handlingen var en 

känsla av glädje/roligt. Citatet: “... det är alltid en glädje och en tillfredsställelse i att kunna 

hjälpa en medmänniska” visar på att altruisten upplevde både glädje och tillfredsställelse, 

vilket ledde till att denna berättelse presenteras i båda dessa kategorier av känslor i tabellen. 

Tabell 3 

Sammanställning av känslor som altruisten upplevde under och efter den altruistiska 

handlingen 

 

 

 

Känslor 

 Andel av berättelserna där 

känslan fanns i den altruistiska 

situationen 

 Andel av berättelserna där 

känslan fanns efter den 

altruistiska situationen 

Bra/nöjd  18.5  17.0 

Glädje/roligt 15.4 23.2 

Ville hjälpa till 11.5 4.5 

Oklart 11.5 13.4 

Delade känslor 10.0 6.3 

Beskyddande 6.2 0.0 

Empati 5.4 0.9 

Meningsfullhet 3.8 7.1 

Ledsen/sorg 3.8 1.8 

Tog energi 3.8 4.5 

Gav energi 2.3 1.8 

Frustration/ilska 2.3 1.8 

Tacksamhet 1.5 3.6 

Lättnad 1.5 5.4 

Tillfredsställelse 0.8 5.4 

Chock/skakad 0.8 2.7 

Likgiltighet 0.8 0.9 

Totalt                     100                    100 
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En annan känsla som passade in i många av berättelserna var känslan bra/nöjd. En altruist 

som upplevde den känslan under själva handlingen skrev: “... bra att kunna göra skillnad för 

en annan individ”. Medan ett annat citat som illustrerar vad en annan altruist kände efter 

händelsen var: “Jag mådde bra efteråt eftersom jag såg lyckan och tacksamheten hos 

kvinnan”. Delade känslor innehöll ofta berättelser där altruisten kände flera stridande känslor. 

En kvinna berättade: “Men trots att barnen blev glada så kände vi en sorg och hopplöshet för 

vi ville göra mer, något som gör skillnad på riktigt”. Ville hjälpa till involverade berättelser 

där altruisten yttrade en känsla av att vilja göra någonting för att hjälpa och underlätta för 

mottagaren. 

 

 

Varför handlade altruisten? 

 

Det som motiverade till de altruistiska handlingarna visade sig bero på olika anledningar, 

samt att en altruist kunde ha flera motiv till varför den agerade. Utav de olika anledningarna 

har sex motiv sammanställts (se Tabell 4). Det första motivet ville hjälpa/göra gott var det 

procentuellt största bland orsakerna till varför altruisterna agerade. Ett exempel på hur en man 

i 55-årsåldern resonerade kring sitt handlande var: “Att få sträcka sig bortom sitt eget för en 

annan är nog det bästa man kan hålla på med”. Ett annat exempel på ett resonerande löd: “När 

jag kan hjälpa andra som har det sämre än jag så gör jag det, har även varit i samma situation 

själv så visste hur mycket det betyder”. Denna altruist påvisar flera motiv till sitt agerande, 

exempelvis såg behov och ville hjälpa/göra gott. En berättelse uteblev ur tabellen då den ej 

passade in i någon av de sex kategorierna, den hade gett som motiv att den individen blev 

ombedd att hjälpa. 

 

Tabell 4   

Sammanställning av orsaker bakom agerande 

 

 

Orsaker 

 Andel av berättelserna 

som angav motivet till 

altruismen 

Ville hjälpa/göra gott  38.8 

Såg behov  24.1 

Empati  13.8 

Ville göra någon glad  12.1 

Självklarhet  8.6 

Ville överraska  2.6 

 Totalt               100 

 

 

Var mottagaren i behov av en insats och frågade denne om hjälp? 

 

Information om ifall det fanns behov av en handling och förfrågning om hjälp saknades i de 

flesta berättelserna, därför har forskarna själva tolkat dessa resultat utifrån det som de läst i 

berättelserna. Utifrån resultaten kan utläsas att en altruistisk handling inte alltid härstammar ur 

ett behov, utan att de också kan förekomma även där ett behov om hjälp ej existerar (se Tabell 

5). Ett exempel på en händelse där mottagaren ej var i behov av hjälp och inte efterfrågade 

hjälp var när en kvinna och hennes kompis var utomlands och ville köpa godis till några barn: 

“ Vi kände att vi ville göra något för att göra barnen glada med tanke på att det är ett ganska 

fattigt område”. De mest förekommande var de som inte bad om hjälp fast de var i behov av 
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det. Exempelvis var det fler berättelser när mottagaren stod i en kassa och inte hade 

tillräckligt med pengar och altruisten erbjöd sig att betala. Utöver tabellen var det fyra 

deltagare där det ej framkom om mottagaren var i behov av en handling och där det heller inte 

gick att tolka dessa resultat.  

 

Tabell 5 

Uppställning av behov och förfrågan om hjälp 

 

     

 Andel som bad 

om hjälp 

Andel som inte 

bad om hjälp 

Andel där det var 

oklart om de bad 

om hjälp 

Total 

andel 

I behov 18.1 41.0 27.7 86.7 

Inte i behov 0 13.2 0 13.3 

 

 

Sensmoraler 

 

Flertalet av altruisterna bjöd på sensmoraler i sina berättelser. Sensmoralen kunde användas 

som en motivering till varför altruisten agerade (och har därför redan blivit presenterade i 

forskningsfrågan varför handlade altruisten?) men även att det var en drivkraft eller 

värdegrund inom altruisten. Den kunde även finnas där som en lärdom som altruisten har tagit 
tillvara på efter den altruistiska handlingen, den användes också i vissa fall som en slutkläm 

på berättelsen. En del sensmoraler hade liknande drag.  

 

Bidrar till en bättre värld. Det var minst fyra berättelser där sensmoralen innefattade att en 

altruistisk handling bidrar till en bättre värld. Även att sådana handlingar kan frambringa ett 

lärande hos altruisten. Följande citat illustrerar detta, en altruist skrev: “Gör det man kan för 

att bidra till en bättre värld” och en annan skrev: “ Ledde till vidare studier och 

självrannsakan, man kan lära sig nya saker av handlingar”.  

  

Gyllene regeln. En typ av sensmoral som framkom vid flertalet tillfällen var associationer 

till den gyllene regeln och som en altruist nämner vid namn: “Jag har en kristen tro och har 

vuxit upp med den Gyllene Regeln; det du vill att andra ska göra för dig ska du också göra för 

dem”.  

 

Det är saligare att ge än att få. Flertalet altruister bjöd även på ytterligare religiösa inslag 

som sensmoral. Två av dessa citerade från bibeln med att det är saligare att ge än att få. En 

annan skrev: “Min religion säger att vi ska tycka om varandra och hjälpa varandra. Jag tänker 

att man mår jättebra bra av det om/och man kan leva längre om man gör positiva saker”.  

Ytterligare sensmoraler hänvisar till att det känns bra och ger energi att hjälpa andra. 

Exempelvis citatet: “Men när jag får hjälpa andra får jag massor energi, och glädje så att jag 

nästan spricker. Det känns som själva kärnan i livet är att vi är skapade för att hjälpa 

varandra”. 

 

Altruism är att handla. En del altruister påpekade att de kopplar altruism till en handling, 

det vill säga utöver en tanke. Citatet “Inbyggd godhet i människans hjärnsystem att hjälpa 

varandra, men funkar bara om man handlar spontant och inte tänker för mycket. Som när man 

räddar någon som svävar i direkt livsfara” illustrerar ytterligare att tanken är sekundär. Att 
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handla osjälviskt var också framträdande som sensmoral av flera altruister: “... någonting bra 

finns i oss som strider mot själviskheten och måste därför besegras genom handlingar”.  

 

Upprepade altruistiska handlingar till samma mottagare tar mer energi än det ger. 

Majoriteten av altruisterna berättade om hur de får energi av den altruistiska handlingen. 

Däremot fanns det de som beskrev att det också tog energi, specifikt när det gällde upprepade 

altruistiska handlingar för samma mottagare: 

En eller några gånger av osjälvisk hjälp gav mig positiv energi, men flertalet gånger 

blev negativt. De här händelserna handlar ju om att jag hjälpte samma person under en 

lång tid, kanske blir det annorlunda utfall om man gör osjälviska handlingar för flera 

olika personer. 

 

 

Diskussion 

 

Framträdande fynd i studien är bland annat att den större andelen mottagare av altruistiska 

handlingar var kvinnor snarare än män. Främlingar är procentuellt största gruppen av 

mottagare, med avseende på relationen mellan altruisten och mottagaren. Resultaten visar 

även att en stor anledning till varför någon agerade var en vilja att hjälpa andra. Ett sista fynd 

är också att det mest förekommande av altruistiska handlingar var att altruisten gav bort en 

tjänst eller hjälpte till med något.  

 

 

Resultatdiskussion 

 

Den här studiens syfte är att upptäcka förenande mönster i altruistiska situationer. 

Datainsamlingen medförde ett resultat som gav åtta rubriker innehållande ledtrådar till vad 

dessa förenande mönster skulle kunna bestå av. Hädanefter kommer dessa resultat att 

diskuteras.  

 

Vilka deltog i den altruistiska handlingen? Ett mönster värt att belysa är den grupp av 

individer som altruisterna valde att hjälpa. Tidigare studier (Booysen, et al., 2018; Curry, et 

al., 2013; Long & Krause, 2017; Rachlin & Jones, 2008) påvisar återkommande att ju 

närmare en person man står ju mer sannolikt är det att man vill hjälpa denne. Resultatet från 

denna studie påvisar ett mer avvikande resultat (än förväntat), där kategorin främlingar är den 
procentuellt största gruppen av mottagare. Om grupperna familj och vänner (som kan anses 

som de närmsta av relationer) slås ihop bildar de tillsammans en näst intill lika stor andel som 

främlingar. Att främlingar ändock är den största gruppen av mottagare kan bero på att de 

berättelser som altruisterna valde att återge och som de kunde minnas var gentemot 

främlingar. Det behöver inte per automatik innebära att deltagarna är mer altruistiska mot 

främlingar än mot familjemedlemmar. 

Ytterligare ett intressant mönster är att det är fler kvinnor som är mottagare av de 

altruistiska handlingarna än vad det är män. Detta gäller både för manliga och kvinnliga 

altruister. Samma mönster återfinns även i den studie som Håkansson och Montgomery 

(2003) genomförde, där kvinnor oftare var mottagare av empati oberoende av om den som 

visade empati var en man eller kvinna. Detta mönster av Håkansson och Montgomery (2003) 

är relevant då empati kopplar till altruism.  

 

Vilken var den altruistiska handlingen? Den vanligaste handlingen som förekommer i 

studien är att ge bort en tjänst och något man hjälper med. Att sätta denna rubrik och 
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forskningsfråga i relation till tidigare studier visar sig problematiskt. Detta då tidigare studier 

oftare är kvantitativa och består i regel av kontrollerade experimentella studier, där deltagaren 

har en förutbestämd valmöjlighet gällande typ av altruistisk handling. Däremot finns en studie 

av Mastain (2006) som också samlade in berättelser om altruistiska händelser, likt den 

aktuella studien. Dessa berättelser har en likhet till den aktuella studien gällande typen av 

altruistisk handling som utförs, där bland annat handlingarna är att hjälpa en hemlös (ge bort 

tjänst/något man hjälper med) och agera vid en livshotande olycka (livshotande situationer).  

 

Skedde den altruistiska handlingen spontant eller var den planerad? Tvärtemot forskarnas 

förväntan är det bara lite mer än hälften av de altruistiska handlingarna som är spontana. 

Utöver detta fanns ytterligare en förväntan kring de deltagare som agerar spontant; att det 

borde resultera i en större andel som blev tillfrågade att agera altruistiskt (snarare än att agera 

på eget initiativ). Detta då sådana frågor från mottagaren ofta kommer oväntat för altruisten 

och därmed blir spontana. Resultaten visar dock inte på detta och frågan fick mindre 

betydelse.  

 

Var utspelade sig den altruistiska handlingen? Den största andelen av de altruistiska 

händelserna i denna studie skedde i hemmet. Tidigare forskning (Curry, et al., 2013) påvisar 

att nära relationer visar på en större benägenhet till altruistiska handlingar. Med det i åtanke 

och att det är vanligt förekommande att människor bor tillsammans med sina närmaste 

anhöriga, förefaller det sig inte avvikande att resultatet skulle visa sig som det gör. Dock 

påvisar denna aktuella studie att främlingar är den mest förekommande gruppen mottagare, 

vilket är intressant då de flesta altruistiska handlingar sker i hemmet. Anledningen är 

förmodligen att främlingar också är representerade som mottagare i hemmet. 

 

Vilka känslor upplever altruisten under och efter den altruistiska handlingen? Den mest 

förekommande känslan under den altruistiska handlingen är bra/nöjd och efter handlingen är 

det glädje/roligt. Det är fler som upplever en känsla av meningsfullhet, tacksamhet, lättnad 

och tillfredsställelse efteråt snarare än under den altruistiska handlingen. Detta talar för en 

positiv reaktion av att vara altruistisk.  

Det förekommer också mer empati under den altruistiska handlingen än vad det gör efteråt. 

Detta kan bero på att deltagaren då fått utlopp för sina empatiska känslor. Batson (1990) tar 

upp att det finns de som menar att empati är en uppkommande obehaglig känsla man vill bli 

av med, samt att endast genom att agera på den känslan blir man av med obehaget och därav 

skulle den empati-influerade altruistiska handlingen kunna uppfattas som egoistisk (detta 

gjorde Cialdini et al. (1987) i en studie som bevisade att empatiska känslor är baserade på 

egoistiska motiv). Å andra sidan utförde Batson (1990) en rad experiment som motbevisar 

detta påstående, genom att bevisa att empati-influerad altruism inte är självisk. 

 

Varför handlade altruisten? Det mest framträdande gällande denna forskningsfråga är att 
den mest förekommande anledningen till varför altruisten agerade är ville hjälpa/göra gott. 

Ett resultat som visar på en välvilja att hjälpa andra i behov. Att altruisten såg ett behov av att 

agera är den andra mest förekommande anledningen. Att agera för någons behov anser Batson 

(1991) vara själva essensen för altruism. 

Empati angavs som ett motiv till varför altruisten agerade, det är dock inte den mest 

förekommande. Med empati-altruism-hypotesen (Batson, 1997) i åtanke förväntade forskarna 

sig att fler deltagare skulle ha indikerat att de agerade utifrån empati. Det bör dock tas i 

beaktning att det inte var nivån på empati som efterfrågades i den aktuella studien, utan 

deltagarna fick fritt berätta om en enskild händelse. Om empati finns med i de bakomliggande 

motiven har det inte delgivits i alla berättelserna. 
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När det gäller varför altruisten agerade har Cialdini et al. (1997) ett relevant 

forskningsresultat, där studien visar att om behovet av hjälp var antingen lågt eller högt hade 

det en avgörande effekt kring om en nära släkting agerade altruistiskt eller ej. Detta skulle 

betyda att om mottagaren är en nära släkting skulle det vara en större bidragande anledning 

till varför altruisten agerade.  

 

Var mottagaren i behov av en insats och frågade denne om hjälp? Ett inslag är att det är en 

större andel av de som är i behov av hjälp men som inte efterfrågade hjälp, än de som frågade 

om hjälp. Det visar på att det är många individer som hade behövt hjälp men som inte tog 

steget att be om det. Kanske skulle fler altruistiska handlingar ske i samhället om fler 

berättade för någon annan om de behövde hjälp. 

Fisher och Nadler (1976) utför en studie om att be om hjälp och motta hjälp som kan 

förklara dessa resultat. Studien visar att om den som hjälper har mycket resurser, känner 

mottagaren att självkänslan i situationen blir lägre och drar sig ofta längre med att be om hjälp 

genom att istället försöka lösa situationen själv. Men om den som bistår med hjälp har mindre 

resurser (mer på mottagarens nivå) känner mottagaren att självkänslan i situationen blir högre 

och försöker inte i samma mån att reda ut situationen själv. Om Fisher och Nadlers resultat 

skulle appliceras på denna studies resultat, kan det spekuleras i om denna brist på 

förfrågningar om hjälp vara relaterad till mottagarens självkänsla i situationen. Detta berör 

bara situationer där mottagaren har en möjlighet att be om hjälp. 

 

Sensmoraler. Eftersom det inte är alla deltagare som tog med en så kallad sensmoral i sina 

berättelser är det svårt att sammanställa det till ett forskningsresultat. Det är ändå intressant att 

se en utveckling i vissa berättelser i hur de resonerade och tänkte. Ofta är dessa sensmoraler 

en del av motivet till att de agerade.  

 

 

Metoddiskussion 

 

Under förarbetet studerades vetenskapliga artiklar och material om altruism och forskarna var 

initialt av den uppfattningen att altruism existerar. Detta kan ha influerat forskarnas 

förförståelse gällande begreppet, men bedöms inte ha påverkat resultatet. Det kan diskuteras 

huruvida val av metod och tillvägagångssätt kan ha påverkats av forskarens förförståelse. 

Åtgärder togs för att inte påverka datainsamlingen samt för att bibehålla en neutralitet, genom 
att ingen ytterligare information delades ut till deltagarna utöver berättelse-beskrivningen och 

missivbrevet. Om deltagaren frågade om vad som anses altruistiskt, så beskrevs de två 

förutbestämda altruistiska exemplen. 

 

Svagheter. En svaghet med studien kan vara frånvaron av en uppföljning med deltagarna, 

en sådan hade kunnat bidra med detaljer som erinringars i efterhand, men med en intervju 

hade dessa detaljer kunnat framträtt mer naturligt genom följdfrågor. Den förutbestämda 

definitionen av begreppet altruism - vilken visserligen var nödvändig då inte alla deltagare var 

medvetna om vad altruism är - kunde ha en begränsande effekt för deltagarna att fritt tolka 

vad som var en sådan handling. Beroende på vilken definition som används får begreppet 

olika innebörd. 

Möjliga förbättringar med denna studie kan vara att medta fler punkter i berättelse-

beskrivningen med instruktioner för upplevda känslor för en tydligare dokumentering. En 

annan möjlig förbättring kan vara att inkludera mottagarens upplevelse av handlingen, vilket 

skulle kunna medföra ett förstahandsperspektiv inte bara från altruisten. Det kan bidra till ett 

rikare innehåll och förstärkt studiens validitet. 
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Brister i metoden kan vara forskarnas olika förförståelse som har påverkat där det har 

gjorts tolkningar, bland annat eftersom att analyserandet delades upp till hälften av 

berättelserna vardera, vilket medförde en subjektiv risk för tolkningen. En åtgärd som vidtogs 

för bland annat detta var att utföra ett test för interbedömarreliabilitet som visades vara bra 

gällande överensstämmelse i tolkningarna. En annan brist i metoden kan vara den variation av 

tid som deltagarna fick på sig och tillvägagångssättet att skriva. Ungefär hälften av deltagarna 

fick 20 minuter på sig att tänka ut och skriva ner sina berättelser för hand, medan andra fick 

sitta i lugn och ro och skriva vid sin egen dator. Berättelse-beskrivningens utformning kan 

också ha bidragit till brister i metoden, då den kan ha påverkat deltagarnas tillvägagångssätt 

att skriva ner sin berättelse. Detta kan ha medfört en risk för validiteten då studien riktades åt 

ett specifikt håll, men faktumet att deltagarna själva fick göra en egen tolkning om deras 

berättelse var altruistisk eller ej balanserade upp detta. En brist i metod att deltagarna ej hade 

en jämn fördelning gällande kön, vilket bland annat kan påverka generaliserbarheten i studien. 

Generaliseringsbarheten kan också ha påverkats av det externa bortfallet. En av flera 

anledningar till det externa bortfallet var att de som tillfrågades inte trodde på sann altruism, 

vilket medförde en mindre representation av synpunkter och erfarenheter. Dock var det endast 

en liten del av de tillfrågade som angav just den anledningen, flertalet utöver dessa valde att 

inte delta för att de kände att de inte hade tid eller lust. Hade dessutom forskarna valt att inte 

ta med altruism i berättelse-beskrivningen och endast använt sig av definitionen av begreppet 

(“när motivationen i ett agerande har det osjälviska målet att förbättra en annan persons 

välmående”) hade kanske resultatet sett annorlunda ut.  

 

Styrkor. En styrka med studien var antalet deltagare, vilket bland annat bidrog med ett brett 

spann av information som har stärkt validiteten i de teman och mönster som upptäckts. 

Mängden deltagare gav också möjligheten till ett rörelsemån att ta bort eventuella berättelser 

som inte ansågs bemöta kraven, detta utan att påverka mättnaden i studien. En fördel för 

studien är att deltagarna själva fått avgöra vad de anser som altruistiskt, där berättarens egna 

subjektiva upplevelse bidrog till studiens styrka. Vidare testades reliabiliteten med ett test av 

interbedömarreliabilitet där graden av överensstämmelse får anses som bra. Slutligen finns en 

styrka i att forskningsarbetet utförts av två forskare, vilket främjar fler infallsvinklar, en 

bredare diskussion samt öppnat upp för fler idéer.  

 

 

Framtida forskning 

  

Denna studie kan inspirera till vidare forskning genom att välja att fokusera på en av studiens 

sju forskningsfrågor. Förslagsvis kan istället djupdykande intervjuer användas för att fånga 

upp fler detaljer och mönster. En annan idé till framtida studier uppkom genom att flera 

deltagare hade enklare att komma ihåg altruistiska handlingar och ibland lämnade flera 

berättelser. Andra deltagare använde som motivering till att avstå deltagande med att de inte 

kunde erinra någon handling. Varför denna skillnad finns kan därmed vara ett förslag till 

framtida studie, idén blir då att ta reda på varför denna variation förekommer. Kan det bero på 

att de deltagare med fler berättelser är mer hjälpsamma som personer eller handlar det om 

andra variabler. 

 

 

Slutsatser 

 

Att inspirera människor till altruistiska handlingar var en del av studiens bakomliggande 

ambition, dels genom att frambringa ringar på vattnet i form av altruistiska handlingar. Detta 
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görs genom att prata om altruism, be deltagare att återupptäcka minnen från sina altruistiska 

handlingar och sedan ge andra människor möjlighet att läsa om dessa genom denna studie. De 

här ringarna på vattnet blir en nytta med studien för samhället då det medför mer hjälpsamma 

och osjälviska initiativ bland invånarna. Att inte förglömma bidrar studien till den altruistiska 

forskningen i stort.  
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