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”Självklart känner folk mer empati för människor … eller?” 
Två experiment om empati för människor och djur 

 
Malin Angantyr 

 
Två experiment undersökte om en människa och ett djur som far lika 
illa väcker olika mycket empati. I Experiment 1 fick 108 personer läsa 
en berättelse där antingen en man, kvinna, hund eller katt farit illa och 
därefter skatta sin empati. Män hade låg empati för såväl människor 
som för djur. Kvinnor hade (1) mer empati än män oavsett offer, (2) 
mer empati för djur än för människor, samt (3) något mer empati för 
hund än för katt. I Experiment 2 fick 69 kvinnor läsa en berättelse där 
antingen ett barn eller en hundvalp farit illa. Kvinnorna hade något 
mer empati för hundvalpen än för barnet. Sammantaget var kvinnorna 
alltså främsta givare och hundarna främsta mottagare av empati.  
 
Key words: empathy, animals, humans, gender differences, story 

 
 

Inledning 
 

Den senaste tiden har det rapporterats i medier om olika typer av djurplågeri i olika delar av 
världen. I samband med dessa rapporter har människor blivit mycket upprörda (se till exempel 
Lapidus, 2008). Liknande uppståndelse uppstår inte när det istället rapporterats om till 
exempel en man som blivit nedslagen en lördagskväll (se exempelvis Mattsson, 2007). Syftet 
med denna studie är att undersöka om människor och djur som far illa väcker olika mycket 
empati.  
   
 

Empati 
 
Det finns en mängd olika beskrivningar av empati. Hoffman (2000) anser att när någon möter 
en person i nödläge väcks empati i form av stark medkänsla och upprördhet – svåra känslor 
som bäst avlägsnas genom att hjälpa den andra personen. Hoffman anser vidare att empati är 
delvis medfött och delvis inlärt samt har både egoistiska och altruistiska inslag.  

Batson (se till exempel Batson, Håkansson Eklund, Chermok, Hoyt, & Ortiz, 2007), vars 
definition av empati den här uppsatsen bygger på, definierar också empati i känslomässiga 
termer, såsom sympati, medlidande och ömhet. Dessa känslor kan, enligt Batson, leda till ett 
altruistisk beteende. 

Håkansson Eklund (2006) visade att empati innehåller fyra komponenter: personen har 
förståelse för offrets situation och känslor, offret upplever en eller flera känslor, personen kan 
känna igen sig i offrets situation genom egna erfarenheter och personen har omsorg om offrets 
välmående. Dessa fyra komponenter uppstod, i Håkansson Eklunds studie, då personen såg 
offret som ett subjekt snarare än objekt. Det visade sig vidare att deltagarna även kände mer 
empati då situationen var negativ för offret. För att ett offer ska få så mycket empati som 
möjligt ska offret alltså ses som ett subjekt samt befinna sig i en besvärlig situation.  

Det har dessutom visat sig (Batson et al., 2007) att människor i olika utsträckning 
värdesätter andras välmående och detta är avgörande för hur mycket empati de känner. 
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Deltagarna fick läsa om en elak person och en snäll person. Trots identiska svårigheter kände 
deltagarna mer empati för den snälla personen vars välbefinnande de värdesatte mer. 

Det finns olika teorier angående hur människors empatiförmåga utvecklas. Decety och 
Jackson (2004) anser, precis som Hoffman, att empatiförmågan är medfödd men att detta inte 
är någon automatisk process utan plockas fram av oss genom ett medvetet val. Decety och 
Jackson anser också, precis som Håkansson Eklund (2006), att för att kunna känna empati 
måste den andre ses som ett subjekt. Åskådaren måste även vara självmedveten för att kunna 
föreställa sig hur åskådaren själv skulle må om han/hon var i liknande situation.  

Även Ciaramicoli och Ketcham (2000) ser på empati som en medfödd egenskap. De anser 
att detta visar sig tydligt eftersom spädbarn börjar gråta när de ser andra gråta eller ler när 
andra ler. Även om de inte är medvetna om detta på ett kognitivt plan så kan spädbarn känna 
hur en annan människa känner. Under nästkommande år utvecklas detta mer och mer, från att 
bara kunna urskilja exempelvis glada eller arga ansikten kan de efter några år även skilja ut 
mer komplicerade känslor såsom svartsjuka och stolthet. Dessa känslor hjälper barnet att 
förstå och hantera sin omgivning. Ciaramicoli och Ketcham anser dock samtidigt att empatin 
kan påverkas av omgivningen. Blir barnet aldrig omhändertaget när det har råkat illa ut 
kommer det heller inte kunna vara omhändertagande mot någon annan människa. Med andra 
ord, har ett barn aldrig blivit bemött med empati kommer det heller aldrig att kunna känna 
empati för någon annan.  

Piaget (hämtat från Holm, 2001, s. 75-76) anser att små barn inte kan känna empati alls. 
Barnet är egocentrerat och det är bara de egna begären som hägrar. Inte förrän barnet blir 
tvunget att umgås med andra barn utvecklas empatiförmågan då barnet inte kan få som 
han/hon vill hela tiden. Barnet märker även att de andra barnen inte tycker och tänker precis 
som barnet själv i alla situationer, vilket tvingar barnet att reflektera över sina egna 
föreställningar. För att fungera tillsammans med andra blir barnet tvunget att ta hänsyn till 
andra och det är i detta rolltagande som empatiförmågan utvecklas enligt Piaget.  

Rogers (1975) anser att empatiförmågan även i vuxen ålder kan förändras. Genom att bli 
bemött med empati kan personen få en förstående och omtänksam syn på sig själv. Personen 
kan även bli bättre på att lyssna på sig själv genom att andra människor har lyssnat på 
honom/henne. Personen växer genom dessa insikter och lärdomar och blir som sin egen 
terapeut. I och med att personen blivit bemött av empati, samt vuxit som människa, kommer 
personen själv ha större möjligheter att ge empati till någon annan.  
 
 

Empatiskt beteende 
 
Batson (1994) nämner fyra olika skäl till varför människor hjälper sina medmänniskor. Den 
första är egoism, dvs. att genom att hjälpa en annan människa så uppnås egna mål eller kan få 
personen själv att må bra. Exempelvis kan en kirurgs arbete vara grundat i att kirurgen själv 
vill få erkännande eller känna en typ av odödlighet istället för att arbeta som kirurg för att 
hjälpa andra. Det andra skälet är kollektivism. Detta är typiskt för politiker som vill förbättra 
en stor grupps situation. Altruism är det tredje skälet och innebär att hjälpa andra för att de ska 
få det bättre. Personen hjälper den andre för att personen känner empati för den andre och 
förväntar sig ingenting tillbaka. Det fjärde skälet för att hjälpa en medmänniska är av princip. 
Personen hjälper den andre av principiella skäl såsom till exempel att följa en lag eller en 
regel. Ett exempel på detta är personer som ingriper när de bevittnar en misshandel för att det 
är olagligt att misshandla någon eller för att de lärt sig att man ska hjälpa en människa i nöd. 
Detta är då inte nödvändigtvis grundat på empati för offret utan på principer.  

Cialdini et al. (1987) visade att empatiskt beteende är associerat med egoistiska motiv. 
Deras resultat visade att empati för med sig en stark känsla av sorg hos åskådaren. Motivet till 
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att hjälpa den andra var därför inte att få den andra att må bättre utan att få bort den egna 
känslan av sorg. När deltagarna trodde att känslan inte skulle försvinna av att hjälpa den andre 
så hjälpte de inte. 

 
 

Empati för djur beroende på utseende 
 
Serpell (2004) anser att människors syn på djur bland annat påverkas av hur djuren ser ut. En 
faktor som enligt Serpell framför allt påverkar är om djuret liknar människan. Andra 
betydelsefulla faktorer är ifall djuret upplevs som gulligt samt sårbart/känsligt.  

Att människor känner mer empati för djur som liknar människor stöds av Westbury och 
Neumann (2008). De fann att deltagarna visade mer empati för primater och fyrfota djur än 
för exempelvis fåglar. Tidigare i evolutionen gick även människan på fyra ben och det är 
denna evolutionära faktor som gör att vi fortfarande ser likheter med fyrfota djur och därmed 
känner mer empati för dem än för de djur som vi aldrig varit lika, såsom fåglar. Serpell (2004) 
hävdar att om djur har drag liknande dem hos människor och/eller beter sig på ett sätt som 
liknar människors bidrar detta till att människor känner mer positiva känslor för djuret.  
 
 

Empati för djur beroende på personliga egenskaper 
 
Serpell (2004) hävdar att det inte bara är djurets egenskaper som påverkar människors empati, 
utan att även egenskaper hos åskådaren spelar in. De människor som är mer känsliga och 
intuitiva är oftast de som har positiva känslor för djur. De med personligheter som istället 
bedömer djuret efter vilken nytta det kan göra har oftare negativa känslor. Kvinnor tenderar 
att ha en mer känslomässig syn på djur medan män ser på djur mer ifråga om vilken nytta de 
kan göra.   

Att män och kvinnor skiljer sig åt i synen på djur stöds av Swami, Furnham och 
Christopher (2008). Deras undersökning, som handlade om attityder gentemot experimentella 
försök på djur, visade att kvinnor hade mer negativa attityder gentemot djurförsök än män. 
Författarna menade att resultatet kan bero på att kvinnor är mer känslomässiga och är mer 
oroade över frågor som involverar smärta och död. Män däremot blir socialiserade att vara 
maskulina och emotionellt begränsade, vilket gör att de är mindre känsliga för att använda 
djur vid experimentella försök. Här ser alltså kvinnor djur ur ett emotionellt perspektiv medan 
män ser djur i form av vilken nytta de kan göra för antingen ägaren eller samhället (Serpell, 
2004).  
 
 

Empati för djur beroende på tidigare relationer med djur 
 
Swami et al. (2008) fann i sin studie att vilken relation personen ifråga haft med djur under 
uppväxten spelar in. Om personen haft känslomässiga relationer med djur som barn kommer 
sannolikt djur att förknippas med positiva känslor även i framtiden. Har däremot en person 
mestadels varit i kontakt med djur som använts för något ändamål, exempelvis lantbruk, så är 
chansen stor att synen på djur i framtiden kommer att präglas av vilken nytta de kan göra.  

I Daly och Mortons (2006) undersökning visades att barns empatiförmåga hade ett 
samband med om barnen vuxit upp tillsammans med djur, samt vilka djur de i så fall vuxit 
upp med. Resultatet visade att de barn som hade både en hund och en katt hemma hade högre 
empatiförmåga än de barn som hade antingen bara en hund eller bara en katt. De hade även 
betydligt högre empatiförmåga än de barn som inte hade något djur alls hemma. 
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Den här undersökningen  
 
Det har gjorts mer forskning på djurs empati (till exempel MacPherson & Roberts, 2006; 
Flack & de Waal, 2000) än på människors empati för djur. Den forskning som finns på empati 
för djur har varit inne på att olika faktorer gör att vi känner olika mycket empati för olika djur. 
Det verkar dock saknas forskning om vilka djur det är mer precist som väcker empati 
respektive inte väcker empati. Väcker exempelvis våra närmaste husdjur mycket eller lite 
empati?  

Enligt Serpell (2004) har människor mer empati för djur som är lika människor samt djur 
som är känsliga och sårbara. Man skulle utifrån Serpells resonemang till exempel kunna tänka 
sig att människor har mer empati för hundar än för katter då hundar är mer i beroendeställning 
till människan än vad katter är. Katter ses ofta som självständiga och inte lika sårbara och 
känsliga som hundar. Hundar kan lära sig konster, specifika arbeten men skulle inte klara sig 
själva i naturen.  

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns skillnad i hur mycket empati 
människor känner för människor (man/kvinna) och för djur (hund/katt). Detta är viktigt dels 
för att få ökad förståelse för hur empatifenomenet fungerar, dels för att få en indikator på hur 
viktiga djur och människor är för samhällsmedborgarna. De empatinivåer som studien visar 
kan kasta ljus över vilka djur och människor som samhällsmedborgarna är beredda att 
behandla bra, ibland till och med altruistiskt, respektive dåligt, ibland till och med plåga.  

 
 

Experiment 1  
 
I Experiment 1 mättes människors empati för olika typer av offer i en svår situation . Följande 
frågeställningar undersöktes:  
(1) Känner människor mer empati för djur än för människor?  
(2) Känner människor mer empati för kvinnor än för män?  
(3) Känner människor mer empati för hundar än för katter?   
 
 

Metod 
 

Deltagare 
 
Den största delen deltagare i Experiment 1 var studenter som läste Psykologi A på 
Mälardalens högskola. Resterande deltagare kom från Mälarenergi Elnät, Mälarenergi 
(Kraftvärmeverket), Strömsholms regiondjursjukhus, medlemmar i styrelsen i Västeråshus 9 
samt bland egna bekanta. Sammanlagt samlades 108 enkäter in från 53 män och 55 kvinnor. 
Av de sammanlagt 108 deltagarna var 61 deltagare studenter och 47 deltagare arbetade. 
Deltagarnas ålder var 19 till 72 år (m = 32.7, sd = 13.7). Fördelningen mellan berättelserna 
uppdelat på kön (se Tabell 1) och ålder (se Tabell 2) kan ses nedan. 
 
Tabell 1 
Fördelning mellan berättelserna uppdelat på kön 
 Man Kvinna Hund Katt Totalt     
Man 13 14 14 12 53     
Kvinna 10 16 14 15 55     
Totalt 23 30 28 27 108     



- 6 - 
 

Tabell 2 
Fördelning mellan berättelserna uppdelat på ålder 
 Man Kvinna Hund Katt Totalt     
Yngre 17 17 17 18 69     
Äldre 6 13 11 9 39     
Totalt 23 30 28 27 108     
 
Samtliga utdelade enkäter returnerades. Ingen ersättning utgick.   
 

 
Material och procedur 
 
Materialet bestod av två bakgrundsfrågor i form av kön och ålder samt en fiktiv berättelse 
skapad för experimentet. Denna handlade om en polispatrull som hittade ett offer som visade 
sig ha blivit misshandlad. I berättelsen beskrevs offret vara i en svår situation. 
Empatiforskning har visat att negativa och svåra situationer väcker mer empati än positiva 
situationer (Håkansson Eklund, 2006). Berättelserna som deltagarna fick var precis likadana 
förutom att offret varierade mellan att vara en man, en kvinna, en hund eller en katt. Då det är 
svårt att sätta en likvärdig ålder på människor och djur lämnades detta till deltagarnas fantasi. 
Var och en av deltagarna fick läsa en av de fyra versionerna av berättelsen. Versionen där 
polisen finner en man som blivit misshandlad löd: 

 
Under en patrullrunda runt centrala Västerås en kväll får 
två poliser se att någonting ligger på en gräsmatta i 
stadsparken. När de kommer närmare ser de att det är en 
medvetslös man som ligger livlös på marken. De ringer 
ambulans som kommer inom några minuter. Läkarna 
konstaterar att mannen blivit sparkad eller slagen över 
kroppen så några revben knäckts och punkterat ena 
lungan. Inga vittnen finns till händelsen och mannen 
minns inte vad som hänt.  

 
De kursiverade orden markerar var ändringar gjorts då offret istället var kvinna, hund eller 
katt. Versionen av berättelsen som handlar om en kvinna är utformad på precis samma sätt 
som ovanstående. De två övriga versionerna där antingen en hund (se Appendix A) eller en 
katt blivit misshandlad är ändrad så att den ska passa in på ett djur. Istället för att en ambulans 
skjutsar djuret till sjukhus skjutsar poliserna djuret till djursjukhus där veterinär konstaterar att 
djuret blivit misshandlat. Berättelsen slutar efter att det konstaterats att inga vittnen finns till 
händelsen.  

Efter att respektive berättelse lästs igenom fick deltagarna skatta sina känslor inför offret 
på Batsons et al. (2007) empatiskala (se Appendix A), som översatts till svenska av Persson 
och Ståhl (2008). Empatiskalan innehåller 16 känslor som var och en skattas och ringas in på 
en skala mellan 1 (inte alls) – 7 (extremt). För att deltagarna inte ska veta vad som mäts 
varvas sex känslor som är indikatorer på empati med 10 andra känslor. De sex 
empatikänslorna var sympati, värme, medkänsla, medlidande, berörd och ömhet (Cronbach´s 
alpha = .89). De övriga känslorna bestod bland annat av irriterad, bedrövad och bekymrad.  

Enkäten innehöll en kort information om att deltagandet var frivilligt, anonymt, att 
informationen bara används för forskningssyfte samt en beskrivning om hur enkäten skulle 
besvaras. Efter att enkäterna samlats in tillkännagavs syftet med experimentet. Det precisa 
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syftet tillkännagavs först i efterhand för att inte påverka deltagarnas svar. Experimentledaren 
var närvarande vid alla utdelnings- och insamlingstillfällen. 

 
 

Resultat 
 
Av de sex känslor som mätte empati gav deltagarna högst värden på känslan medlidande när 
det gällde empatin för människor och lägst värde på känslan ömhet. För djuren angav 
deltagarna högst värde på känslan medlidande och lägst värde på känslan värme (se Tabell 3).  
 
Tabell 3  
Medelvärden (och standardavvikelser) på känslorna som indikerar empati uppdelat på 
Människa/Djur 
Empatikänslor Människa (man/kvinna) Djur (hund/katt) 
Berörd 4.63 (1.66) 5.16 (1.55) 
Sympati 4.73 (1.77) 5.19 (1.36) 
Medlidande 5.10 (1.68) 5.26 (1.63) 
Värme 2.88 (1.87) 3.63 (1.96) 
Ömhet 2.73 (1.66) 3.89 (1.72) 
Medkänsla 4.98 (1.61) 5.06 (1.63) 
Not. Skalan gick från 1(inte alls)-7(extremt). 

 
För att få svar på frågeställningen om människor känner mer empati för djur än för människor 
utfördes en 2(man/kvinna)x2(människa/djur) variansanalys. Resultatet visade en skillnad 
mellan könen, F(1, 104) = 28.10, p < .001, en skillnad mellan människa och djur, F(1, 104) = 
4.66, p < .05 samt en interaktionseffekt av kön och människa/djur, F(1, 104) = 8.02, p < .01 
(se Tabell 4).  
 
Tabell 4 
Medelvärden (och standardavvikelser) i empati för människa/djur uppdelat på kön 
 Människa  Djur Totalt   
Man  3.89 (1.47) 3.74 (1.11) 3.81 (1.30)   
Kvinna 4.45 (1.20) 5.58 (.87) 5.05 (1.18)   
Totalt  4.16 (1.36) 4.71 (1.35) 4.44 (1.38)   
Not. Skalan gick från 1(inte alls)-7(extremt). 

 
För att testa skillnader i empati mellan de fyra offren i berättelserna utfördes ytterligare en 
tvåvägs variansanalys. De oberoende variablerna var kön och berättelse (offren 
man/kvinna/hund/katt). Resultatet (se Tabell 3) visade att det fanns en signifikant skillnad 
mellan könen, F(1, 100 ) = 21.14, p < .001. Ingen signifikant skillnad framkom mellan 
berättelserna, F(3, 100) = 2.04, p = .113. En signifikant interaktionseffekt fanns av kön och 
berättelse, F(3, 100) = 2.84, p < .05. Interaktionseffekten undersöktes vidare genom två 
envägs variansanalyser. Resultatet i den första analysen visade att det inte fanns någon 
skillnad i de manliga deltagarnas empati för de olika offren i berättelserna, F(3, 49) = .22, p = 
.88. För de kvinnliga deltagarna visade resultatet att det fanns en skillnad i empati mellan de 
olika offren i berättelserna, F(3, 51) = 5.82, p = < .05 (se Tabell 5). 
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Tabell 5 
Medelvärden (och standardavvikelser) i empati för de fyra versionerna av berättelsen 
uppdelat på kön 
 Man Kvinna Hund Katt Totalt     
Man 3.76 (.33) 4.01 (.32) 3.86 (.32) 3.60 (.34) 3.81 (1.30)     
Kvinna 4.15 (.38) 4.63 (.30) 5.63 (.32) 5.53 (.31) 5.05 (1.18)     
Totalt 3.93 (1.30) 4.34 (1.41) 4.74 (1.41) 4.67 (1.32) 4.44 (1.38)     
Not. Skalan gick från 1(inte alls)-7(extremt). 

 
En Pearson korrelationsanalys utfördes mellan variablerna empati och ålder. Det fanns inget 
signifikant samband, r = .03, p = .79. En tvåvägs variansanalys utfördes för att testa 
ålderskillnader i empati för de olika offren i berättelserna. Ålder delades upp i yngre och äldre 
deltagare där de yngre var < 34 år och de äldre var > 35 år utifrån en median split. De 
oberoende variablerna var berättelse och de två ålderskategorierna. Ålder visade ingen 
signifikant effekt på empati, F(1, 100) = .05, p = .82. Ingen interaktionseffekt av berättelse 
och ålder påvisades heller, F(3, 100) = .49, p = .69 (se Tabell 6).  
 
Tabell 6 
Medelvärden (och standardavvikelser) i empati för de fyra versionerna av berättelsen 
uppdelat på två ålderskategorier  
 Man Kvinna Hund Katt Totalt     
Yngre 3.84 (1.38) 4.40 (1.35) 4,57 (1.37) 4.81(1.35) 4.41 (1.38)     
Äldre 4.17 (1.11) 4.28 (1.53) 5.02 (1.48) 4.41 (1.27) 4.50 (1.39)     
Totalt 3.93 (1.30) 4.34 (1.41) 4.74 (1.41) 4.67 (1.32) 4.44 (1.38)     
Not. Skalan gick från 1(inte alls)-7(extremt). 

 
 

Diskussion 
 
Resultatet av Experiment 1 visade att djur fick mer empati än vad människorna fick på 
empatiskalan. Det fanns även en tydlig könskillnad. Män hade låg empati (under skalans 
mittpunkt) för både djur och människor. Kvinnorna hade mer empati för djur än för 
människor och deras skattningar låg över skalans mittpunkt oberoende av offer i berättelserna. 
Hundar väckte något mer empati hos kvinnorna än vad katterna gjorde.  

Håkansson Eklund (2006) visade att människor, för att känna empati, måste se offret som 
ett subjekt snarare än objekt. Det kan i den här studien ha varit så att djur, mer än människor, 
sågs mer som subjekt genom att de får mer empati av de kvinnliga deltagarna. Även 
situationen som subjektet befinner sig i har, enligt Håkansson Eklund betydelse för empatin. 
En svår situation väckte mer empati. I detta experiment har medvetet en svår situation 
författats. Detta för att väcka så mycket reaktion och empati som möjligt hos deltagarna. Det 
bör därför noteras att experimentet baseras på en negativ berättelse författad av 
experimentledaren. Det kan inte uteslutas att ett annat resultat skulle ha framkommit med en 
annan negativ berättelse eller en berättelse som är positiv.    

I Håkansson Eklunds (2006) artikel har inte studerats hur detta kan kopplas till djur. En 
förklaring till varför deltagarna i detta experiment har mer empati för djur återfinns däremot 
hos Serpell (2004), som hävdar att djur som anses vara gulliga samt anses vara sårbara väcker 
mer känslor hos människor. I berättelserna i denna uppsats har ingen ras skrivits ut utan det 
har lämnats till deltagarnas fantasi. Om de då har tänkt på ett gulligt djur kan det vara en 
förklaring till varför de angett höga siffror på empatiskalan. Djuren i berättelserna är även 
sårbara då de har blivit misshandlade, vilket förstärker känslor för djur enligt Serpell. 
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Westbury och Neumann (2008) visade att människor känner mer empati för djur som 
liknar människor. De har undersökt empatin för både primater, fyrfota djur och fåglar. 
Primater är de som mest liknar människor och också de som fick mest empati. Det skulle då 
kunna tänkas att deltagarna i Experiment 1 skulle ha känt mer empati för människor än för 
djur. Då djuren i detta experiment fick markant mer empati är det tvärtemot vad som kunde ha 
förväntats utifrån Westbury och Neumanns forskning.  

I såväl studien av Serpell (2004) som i studien av Swami, Furnham och Christopher (2008) 
visades att kvinnor tenderar att känna mer känslor för djur än vad män gör. Det framkom även 
att de är mer bekymrade över djurens välbefinnande än vad männen tenderar att vara. Detta är 
tydligt i Experiment 1 då kvinnor hade betydligt mer empati för djur än vad männen hade. 
Rogers (1975) hävdade att empatiförmågan kan förbättras när man själv blir bemött av 
empati. Viss forskning har visat att män ska vara maskulina och emotionellt begränsade 
(Swami, Furnham & Christopher, 2008). Det kan tänkas att män under barndomen och i 
vuxen ålder inte har blivit bemötta av den omsorg som de kanske behövt för att utveckla sin 
egen empatiförmåga. Kvinnorna däremot blir kanske mer empatiskt bemötta och uppfostrade 
att vara känslomässiga och intuitiva, enligt Swami, Furnham och Christopher. 

Experiment 1 har tänkbara svagheter. En svaghet i den svenska version av enkäten som 
använts kan vara att de ord som ingick eventuellt inte var optimalt konstruerade. Några av 
deltagarna i experimentet upplevde det som oklart vad som menades med exempelvis värme 
och deltagande. En annan svaghet är att berättelserna som användes var fiktiva. Det kvarstår 
för framtida forskning att testa hur dessa psykologiska processer fungerar i verkliga 
sammanhang. 

Då resultatet i Experiment 1 tydligt visade att kvinnor känner mer empati för djur än för 
människor väcks frågan om det överhuvudtaget finns någon typ av människa som kvinnor 
känner mer empati för än för ett djur. Hund var det offer som väckte mest empati hos 
deltagarna. Kan någon människa tänkas ”vinna” över offret hund? 

 
 

Experiment 2 
 

Ett barn kan tänkas väcka mycket empati hos kvinnor. Syftet med Experiment 2 var att testa 
om ett barn i en svår situation väcker mer empati än en hund. Männen exkluderades helt i 
Experiment 2 då de kände lika lite empati för människor och djur. Istället riktades 
experimentet till kvinnor eftersom det var kvinnorna i Experiment 1 som hade betydligt högre 
empati för djur än för människor, samt en aning mer empati för hund än för katt. 
Frågeställningen för detta experiment var precist: Känner kvinnor mer empati för en hundvalp 
än ett barn? 

 
 

Metod 
 

Deltagare 
 
I Experiment 2 deltog 69 kvinnor varav 33 kvinnor var psykologistuderande på Mälardalens 
högskola. De övriga 36 kvinnorna kom från Mälarenergi, Sponsor konsulterna AB samt var 
bekantas bekanta. Deltagarnas ålder varierade mellan 19 och 55 år (m = 32.14, sd = 9.6). 
Fördelningen mellan berättelserna uppdelat på ålder (se Tabell 7) kan ses nedan. 
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Tabell 7 
Fördelning mellan berättelserna uppdelat på ålder 
 Barn  Hundvalp Totalt   
Yngre 17 17 34   
Äldre 18 17 35   
Totalt 35 34 69   
 
Samtliga utdelade enkäter returnerades. Ingen ersättning utgick.     
 
 

Material och procedur 
 
I Experiment 2 ställdes en bakgrundsfråga i form av ålder. Samma berättelse som i 
Experiment 1 användes men offren hade ändrats så att antingen ett barn eller en hundvalp 
blivit misshandlat. Valet föll på hundvalp istället för hund för att offren skulle bli så 
likvärdiga som möjligt. Ingen ålder skrevs ut på något av offren då det är svårt att få en 
likvärdig ålder på ett barn och en hundvalp då en ettårig hundvalp i stort sett är fullvuxen, 
vilket inte ett barn är i den åldern. Denna uppgift lämnades istället åt deltagarnas fantasi. 
Perssons och Ståhls (2008) översättning av Batsons et al. (2007) empatiskala användes även i 
detta experiment (Cronbach´s alpha .87). Tillvägagångssättet vid datainsamlingen var 
detsamma som i Experiment 1. 

 
Resultat 

 
Kvinnorna skattade högst värde på känslan berörd i berättelsen om barnet och känslan värme 
lägst. I berättelsen om hundvalpen så har känslan medlidande fått det högsta värdet medan 
känslan värme fått det lägsta (Tabell 8). 
  
Tabell 8 
Medelvärden (och standardavvikelser) på orden som indikerar empati uppdelat på 
barn/hundvalp 
Empatikänslor Barn Hundvalp 
Berörd 6.06 (1.24) 5.88 (1.01) 
Sympati 5.76 (1.56) 5.85 (1.16) 
Medlidande 5.80 (1.41) 6.03 (1.14) 
Värme 4.09 (2.11) 4.59 (2.18) 
Ömhet 4.29 (2.04) 5.03 (1.75) 
Medkänsla 5.82 (1.59) 5.71 (1.17) 
Not. Skalan gick från 1(inte alls)-7(extremt). 

 
En Pearson korrelationsanalys utfördes mellan variablerna empati och ålder. Det fanns inget 
signifikant samband, r = .03, p = .83. En tvåvägs variansanalys, där de oberoende variablerna 
var ålder och berättelse, utfördes för att undersöka om kvinnorna kände mer empati för en 
hundvalp än ett barn, samt om ålder hade någon inverkan på resultatet. Deltagarna delades in i 
två ålderskategorier, < 29 år respektive > 30 år utifrån en median split. I variansanalysen 
fanns ingen signifikant skillnad mellan barnet och hundvalpen, F(1, 61) = .15, p = .71. Det 
fanns ingen signifikant skillnad mellan de yngre och äldre deltagarna F(1, 61) = .09, p = .77). 
Det fanns inte någon interaktionseffekt av berättelse och ålderskategorierna, F(1, 61) = .16, p 
= .69 (se Tabell 9).  
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Tabell 9 
Medelvärden (och standardavvikelser) i empati uppdelat på två ålderskategorier för 
barn/hundvalp   
 Barn  Hundvalp Totalt   
Yngre 5.42 (.68) 5.65 (1.07) 5.53 (.89)   
Äldre 5.45 (1.58) 5.44 (1.13) 5.45 (1.37)   
Totalt 5.43 (1.22) 5.55 (1.08) 5.49 (1.15)   
Not. Skalan gick från 1(inte alls)-7(extremt). 
 
 

Diskussion 
 
Resultatet i Experiment 2 visade inte någon signifikant skillnad mellan deltagarnas empati för 
barn och hundvalp. Inte ens ett barn kunde ”vinna” över en hund som offer. Empatin för 
människor var högre då ett barn var offer men fortfarande fick den inte mer än hunden utan 
istället låg de på ungefär samma nivå i detta experiment. Resultatet kan ses som 
anmärkningsvärt och väcka uppmärksamhet men då stickprovet är litet ska inte för 
långtgående slutsatser dras. 

Batson et al. (2007) visade att människor värderar offret för att se om offret förtjänar 
empati. I Experiment 2 verkar det som om deltagarna tycker att både hundvalpen och barnet 
förtjänar ungefär lika mycket empati. Serpell (2004) hävdar att om ett djur anses vara gulligt 
och sårbart väcker det mer empatin hos människor. Det går dock att tänka sig att detta kan 
appliceras även på barn, det vill säga att barn anses vara sårbara och därför känner människor 
mer empati för barn än vuxna människor. Enligt Swami, Furnham och Christopher (2008) är 
kvinnor mer bekymrade över frågor som involverar smärta och död. Både hundvalpen och 
barnet har blivit misshandlade och då kvinnor är mer känslomässiga och blir mer bekymrade 
kan det förklara varför de känt lika mycket empati oberoende av offer.  

Det är värt att fundera på det faktum att någon ålder på barnet inte skrevs ut i Experiment 2 
eftersom det var svårt att få en jämlik ålder mellan ett barn och en hundvalp. Det finns en 
möjlighet att resultatet skulle ha blivit annorlunda om detta inkluderats i berättelsen. Ett barn 
kan vara alltifrån 0 år till 18 år medan en hundvalp troligtvis ses som en liten hundvalp i sina 
första månader i livet. Då de vuxna offren i Experiment 1 fick mindre empati av kvinnor än 
barnet fick kan tänkas att en bebis skulle få mer empati än en tonåring. Om en fortsättning på 
denna uppsats skulle göras skulle det vara intressant att se om resultatet skulle bli annorlunda 
om ordet barn i berättelsen ändrades till bebis. Det skulle även vara intressant att undersöka 
om könet på barnet, eller rasen på hundvalpen, påverkar empatin. En fråga om deltagarna 
själva har barn skulle kunna inkluderas för att se om denna faktor har någon inverkan på 
resultatet. 

 
 

Generell diskussion 
 
Två experiment visade sammantaget att män har låg empati för både människor och djur. 
Kvinnor har mer empati än män oavsett offer, mer empati för djur än för människor, något 
mer empati för hundar än för katter samt något mer empati för hundvalp än för barn.  

Westbury och Neumann (2008) kom fram till att de djur människor har mest empati för är 
primater för att de liknar människan mest. De fyrfota djuren fick empati för att människan 
långt tillbaka i evolutionen varit lika dem. Deltagarna i denna uppsats skulle utifrån Westbury 
och Neumanns studie ha visat mest empati för de mänskliga offren. Dock blev resultatet 
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tvärtom, det vill säga att djuren fick mest empati. Andra faktorer än likhet är tydligen också 
viktiga. 

En intressant skillnad mellan experimenten om man ser utifrån Rogers (1975) teori är att 
kvinnornas empati skilde sig mellan experimenten beroende på offer. Enligt Rogers teori om 
att människors empatiförmåga påverkas av hur mycket empati de blivit bemötta med, skulle 
man kunna förvänta sig att kvinnorna skulle ha lika mycket empati för alla offer. Detta var 
dock inte fallet. I Experiment 1 fick djuren markant mer empati än människorna. Denna 
skillnad uppvisades inte i Experiment 2 där barnet och hundvalpen fick lika mycket empati av 
deltagarna.  

 Ett förslag på framtida forskning är att varje deltagare får läsa en berättelse där både ett 
djur och en människa far illa och därefter skatta sina känslor för respektive offer. På detta sätt 
kommer de vara tvungna att väga det ena offret mot den andra och ta beslut om vilken de 
känner mest för.  

Ett experiment skulle även kunna jämföra om människor har lika mycket empati för 
personer med svensk härkomst och människor av utländsk härkomst. Detsamma skulle kunna 
göras med hundraser, att exempelvis jämföra om empatiförmågan skiljer sig beroende på 
vilken hundras som hunden som far illa tillhör.     

Då det visade sig i Daly och Mortons (2006) artikel att barns empatiförmåga påverkas av 
om de har djur hemma, och även vilka slags djur de växer upp tillsammans med, skulle det 
vara intressant att göra om samma experiment som här har gjorts, men inkludera en fråga i 
enkäten om huruvida de har eller har haft egna djur. Samtidigt som empatiförmågan för djur 
och människor undersöks ger det en fingervisning om huruvida deltagarnas tidigare 
interaktion med djur kan ha en inverkan på empatiförmågan. 

De mänskliga offren fick mindre empati än djuren. Detta väcker frågor som skulle kunna 
besvaras genom vidare forskning: Har människor blivit avtrubbade av att dagligen se och höra 
om svåra situationer i media? Hur kan empatin för människor höjas? Har barns värde minskat 
i samhället?     

På samhällsnivå är denna studie viktig då den visar att hundar och katter har status i 
samhället och att människor blir berörda när någon av djurraserna far illa. Hur kan det då ändå 
förekomma djurplågeri om nu människor verkar bry sig så mycket om dem? Uppenbarligen 
krävs mer forskning på området för att frågan ska kunna besvaras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



- 13 - 
 

Referenser 
 
Batson, C. D. (1994). Why act for the public good? Four answers. Personality and Social 

Psychology Bulletin, 20, 603-610. 
Batson, C. D., Håkansson Eklund, J., Chermok, V. L., Hoyt, J. L., & Ortiz, B. G. (2007). An 

additional antecedent of empathic concern: Valuing the welfare of the person in need. 
Journal of Personality and Social Psychology, 93, 65-74. 

Cialdini, R. B., Shaller, M., Houlihan, D., Arps, K., Fultz, J., & Beaman, A. L. (1987). 
Empathy-based helping: Is it selflessly or selfishly motivated? Journal of Personality and 
Social Psychology, 52, 749-758. 

Ciaramicoli, A. P., & Ketcham, K. (2000). Empatins makt. Stockholm: Bokförlaget Forum. 
Daly, B., & Morton, L. L. (2006). An investigation of human-animal interaction and empathy 

as related to pet preference, ownership, attachment, and attitudes in children. A 
Multidisciplinary Journal of the Interactions of People and Animals, 19, 113-127. 

Decety, J., & Jackson P. L. (2004). The functional architecture of human empathy. Behavioral 
and Cognitive Neuroscience Reviews, 3, 71-100. 

Flack, J. C., & de Waal, F. B. M. (2000). Any animal whatever: Darwinian building blocks of 
morality in monkeys and apes. Journal of Consciousness Studies, 7, 1-29. 

Hoffman, M. L. (2000). Empathy and moral development: Implications for caring and justice. 
Cambridge: University Press. 

Holm, U. (2001). Empati att förstå andra människors känslor. Stockholm: Natur och Kultur. 
Håkansson Eklund, J. (2006). Empathy and viewing the other as subject. Scandinavian 

Journal of Psychology, 47, 399-409. 
Lapidus, A. (2008, 17 augusti). Här plågas björnar för potensmedel. Expressen, hämtad 5 

oktober, 2008, från http://www.expressen.se/1.1267875.  
Mattsson, A. (2007, 28 april).  Tre män gripna efter misshandel. Expressen, hämtad 5 januari, 

2008, från http://www.expressen.se/1.657343.   
McPherson, K., & Roberts, W. A. (2006). Do dogs (canis familiaris) seek help in an 

emergency? Journal of Comparative Psychology, 120, 113-119. 
Persson, M., & Ståhl, H. (2008). ”Älska din nästa så som dig själv” Samband mellan empati 

och självkänsla. C-uppsats, Mälardalens högskola, Västerås, Akademin för hållbar 
samhälls- och teknikutveckling. 

Rogers, C. (1975). Empathic: An unappreciated way of being. Counseling Psychologist, 5, 2-
10. 

Serpell, J. A. (2004). Factors influencing human attitudes to animals and their welfare, Animal 
Welfare, 13, 145-151. 

Swami, V., Furnham A., & Christopher, A. N. (2008). Free the animals? Investigating 
attitudes toward animal testing in Britain and the United States. Scandinavian Journal of 
Psychology, 49, 269-276. 

Westbury, R. W., & Neumann, D. L. (2008). Empathy-related responses to moving film 
stimuli depicting human and non-human animal targets in negative circumstances. 
Biological Psychology, 78, 66-74. 

 
 
 
 
 
 
 



- 14 - 
 

Appendix A 
 

Denna undersökning är frivillig att delta i och du är helt anonym. Syftet med studien kommer 
att förklaras i efterhand för att inte påverka svaren. Du ringar in den siffra som mest stämmer 
överens med hur du kände för hunden när du läste berättelsen. Var noga med att ringa in rätt 
siffra till rätt känsla. Tack för din medverkan! 

Kön:  Man □ Kvinna □  
 
Ålder: ………. 
 
Under en patrullrunda runt centrala Västerås en kväll får två poliser se att någonting 

ligger på en gräsmatta i stadsparken. När de kommer närmare ser de att det är en 

medvetslös hund som ligger livlös på marken. De skjutsar hunden till djursjukhus där 

veterinärerna konstaterar att hunden blivit sparkad eller slagen över kroppen så några 

revben knäckts och punkterat ena lungan. Inga vittnen finns till händelsen.  
 
           Inte alls                 Extremt 
 
Sorg  1 2 3 4 5 6 7 
 
Berörd  1 2 3 4 5 6 7 
 
Ängslig  1 2 3 4 5 6 7 
 
Besvärad  1 2 3 4 5 6 7 
 
Sympati  1 2 3 4 5 6 7 
 
Irriterad  1 2 3 4 5 6 7 
 
Medlidande 1 2 3 4 5 6 7 
 
Värme  1 2 3 4 5 6 7 
 
Ömhet  1 2 3 4 5 6 7 
 
Upprörd  1 2 3 4 5 6 7 
 
Medkänsla 1 2 3 4 5 6 7 
 
Förskräckt 1 2 3 4 5 6 7 
 
Omsorg  1 2 3 4 5 6 7 
 
Bedrövad  1 2 3 4 5 6 7 
 
Bekymrad  1 2 3 4 5 6 7 
 
Deltagande 1 2 3 4 5 6 7 


