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Lika barn leka bäst 

Etnicitetens, likhetens, ålderns och könets betydelse för empati 
 

Piritta Nurminen 

 

Upplevd likhet med målpersonen har ansetts vara viktig för empati 

och viss forskning har visat att empatin ökar med upplevd etnisk sam-

hörighet. Denna studies primära syfte var att experimentellt undersöka 

om svenska och icke-svenska deltagare kände olika mycket empati 

beroende på målpersonens etnicitet samt upplevd likhet med mål-

personen. Majoriteten av de 160 deltagarna rekryterades från Mälar-

dalens högskola, varav 102 var svenska och 84 var kvinnliga. 

Resultatet visade två signifikanta disordinala interaktioner där svenska 

deltagare kände signifikant mer empati och upplevd likhet med en 

svensk än icke-svensk målperson, medan icke-svenska inte visade 

signifikant mer empati eller upplevd likhet med en icke-svensk än 

svensk målperson. Ingen signifikant skillnad i empati fanns mellan 

äldre och yngre deltagare. Män uppvisade signifikant lägre empati än 

kvinnor och inget av könen väckte mer empati. Orsaken till de 

disordinala interaktionerna diskuterades i termer av social 

kategorisering. Vidare forskning med en annan definition av 

begreppet etnicitet föreslogs. 

Keywords: empathy, similarity, ethnicity, gender-difference, age-

difference  

 

 

Inledning 
 

Antalet definitioner av begreppet empati tycks vara nästan lika många som det finns forskare 

inom området (Decety & Jackson, 2004). Den främsta orsaken till att definitionerna är så 

många beror på att forskarna ofta själva skapar egna definitioner av begreppet. En annan 

anledning är att det tycks finnas något skilda synsätt på vad empati är, beroende på vilket 

psykologiskt perspektiv man förespråkar (Carlozzi, Bull, Stein, Ray, & Barnes, 2002). Grühn, 

Rebucal, Diehl, Lumley och Labouvie-Vief (2008) menar att empati är förmågan att förstå en 

annan människas tankar och känslor. Denna förmåga innefattar både emotionella och 

kognitiva processer, samt att den är fundamental för sociala relationer och interaktioner. 

Batson (1994), vars definition denna studie bygger på, menar att empati är:”Other-oriented 

feelings congruent with the perceived welfare of another person” (p.606). Decety och Jackson 

(2004) menar att oavsett vilket perspektiv man förespråkar så är de flesta forskare överens om 

att empati är (a) en känslomässig respons för en annan människa, som ofta, men inte alltid, 

resul-terar i att empatisören delar målpersonens känslomässiga tillstånd, (b) en kognitiv 

färdighet som gör att man kan se händelser ur andra människors perspektiv, och (c) en 

mekanism som hjälper oss att förstå orsaken till våra egna och andras känslor.  

Denna studies primära syfte var att undersöka om svenska och icke-svenska deltagare 

känner mer empati och likhet med en målperson med samma etnicitet. Ett ytterligare syfte var 

att se om det finns någon könskillnad i empati samt om något av målkönen väcker mer 

empati. Slutligen undersöktes även om åldern påverkade empati samt om könsskillnaderna 

minskade med åldern  
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Upplevd likhet och empati  
 

Vad är det som gör att vi kan känna empati för en okänd människa och varför känner vi mer 

empati för vissa människor än andra? Håkansson och Montgomery (2003) identifierade fyra 

komponenter som ansågs vara viktiga för att empatisören skulle känna empati för 

målpersonen: (a) att empatisören hade förståelse för målpersonens situation och känslor, (b) 

att målpersonen kände en eller flera känslor, (c) att empatisören via egna erfarenheter kunde 

känna igen sig i målpersonens situation, och (d) att empatisören kände omsorg för offrets 

välmående. 

 En annan viktig komponent som anses ge en förklaring till varför vi känner empati för 

främmande målpersoner och mer empati för vissa än andra, är upplevd likhet med 

målpersonen. Man menar att empatisören känner empati för målpersonen i den grad som hon 

anser att målpersonen liknar henne själv (Davis hämtat från Batson, 2005).  Sturmer, Snyder, 

Kropp och Siem (2006) menar att hjälpande handlingar motiveras främst av empati, men 

menar också att förutsättningen för att empatisören ska kunna känna empati för målpersonen, 

och därmed vilja hjälpa denne, är att det finns en upplevd likhet. Denna förklaring har även 

anammats av evolutionistiska psykologiforskare, som menar att människan har en predis-

position för att känna empati och främst hjälpa de människor som är oss utseendemässigt lika. 

Man menar att detta inte enbart innefattar familjemedlemmar, utan också människor som har 

samma etnisk härkomst. Det menas att predispositionen beror på att människor med samma 

etnicitet i större utsträckning har lika DNA än vad människor med olika etniciteter har (se 

exempelvis Rushton, 1991; Rushton, Rusell, & Wells, 1984). Batson (2005) menar dock att 

det finns ytterst lite empirisk forskning som stödjer idén om att likhet är en faktor som påver-

kar vilka vi känner empati för.  I ett experiment undersökte Batson hur graden av upplevd 

likhet med målpersonen påverkade deltagarnas empati för densamme. Kvinnliga studenter 

fick ta del av en berättelse som manipulerades i fyra versioner. I första versionen var mål-

personen en kvinnlig student, i den andra en hundvalp, i den tredje ett barn och i den fjärde en 

fullvuxen hund. Resultatet visade, som väntat, att majoriteten av deltagarna ansåg sig vara 

mest lik den kvinnliga studenten. Trots detta kände deltagarna minst empati för den kvinnliga 

studenten. En förklaring till detta var att deltagarna kände mer omvårdnad för hunden, valpen 

och barnet än vad de gjorde för den kvinnliga studenten. Hur mycket empati vi känner beror 

enligt Batson på hur mycket känslor av omvårdnad målpersonen väcker, snarare än hur lika vi 

anser personen är oss själva. Då det råder delade meningar gällande vilken betydelse upplevd 

likhet har för empati, tycks mer forskning behövas kring detta område för att bringa klarhet i 

frågan. 

 

 

Definition av etnicitet 
 

Begreppet etnicitet har många teoretiska definitioner, bland annat för att det har varit ett 

omstritt och föränderligt begrepp genom tiderna. En av definitionerna på begreppet etnicitet 

som finns idag menar att etnicitet syftar till: ”identifikation med och känsla av tillhörighet till 

en etnisk grupp” (Lindholm Schulz, 2009). Med ”etnisk grupp” menas: ”namngiven grupp av 

människor med myter om ett gemensamt ursprung, en gemensam historia, någon eller några 

former av gemensam kultur (religion, språk, traditioner etc.), en förankring till ett territorium 

och en känsla av intern solidaritet” (Lindholm Schulz, 2009). I denna studie har det använts en 

operationalisering av begreppet etnicitet, där svensk etnicitet således syftade till att deltagaren 

själv och båda dennes föräldrar var födda i Sverige. En deltagare som hade minst en förälder 

http://ep.bib.mdh.se:2079/search/hits.jsp?i_author_id=HLz
http://ep.bib.mdh.se:2079/search/hits.jsp?i_author_id=HLz
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som inte var född i Sverige och/eller inte själv var född i Sverige kategoriserades som en icke-

svensk person.   

Ras, etnicitet och empati 
 

En relativt liten andel forskare har intresserat sig för om och i så fall varför människor har en 

fördelaktig syn på, och mer empati för, människor som tillhör samma ras/etnicitet som de 

själva.  En teori som syftar bland annat till att förklara varför vi har en fördelaktig syn på 

människor tillhörande samma etnicitet/ras är socialkategoriseringsteorin. Enligt denna teori 

delar människor ständigt in andra människor i sociala kategorier. Denna indelning sker främst 

på grund av utseendemässig likhet. Genom att göra en distinktion och gruppera in människor 

efter exempelvis hudfärg, etnicitet, kön och ålder underlättas det sociala livet samt sorteringen 

och bearbetningen av inkommande stimuli (Fiske & Neuberg hämtad från Van Bavel & 

Cunningham, 2009). Hornstein (hämtad från Xiaojing, Xiangyu, Xiaoying, & Shihui, 2009) 

menar att socialkategorisering inte enbart ger en fördelaktig syn på människor som anses 

tillhöra samma sociala grupp, utan också större empatisk förståelse för dessa människor. 

Johnson et al. (2002) undersökte relationen mellan empati och rasbaserad socialkategori-

sering.  Deltagarna som utgjordes av vita amerikaner fick ta del av en berättelse som skapades 

i två versioner. I den ena versionen var målpersonen en svart man, anklagad för en kriminell 

handling och i den andra var den anklagade en vit man. Deltagarna fick därefter ange hur 

mycket empati de kände för målpersonen och ge förslag på lämplig bestraffning till 

densamme. Resultatet visade att deltagarna kände mer empati för den vita målpersonen än vad 

de gjorde för den svarta, samt att de ansåg att den vita målpersonen borde ha mildare straff än 

den svarta. Resultatet antogs bero på socialkategorisering, där deltagarna kategoriserade in de 

anklagade efter hudfärg. Att vita deltagare hade mer empati för en vit målperson, ansågs där-

med bero på att deltagarna i större utsträckning ansåg att den vita målpersonen tillhörde 

samma sociala kategori som de själva (vi-gruppen).  

En betydligt äldre studie har visat liknande resultat som ovan. Klein (hämtat från 

Feshbach, 1975) utförde en studie vars syfte var att undersöka om det fanns någon skillnad i 

empati hos svarta respektive vita flickor beroende på vilken hudfärg målpersonen hade. 

Resultatet visade att mörkhyade flickor kände mer empati för en mörkhyad målperson än vad 

de hade för en vit. Vita flickor kände, precis som de mörkhyade flickorna, mer empati för en 

målperson som tillhörde samma etnicitet som de själva. Ingen signifikant skillnad i empati 

fanns dock mellan svarta och vita barn. Brown, Bradley och Lang (2006) visade däremot att 

svarta och vita deltagare inte visade olika mycket empati (och andra emotionella reaktioner) 

när de fick se trevliga och obehagliga bilder med målpersoner med samma och annan hudfärg 

(svarta/vita). Det bör dock påpekas att även om deltagarna inte visade några signifikanta 

skillnader i empati gentemot svarta och vita målpersoner, fanns det en tendens till signifikant 

skillnad. Svarta amerikaner uppvisade mer empati för de obehagliga bilder där målpersonen 

på bilden hade samma hudfärg som de själva än vad de gjorde för en obehaglig bild med en 

vit målperson. Vita amerikaner visade dock inte någon skillnad i empati oavsett vilken hud-

färg målpersonen hade. 

Även ett begränsat antal neuropsykologiska studier har utförts på området empati och ras. 

Exempelvis använde Xiaojing, Xiangyu, Xiaoying Wang och Shihui (2009) sig av fMRI
1
 för 

att undersöka om det fanns några förändringar i empatisk respons i hjärnan hos deltagarna, 

beroende på vilken rastillhörighet målpersonen hade. Vita (kaukasiska) och asiatiska deltagare 

fick se en film med vita respektive asiatiska målpersoner, som antingen blev stungna med en 

nål eller en tops på kinden. Samtidigt som deltagarna fick se filmen studerades deras hjärn-

                                                           
1
 En specialiserad magnetröntgenskanner (MRI) som mäter förändringar i blodflödet, som är relaterade till 

neurala aktiviteter i hjärnan 
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aktivitet med hjälp av fMRI. Deltagarna fick också skatta hur mycket smärta de trodde att den 

vita respektive asiatiska målpersonen orsakades.  Resultatet av hjärnskanningen visade att den 

empatiska responsen i hjärnan var signifikant större, då deltagarna fick se filmen med en 

människa med samma etnisk härkomst bli stungen av en nål, än vad den var när en män-niska 

med en annan etnicitet blev stungen. Resultatet av hur mycket smärta deltagarna trodde att 

målpersonen kände, visade att asiatiska deltagare trodde att den asiatiska målpersonen hade 

mer ont än den vita målpersonen. På samma sätt trodde vita deltagare att den vita målper-

sonen hade mer ont än den asiatiska målpersonen. Den största andelen forskning tycks ha 

koncentrerat sig på ras och hudfärg och majoriteten tycks ha utförts på vita och svarta del-

tagare. Därmed är det av stort intresse att undersöka relationen mellan empati och människor 

med olika etnicitet, där fokus inte ligger på hudfärg utan etnisk härkomst.  

 

 

Könsskillnader i empati 
 

Ett stort antal studier har visat att kvinnor är mer empatiska än män, även om det tycks finnas 

skilda åsikter om huruvida könsskillnaderna beror på själva förmågan till empati eller mät-

metoderna som studierna har använt. Exempelvis utförde Hoffman och Levine (1976) en 

studie vars syfte var att undersöka om det fanns någon skillnad i empati mellan fyraåriga 

pojkar och flickor. Resultatet visade att flickorna uppvisade signifikant mer empatiska känslor 

än vad pojkarna gjorde. Gilligan (hämtat från Schieman & Van Gundy, 2000) menar att en av 

orsakerna till könskillnaderna i empati kan bero på socialiseringsprocessen. Flickor får redan 

som små lära sig att bli omhändertagande och omsorgsfulla, då vuxna ofta anstränger sig mer 

för att få flickor att känna moraliskt ansvar för andras välmående. Pojkar får i sin tur lära sig 

att ett beteende, som exempelvis uttrycka känslor, och att utveckla emotionella relationer med 

andra, är ett tecken på beroende och svaghet. Även Toussaint och Webb (2005) fann en köns-

skillnad i empati då de undersökte könskillnader i empati och förlåtande. Resultatet visade att 

kvinnor var mer empatiska, men mindre förlåtande än män. I likhet med Klein och Hodges 

(2001) antog författarna att det observerade resultatet snarare berodde på könskillnader i 

motivation än själva förmågan till empati. I Klein och Hodges studie mättes manliga och 

kvinnliga deltagares empati med och utan en införd belöning (i form av pengar eller feedback 

i form av uppmuntran) för deras deltagande. Utan belöning uppvisade kvinnor mer empati än 

män. Däremot kvarstod inga signifikanta könsskillnader när en belöning för deras deltagande 

infördes. Forskarna menar att män i högre grad är omotiverade än kvinnor inför uppgifter de 

inte får någon belöning för. Därmed beror inte tidigare påvisade könskillnader i empati på 

själva förmågan, utan snarare på skillnad i motivation. Eisenberg och Lennon (1983) utförde 

en meta-analys på tidigare studier gällande könsskillnader i empati. I de studier där man hade 

studerat könskillnader i empati hos spädbarn fann man att flickor responderade (med gråt) ref-

lexmässigt på andra spädbarns gråt oftare än vad pojkarna gjorde. Eisenberg och Lennon 

menar dock att resultatet främst berodde på allvarliga metodologiska brister, eftersom man 

hade använt enbart flickor som målpersoner. Man menar att det observerade resultatet berod-

de främst på att flickorna i studien reagerade mer på andra flickors gråt eftersom mål-

personens gråt var mer lik deras egna. Vidare menar författarna att i de studier där man använt 

både pojkar och flickor som målpersoner kunde inga signifikanta könskillnader påvisas. 

Eisenberg och Lennon fann även könskillnader i empati i andra studier som de menar kan 

härledas till vilken mätmetod studierna hade använt sig av. De studier där deltagarna hade fått 

fylla i en självskattningsskala om empati, resulterade nästan alltid i att kvinnor/flickor visade 

sig vara signifikant mer empatiska än män/pojkar. En något svagare könsskillnad fann man i 

de studier där deltagarna fick skatta sina emotionella responser för en bild eller en berättelse. 

När man istället använde sig av mer objektiva mätmetoder, exempelvis observationer av 
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deltagarnas ansiktsuttryck eller gester, kunde enbart ett fåtal studier visa på en könsskillnad. 

Eisenberg och Lennon menar att könskillnaderna i empati tycks vara större ju mer uppenbart 

det är att det är empati som undersöks. Man menar att detta troligtvis beror på att kvinnor ten-

derar att ge mer önskvärda svar, då empati ofta anses främst vara en kvinnlig egenskap. På 

samma sätt som Eisenberg och Lennon fann även Rueckert och Naybar (2008) könsskillnader 

i empati som kunde härledas till vilken mätmetod som hade använts. Vid användandet av 

självskattningsskalor visades kvinnor vara mer empatiska än män. När deltagarna istället 

skulle skatta hur mycket empati de kände för vissa ansiktsuttryck kunde inga könsskillnader i 

empati påvisas. Könskillnaderna tycks främst bero på vilken mätmetod som har använts, och 

hur uppenbart det är att det är just empati som undersökts. Därmed är det av stort intresse att 

undersöka om några könskillnader finns, då man använder sig av en mätmetod där deltagarna 

inte vet att det är empati som mäts.  

Av den forskning som har undersökt om något av könen väcker mer empati, tycks en 

majoritet visa att kvinnliga målpersoner väcker mer empati hos både manliga och kvinnliga 

deltagare (se exempelvis Stillion, White, Edwards, & Mcdowell, 1989). Håkansson och 

Montgomery (2003) visade detta i en studie där deltagarna skulle beskriva en situation som 

inkluderade empati både från empatisören och från målpersonens perspektiv. Resultatet vi-

sade att manliga och kvinnliga deltagare i större utsträckning angav kvinnor som både mål-

personer och empatisörer i situationerna som inkluderade empati. Håkansson och Mont-

gomery antog att en möjlig orsaksförklaring till att deltagarna oftare valde en situation där 

målpersonen och empatisören var en kvinna, var att kvinnor oftare har större behov än män av 

att få empati av andra och att det därmed också är enklare att känna empati för en kvinna.  
 

Ålderns betydelse för empati  

Vilken betydelse har åldern för empati? Även forskning som har undersökt hur ålder påverkar 

empati tycks ha genererat i tvetydiga resultat. Eysenck, Pearson, Easting och Allsopp (1987) 

utförde en omfattande studie där 1320 män och kvinnor ingick. Resultatet visade inga sig-

nifikanta skillnader i empati mellan äldre och yngre deltagare som var mellan 16 och 87 år.  

På samma sätt fann inte heller Diehl, Coyle och Labouvie-Vief (1996) några signifikanta 

åldersrelaterade skillnader i empati då man undersökte deltagare mellan åldrarna 15-87 år. I 

motsats till detta visade Schieman och Van Gundy (2000) att ålder var en faktor som på¨-

verkade empati. I en omfattande longitudinell studie visade Schieman och Van Gundy att 

deltagarnas empati blev lägre med åldern. Vidare fann man att ju äldre deltagarna var desto 

mindre blev könskillnaderna i empati. En förklaring till detta ansågs ligga i konvergerings-

teorin. Enlig denna teori känner äldre män och kvinnor inte lika stor press som yngre till att 

leva upp till de stereotypa könsrollerna som människor socialiseras in i redan som barn. Detta 

leder till att män och kvinnor blir mer känslomässigt lika med åldern, vilket i sin tur leder till 

att könsskillnaderna i empati blir mindre med åldern. I likhet med Schieman och Van Gundy 

fann även Grühn, Rebucal, Diehl, Lumley, och Labouvie-Vief (2008) åldersrelaterade skillna-

der i empati. Forskarna utförde en omfattande longitudinell studie som undersökte om män-

niskors empati påverkades av åldern. Studien pågick under tolv år, under denna period gjorde 

man en uppföljning av deltagarna fyra gånger. Deltagarna var mellan 10 och 87 år och hade 

olika socioekonomisk och etnisk bakgrund. Resultatet visade att äldre deltagare uppvisade 

signifikant mindre empati än vad yngre deltagare gjorde under samtliga fyra datainsamlings-

tillfällen. Däremot fann man ingen anmärkningsvärt positiv eller negativ förändring i delta-

garnas empati under de tolv åren som studien hade pågått. Att yngre människor visades vara 

mer empatiska än äldre, antogs bero på att yngre människor har vuxit upp i en tid där det är 

mer acceptabelt att prata och tänka på sina egna och andras känslor än vad det var förr. 
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Forskarna menar att människor inte blir mindre empatiska med åldern, utan det istället 

handlar om att den yngre generationen har lättare att uttrycka sina känslor än vad människor 

tillhörande en äldre generation har. Eftersom tidigare forskning har visat mycket inkonse-

kventa resultat, tycks behovet av fler studier finnas kring området empati och ålder. Ingen 

tidigare forskning kunde heller hittas om relationen mellan ålder och empati gentemot män-

niskor med en annan etnicitet, vilket också påvisar nyhetsvärdet i denna studie. 

 

 

Denna studie 
 

Forskning om empati förgrenar sig åt många skilda håll och några stora intresseområden för 

empatiforskare tycks vara att studera köns- och åldersskillnader i empati. Betydligt färre 

forskare har intresserat sig för relationen mellan empati och etnicitet och i Sverige tycks 

denna forskning vara nästintill obefintlig, trots att vi lever i ett mångetniskt samhälle. 

Nurminen och Svedlin (2009) visade dock att svenska deltagare kände mer empati för en 

svensk än vad de gjorde för en icke-svensk målperson. Även icke-svenska deltagare kände 

mer empati för en icke-svensk än vad de gjorde för en svensk målperson. Majoriteten av 

deltagarna i Nurminen och Svedlins studie bestod dock av studenter, vilket orsakade att 

medelåldern för deltagarna blev relativt låg. Därmed uppstod frågan om resultatet skulle 

utfallit annorlunda om äldre deltagare skulle inkluderats i studien och hur upplevd likhet med 

målpersonen påverkar deltagarnas empati. Vidare visade Nurminen och Svedlin att män 

kände mindre empati än kvinnor och att ingen av målkönen väckte mer empati. Detta väckte 

frågan om könskillnaderna minskade med åldern och om utfallet gällande empati för 

målkönet kan tänkas bli annorlunda när äldre deltagare inkluderas.  
 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka om människors empati samvarierade med åldern, 

samt att undersöka om svenska och icke-svenska deltagare kände olika mycket empati bero-

ende på om målpersonen hade svensk eller icke-svensk etnicitet. Studien syftade även till att 

undersöka om män och kvinnor skiljde sig åt i empati, om åldern påverkade eventuella köns-

skillnader samt om något av könen väckte mer empati. Vidare syftade studien till att under-

söka om deltagarna känner olika mycket likhet med målpersonen beroende på deltagarnas 

samt målpersonens kön och etnicitet. Då Sverige är ett växande mångetniskt samhälle, och 

empati har ansetts vara grundläggande för sociala relationer och interaktioner, är det viktigt 

att undersöka om människor känner olika mycket empati för människor med en annan etni-

citet. Forskning gällande könsskillnader har genererat i tvetydiga resultat, vilket indikerar på 

att mer forskning behövs kring detta område.  

  

  

Hypoteser 

Då viss tidigare forskning har visat att människor har mer empati för, människor med samma 

etnicitet som de själva har, antas följande hypoteser: (1a) Svenska deltagare känner mer 

empati för svenska målpersoner än icke-svenska målpersoner. (1b) Icke-svenska deltagare 

känner mer empati för icke-svenska målpersoner än svenska målpersoner. 

Forskning som har behandlat ålderns betydelse för empati har genererat tvetydiga resultat. 

Då en stor andel forskning ändå har visat att äldre deltagare ofta är mindre empatiska antas 

följande hypotes: (2) Yngre deltagare känner mer empati än vad äldre deltagare gör. 
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Även forskning som har behandlat ämnet könsskillnader och empati har visat på tvetydiga 

resultat, men då objektiva mätmetoder har kunnat påvisa könsskillnader antas följande 

hypotes: (3) Kvinnor känner mer empati än män. 

Då en stor andel forskningsrapporter har visat att kvinnor väcker mer empati antas följande 

hypotes: (4) Kvinnor väcker mer empati än män. 

Enligt konvergeringsteorin och befintlig forskning minskar könsskillnaderna med åldern, där-

med antas följande hypotes: (5) Könsskillnaden i empati är mindre hos äldre än hos yngre del-

tagare. 

Upplevd likhet anses vara en viktig faktor för att människor ska känna empati för mål-

personen, därmed antas följande hypoteser: (6) Deltagare som upplever liten likhet med mål-

personen känner mindre empati än vad deltagare som upplever stor likhet med målpersonen 

gör. (7a) Svenska deltagare upplever mer likhet med en svensk målperson än med en icke-

svensk målperson. (7b) Icke-svenska deltagare upplever mer likhet med en icke-svensk mål-

person än med en svensk målperson. (8a) Kvinnliga deltagare upplever mer likhet med en 

kvinnlig än med en manlig målperson. (8b) Manliga deltagare upplever mer likhet med en 

manlig än med en kvinnlig målperson. 

 

 

Metod 
 

Deltagare 

Enkäterna delades ut till totalt 185 personer, men då det interna bortfallet uppgick till 25 

personer ingick slutligen 160 personer i studien. Antalet deltagare som rekryterades från Mä-

lardalens högskola var 132 förstaårsstudenter och övriga 31 rekryterades från en förskola. 

Antalet deltagare från civilingenjörsprogrammet var 17, från ekonomiprogrammet 24 och från 

Lärarprogrammet 88. Deltagarna som rekryterades från förskolan bestod av föräldrar och 

personal. Dessa deltagare valdes ut på grundval av att öka antalet äldre samt för att få en jämn 

könsfördelning mellan de äldre deltagarna. Av 160 deltagare var 84 kvinnor och 76 män 

mellan åldrarna 18-67 (M = 28.98, SD = 9.50). Antalet icke-svenska deltagare var 58 och 

svenska var 102. Av de icke-svenska deltagarna var 33 kvinnor och av de svenska deltagarna 

var 51 kvinnor. Utifrån kontrollfrågorna (som finns listade under Material) som deltagarna 

fick besvara, framkom att 64 deltagare hade barn varav 28 män och 36 kvinnor.  Åldern på 

deltagarnas barn var inom intervallet 0 - 35 år. Vidare framkom att 18 deltagare hade varit 

med om en liknande händelse som användes i studien, varav 11 män och 7 kvinnor. 117 av 

deltagarna angav att majoriteten av deras vänner var svenska, 7 angav icke-svenska, 34 angav 

både svenska och icke-svenska och 2 personer hade inte svarat på denna fråga. Gällande 

frågan om förövarnas etnicitet besvarades den av 155 personer varav 37 föreställde sig att 

förövarna var svenska, 35 att förövarna var icke- svenska samt 83 både svenska och icke-

svenska. Frågan om hur gammal deltagarna föreställde sig att målpersonen var, besvarades av 

152 deltagare där 71 deltagare trodde att målpersonen var mellan åldrarna 15-20, 55 trodde 

mellan 20-25, 22 mellan 25-30 och 4 mellan 30-35. Gällande frågan vilket land/världsdel 

deltagarna föreställde sig att målpersonen kom ifrån, svarade samtliga 74 deltagare som fick 

en svensk målperson att målpersonen kom ifrån Sverige. Av de 86 deltagare som fick en icke-

svensk målperson föreställde sig 49 deltagare att målpersonen kom från mellanöstern, 23 från 

Afrika, 10 från Europa, 3 från Sydamerika och 6 från Asien. Då dessa ovan nämnda 

kontrollvariabler inte hade någon effekt på beroendevariablerna, kommer inte dessa behandlas 

vidare i studien. Vidare kommer enbart kontrollvariabler som hade effekt på 

beroendevariablerna behandlas.         
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Material och procedur 

Enkäten som deltagarna fick ta del av bestod inledningsvis av en kort ingress där deltagarna 

informerades om de forskningsetiska reglerna. Deltagarna fick veta att deras medverkan var 

frivillig, anonym, att man hade rätt att avbryta sin medverkan när man ville samt att all 

information som framkom enbart skulle användas till denna studie. I ingressen fanns även en 

vädjan om att deltagarna skulle läsa och fylla i enkäten noggrant. Vidare informerades del-

tagarna om att berättelsen i enkäten skildrade en autentisk händelse som var hämtad ur TV-

programmet ”Efterlyst”. Berättelsen handlade om en person som på väg hem från en fest blev 

överfallen och allvarligt skadad. Berättelsen skapades i fyra versioner där målpersonen an-

tingen var en svensk man, svensk kvinna, icke-svensk man eller icke-svensk kvinna. De del-

tagare som fick en berättelse med en svensk målperson fick i ingressen veta att målpersonen 

hette Peter/Maria Eriksson. I versionerna där målpersonen var icke-svensk angavs inget namn 

i ingressen, då det ansågs vara svårt att hitta ett landsneutralt namn. Om den icke-svenska 

målpersonen hade fått ett namn skulle risken för att specificera etniciteten på målpersonen 

ökat. Detta ville undvikas då deltagarna själva skulle ange vilket land de föreställde sig att 

målpersonen kom ifrån. Målpersonen i berättelsen nedan utgörs av Maria Eriksson. Versionen 

med Peter Eriksson överensstämde exakt med den förra, förutom att ordet ”pojkvän” byttes ut 

mot ”flickvän”. I Versionerna där målpersonen var icke-svensk fanns det ett fåtal meningar 

som skilde sig från versionerna där målpersonen var svensk. Orden inom parentes markerar 

skillnaderna. De kursiverade orden markerar vilka ord som uteslöts från versionerna där mål-

personen var icke-svensk.   

 

Det var en lördag kväll och jag var på fest hos min pojkvän [flickvän], men 

runt 02 tiden blev jag trött och bestämde mig för att gå hem. På vägen hem 

valde jag att ta en genväg via parken för att komma hem snabbare. När jag var 

halvvägs igenom den så hörde jag att någon ropade[någonting] till mig [men 

eftersom jag inte hade bott i Sverige så länge så förstod jag inte vad de sade, 

men trots det så stannade jag] ”Hallå! Kan du stanna?!  Jag stannade till och 

[Jag] vände mig om för att se vem det var som ropade och precis i samma 

ögonblick som jag gjorde det, slog en av dem till mig så att jag föll mot 

marken. Exakt vad som hände efter att jag föll ner på marken kommer jag inte 

ihåg, men jag vet att det var ytterligare två män som fortsatte att slå och 

sparka på mig. En person som gick förbi hade sett händelsen och ringde 

polisen och jag fördes till sjukhuset där jag opererades direkt. Operationen 

blev lång och komplicerad och läkarna gjorde allt för att jag skulle bli bra ig-

en. Värst skadades mina ögon och även om läkarna gjorde allt vad de kunde 

gick inte min syn att rädda. Efteråt fick jag veta att de hade tagit min mobil 

och mitt bankomatkort. Trots att polisen frågade människor i området om de 

hade sett någonting och hade flera förhör, har de ännu inga spår efter männen 

som misshandlade mig.  

När deltagarna hade läst berättelsen fick de ange vad de kände för målpersonen.  I denna studie 

användes Perssons (2009) svenska översättning av Batsons, Håkansson Eklunds, Chermoks, 

Hoyts, och Ortizs (2007) empatiskala. Empatiskalan innehöll totalt 16 känslor även om det 

enbart var sex av dem som mätte empati. Deltagarna informerades inte om att det var empati 

som mättes, förrän efter att de hade fyllt i och lämnat in enkäten. Detta tillvägagångssätt och 

mätinstrument valdes för att minska risken för att få önskvärda svar från deltagarna. Deltagarna 

fick skatta ett värde mellan 1 (inte alls) – till 7 (extremt) för samtliga 16 känslor som skalan in-
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nehöll. Känslorna som mätte empati var deltagande, medkänsla, medlidande, omsorg, sorg och 

sympati (Cronbach’s alpha = .87).   

I enkäten ingick även följande kontrollfrågor och svarsalternativ: (a) Vilken etnicitet fö-

reställer du dig att förövarna i berättelsen hade? (alla var svenska/ alla var utländska/både 

svenska och utländska), (b) Har du varit med om en liknande situation som den drabbade? 

(Ja/Nej), (c) Hur klokt anser du att det var av den drabbade personen att besluta sig för att ta 

genvägen via parken? (1 inte alls till 7 extremt), (d) Har du barn? (Ja/Nej), (e) Om du har barn 

hur gammal/gamla är han/hon/de? Denna fråga fanns inga svarsalternativ till utan deltagarna 

fick själva ange ålder. (f) Ungefär hur gammal föreställer du dig att den drabbade personen i 

berättelsen var? Denna fråga hade inte heller några svarsalternativ.(g) Ringa in ett alternativ till 

följande påstående: Majoriteten av mina vänner och bekanta är: (svenska/ av annan etni-

citet/ungefär lika många av båda), (h) I vilken utsträckning ser du dig själv som svensk? (1 inte 

alls till 7 helt svensk) Vilket land eller världsdel föreställer du dig att den drabbade personen 

kommer ifrån? Denna fråga var öppen där deltagarna själva fick ange vilket land eller världsdel 

de föreställde sig att den drabbade personen i berättelsen kom från. Det var viktigt att del-

tagarna svarade på denna fråga så att det kunde fastställas att de hade uppfattat den drabbade 

personens etnicitet. De deltagare som inte besvarade denna fråga eller hade uppfattat mål-

personens etnicitet fel, uteslöts från studien och betraktades som bortfall. Fråga (c) syftade till 

att mäta deltagarnas indirekta skuldbeläggning av den drabbade. 

 För att mäta upplevd likhet med målpersonen gjordes ett index med Batsons (2005) frågor 

som översattes till svenska av en kvalificerad person. Frågorna som mätte upplevd likhet med 

målpersonen var: (a) Om du föreställer dig den drabbade personen framför dig en stund, hur 

lik dig själv skulle du säga att den drabbade personen är? (1 inte alls till 9 väldigt lik), (b) I 

vilken utsträckning skulle du säga att du och den drabbade i berättelsen tillhör samma grupp? 

(1 inte alls till 9 väldigt mycket), (c) I vilken utsträckning skulle du använda ordet ”vi” för att 

beskriva dig själv och den drabbade? (1 inte alls till 9 väldigt mycket) (Cronbach’s alpha 

=.83). 

Vid datainsamlingstillfälle angavs ett modifierat syfte till deltagarna för att undvika risken 

att få socialtönskvärda svar. Deltagarna fick veta att syftet var att undersöka vilka känslor ett 

brottsoffer väckte samt hur identifikationen med brottsoffret påverkade deltagarnas känslor. 

När enkäterna var ifyllda och återlämnade angavs studiens egentliga syfte. Deltagarna fick 

med sig en lapp där de kunde läsa mer om studien och där också kontaktuppgifter till experi-

mentledaren fanns, ifall några frågor om studien skulle uppstå senare. Ingen ersättning för 

medverkan utgick till deltagarna. Enkäterna delades ut slumpvis vilket innebar att experi-

mentledaren inte visste vem som fick vilken version. Experimentledaren var närvarande vid 

datainsamlingen och samtliga enkäter returnerades.  

 

 

Resultat 

Inledningsvis utfördes en tvåvägs variansanalys med faktorerna programtillhörighet och kön, 

för att försäkra sig om att det inte fanns några signifikanta skillnader i empati mellan pro-

grammen som deltagarna rekryterades från. Eftersom det fanns en övervikt för det ena könet 

inom civilingenjör, ekonomi och lärarprogrammet infördes faktorn kön i analysen. Resultatet 

visade ingen signifikant skillnad i empati mellan de olika programmen F(4, 150) = 0.24, p 

=.913 eller någon signifikant interaktion mellan programtillhörighet och kön (4, 150) = 1.80, 

p =.133 (se Tabell 1). 

Av de sex känslor som mätte empati angav deltagarna högst medelvärden för känslan med-

lidande och lägst för känslan omsorg. För samtliga känslor skattade manliga signifikant lägre 
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medelvärden än kvinnliga deltagare. Inga signifikanta skillnader för någon känsla som mätte 

empati fanns mellan svenska och icke-svenska deltagare (se Tabell 2). 

 

Tabell 1 

Medelvärden och (standardavvikelser) för empati uppdelat på programtillhörighet och delta-

garnas kön  

          Kön 

Programtillhörighet         Man        Kvinna    

Civilingenjörsprogrammet      3.40 (1.23)        - 

Ej student       4.32 (1.57)       4.85 (1.04) 

Ekonomiprogrammet      4.21 (1.28)       4.53 (0.61) 

Lärarprogrammet          3.92 (1.33)       5.38 (1.29)** 
Not. Skalan variationsvidd 1 (inte alls)-7(extremt) 

**p <.01, t-test av medelvärdesskillad mellan könen 

 

Tabell 2  

Medelvärden och (standardavvikelser) för känslorna som mätte empati uppdelat på 

deltagarnas kön och etnicitet 

 Kön Etnicitet 

Känsla Man Kvinna  Svensk Icke-svensk Total 

Deltagande 3.01(1.56)  4.27(1.90) ** 3.63(1.82) 3.65(1.91) 3.64(1.90) 

Medkänsla 4.66(1.72)  5.95(1.41) ** 5.35(1.75) 5.31(1.59) 5.34(1.69) 

Medlidande 4.72(1.73)  6.02(1.21) ** 5.46(1.65) 5.31(1.57) 5.41(1.61) 

Omsorg 2.86(1.63) 4.30(1.92) ** 3.48(1.95) 3.84(1.87) 3.62(1.92) 

Sorg  3.73(1.78)  5.01(1.75) ** 4.52(1.80) 4.19(1.98) 4.40(1.87) 

Sympati 4.76(1.66)  5.94(1.30) ** 5.38(1.60) 5.40(1.61) 5.38(1.60) 

Empati 3.97(1.37) 5.29(1.25) ** 4.67(1.51) 4.65(1.40) 4.66(1.46) 
Not. Skalans variationsvidd 1(inte alls)-7(extremt)  
**p < .01  

 

För att kartlägga behovet av covariat i variansanalyserna genomfördes en 

korrelationsanalys (se Tabell 3). Inga kontrollvariabler förutom kön samvarierade signifikant 

med beroende-variabeln empati. 

 

Tabell 3 
Pearson korrelation för kontrollvariabler samt beroende variabler med medelvärden och 

standardavvikelser 

  1 2 3 4 5 M SD 

1. Deltagares ålder              28.98  9.50 

2. Deltagares kön              -.06        -  - 

3. Deltagares etnicitet .14 .07      - -               

4. Känner sig svensk .06 .04 -.57**    6.09  1.41 

5. Likhet  .04 .10   .21** -.17*   3.41   1.90 

6. Empati  .09 .45** -.01 .03  .29** 4.66  1.46 
Not. Skalans variationsvidd 1(inte alls)-7(extremt), Svensk = 1, Icke-svensk = 2, Man= 1, Kvinna= 2. 

**p < .01  
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Empati och etnicitet 
 

För att få svar på om svenska och icke-svenska deltagare kände olika mycket empati be-

roende på målpersonens etnicitet, utfördes en tvåvägs ancova. Faktorn kön inkluderades i 

analysen som ett kovariat, för att utesluta risken att den något ojämna könsfördelningen mel-

lan grupperna påverkade resultatet. Resultatet visade ingen signifikant skillnad mellan 

svenska (M = 4.67, SD = 1.51) och icke-svenska deltagare (M = 4.65, SD = 1.40), F(1,156) = 

0.50, p = . 483, eller någon signifikant skillnad i empati gentemot en svensk (M = 4.74, SD = 

1.42) eller icke-svensk (M = 4.59, SD = 1.50) målperson, F(1, 156) = 0.28, p = .595. Däremot 

fanns det en signifikant disordinal interaktion mellan faktorerna deltagarens etnicitet och 

målpersonens etnicitet F(1, 155) = 9.34, p =.019, η² =.65 (se Figur 1). Vidare utfördes ett F-

test samt en ancova (svenska deltagare x målpersonens etnicitet x kön som kovariat) för att se 

om skillnaden i svenska deltagares empati gentemot svensk och icke-svensk målperson var 

signifikant. Resultatet gav stöd för hypotes 1 a då den visade att svenska deltagare kände 

signifikant mer empati för en svensk (M = 4.90, SD=1.32) än icke-svensk (M = 4.37, SD = 

1.61) målperson, F(1, 99) = 5.80, p =.018, η² =.06. Vidare utfördes ytterligare ett F-test samt 

en ancova (icke-svenska deltagare x målpersonens etnicitet x kön som kovariat) för att se om 

skillnaden i empati hos icke–svenska deltagare gentemot icke-svensk och svensk målperson 

var signifikant. Resultatet gav inte stöd för hypotes 1 b, då den visade att icke-svenska 

deltagare inte kände signifikant mer empati gentemot en icke-svensk (M = 4.82, SD = 1.24) än 

svensk (M = 4.43, SD = 1.66) målperson, F(1, 55) = 1.42, p = .239. 

 

    
Figur 1: Empati som en funktion av deltagarens och målpersonens etnicitet. 

 

 

Empati och ålder 
 

Utifrån deltagarnas medelålder omvandlades faktorn ålder till ordinaldata. Deltagarna delades 

in i två grupper bestående av äldre och yngre. Den ”yngre” gruppen bestod av 94 deltagare 

mellan åldrarna 18-29 (M = 22.64, SD= 2.82) och gruppen ”äldre” bestod av 66 deltagare 

mellan åldrarna 30-67 (M = 38.02, SD=8.29). Som det framgår i tabell 3 varierar inte 
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deltagarnas empati med åldern, vilket innebär att hypotes 2 inte fick stöd, då det inte fanns 

någon signifikant skillnad i empati mellan äldre (M = 4.75, SD = 1.36) och yngre (M = 4.60, 

SD = 1.53) deltagare F(1, 158) = 0.39, p =.531. 

 

 

Empati och kön 
 

I tabell 3 framgår även att hypotes 3 fick stöd, då det fanns en signifikant skillnad i empati 

mellan manliga (M = 3.97, SD = 1.37) och kvinnliga (M = 5.29, SD = 1.25) deltagare, F(1, 

156) = 37.22 , p = < .001, η² = 1.00. Det höga η²-värdet kan ha orsakats av att det inte finns 

någon överlappning mellan skattningarna från manliga och kvinnliga deltagare. Resultatet 

från en tvåvägs variansanalys (deltagare kön x målpersonens kön) gav dock inte något stöd 

för hypotes 4, då den kvinnliga (M = 4.82, SD = 1.36) målpersoner inte väckte signifikant mer 

empati än vad den manliga (M = 4.53, SD = 1.54) målpersonen gjorde, F(1, 156) = 0.51, p =. 

822. Ingen signifikant interaktion fanns mellan faktorerna deltagarnas kön och målpersonens 

kön F(1, 156) = 0.30, p =.586.  

För att ta reda om könsskillnaderna i empati mellan yngre män och kvinnor var större än 

mellan äldre män och kvinnor utfördes en tvåvägs variansanalys. Resultatet visade en 

signifikant disordinal interaktion mellan deltagarnas ålder och kön F(1, 156) = 4.48, p =.036. 

Yngre män (M = 3.74, SD = 1.30 ) kände mindre empati än äldre män (M = 4.31, SD = 1.43) 

medan yngre kvinnor (M = 5.42, SD = 1.27), kände mer empati än äldre kvinnor (M = 5.11, 

SD = 1.21 ). Den signifikanta interaktionen gav dock inte stöd för hypotes 5 eftersom 

könsskillnaderna inte tycks bli mindre med åldern, utan indikerar på att könskillnaderna 

förmodligen är lika stora bland äldre och yngre, även om män och kvinnors empati ändras 

med åldern. 

 

Empati och upplevd likhet 
 

Faktorn upplevd likhet (M = 3.41, SD = 1.90) omvandlades till ordinaldata genom att utifrån 

medelvärdet bilda två grupper. Deltagare som hade skattat värden mellan 1- 3.4  var 90 

personer och klassades som ”liten upplevd likhet”(M = 2.05, SD = 0.84). Deltagare som hade 

skattat värden mellan 3.5 - 9 var 70 personer och kategoriserades som ”stor upplevd likhet” 

(M = 5.16, SD = 1.34). För att undvika risken för feltolkning, bör det påpekas att medelvärdet 

för upplevd likhet var lågt, vilket innebär att deltagarna överlag inte upplevde någon stor 

likhet med målpersonen.   

För att få svar på om upplevd likhet med målpersonen påverkade deltagarnas empati 

utfördes en envägs variansanalys. Resultatet visade att hypotes 6 fick stöd, då det fanns en 

signifikant skillnad i empati mellan deltagarna som upplevde liten (M = 4.33, SD = 1.58) och 

stor (M = 5.09, SD = 1.18,) likhet med målpersonen F(1, 158) = 11.50, p = < .001.   

För att se om det fanns någon skillnad gällande upplevd likhet mellan svenska och icke-

svenska deltagare beroende på målpersonen etnicitet, utfördes en tvåvägs variansanalys. Re-

sultatet visade en signifikant huvudeffekt för deltagarens etnicitet, då svenska (M = 3.11, SD 

= 1.60) deltagare upplevde mindre likhet med målpersonen än vad icke-svenska (M = 3.93, 

SD = 2.24) deltagare gjorde F(1, 156) = 6.64, p =.011, η² = .73. Ingen signifikant huvudeffekt 

fanns gällande upplevd likhet med svensk (M = 3.66, SD = 1.77) och icke-svensk (M = 3.19, 

SD = 1.97) målperson F(1,156) = 1.45, p =.231. Däremot visade resultatet en signifikant 

disordinal interaktion mellan deltagarnas etnicitet och målpersonens etnicitet F(1, 156 ) = 
5.70, p = .018, η² = .660 (se Figur 2). Ett t-test utfördes för att se om svenska deltagarnas 

upplevda likhet med svensk (M = 3.65, SD = 1.62) skilde sig signifikant från upplevd likhet 

med icke-svensk (M = 2.56, SD = 1.39) målperson samt om icke-svenska deltagarnas 
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upplevda likhet med icke-svensk(M = 4.07, SD = 2.32) skiljde sig signifikant från svensk (M 

= 3.70, SD = 2.14) målperson. Resultatet visade att hypotes 7a fick stöd då svenska deltagares 

upplevda likhet med svensk målperson skiljde sig signifikant från icke-svensk målperson 

t(100) = 3.65, p= < .001. η² = .01. Däremot fick inte hypotes 7 b stöd, då icke-svenska 

deltagares upplevda likhet med icke-svensk målperson inte skiljde sig signifikant från upplevd 

likhet med svensk målperson t(56)= -5.91, p =.557. För att utesluta att den något ojämna 

könsfördelningen mellan grupperna påverkade resultatet utfördes en ancova med beroende 

variabeln upplevd likhet och faktorerna deltagarens etnicitet och målpersonens etnicitet samt 

faktorn deltagarnas kön som ett kovariat, Med kovariatet inkluderat förändrades inte utfallet, 

då det fanns en signifikant huvudeffekt gällande deltagarnas etnicitet F(1, 155) = 6.22, p = 

.014, η² = .70, men ingen signifikant huvudeffekt gällande målpersonens etnicitet F(1, 155) = 

1.71, p = .193. Interaktion mellan målpersonens och deltagarnas etnicitet var dock fortfarande 

signifikant F(1, 155) = 6.00, p = .015, η² = .68.  

Vidare utfördes en tvåvägs variansanalys för att se om kvinnor kände olika mycket likhet 

med en kvinnlig och manlig målperson samt om manliga deltagare kände olika mycket likhet 

med manlig och kvinnlig målperson. Resultatet visade att kvinnliga deltagare inte upplevde 

mer likhet med en kvinnlig(M = 3.83, SD = 1.84) än med en manlig(M = 3.30, SD = 1.64) 

målperson eller att manliga deltagare kände mer likhet med en manlig (M = 3.21, SD = 2.03) 

än en kvinnlig målperson (M = 3.20, SD= 2.04), F(1, 156) = 0.80, p =.373. Då ingen sig-

nifikant interaktion mellan faktorerna deltagarnas kön och målpersonens kön kunde påvisas 

fick inte hypotes 8a och 8b något stöd.  

 

 
Figur 2: Upplevd likhet som en funktion av deltagarens och målpersonens etnicitet 

 

 

Empati och skuldbeläggning 
 

Förutom analyserna för att besvara hypoteserna utfördes ett antal analyser på kontroll-

variablerna. För att se om det fanns någon skillnad mellan män och kvinnor gällande indirekt 

skuldbeläggning av målpersonen samt om något av könen skuldbelades mer utfördes en två-

vägs variansanalys. Resultatet visade en signifikant huvudeffekt för deltagarnas kön då 

manliga (M = 3.23, SD = 1.49) deltagare ansåg att det var mer klokt av målpersonen att ta 

genvägen via parken än vad kvinnliga (M = 2.44, SD = 1.51) deltagare gjorde F(1, 154) = 
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8.45, p = .004, η² = .82. Ingen signifikant skillnad i indirekt skuldbeläggning av manlig (M = 

3.00, SD = 1.57) eller kvinnlig (M = 2.59, SD = 1.50) målpersonen fanns F(1, 154) = 1.56, p 

=.214. Ingen signifikant interaktion fanns heller mellan faktorerna deltagarnas kön och mål-

personens kön F(1, 154 ) = 1.43, p = .234. Vidare utfördes en tvåvägs variansanalys för att se 

om det fanns någon skillnad gällande skuldbeläggning beroende på målpersonens och del-

tagarnas etnicitet. Resultatet visade en signifikant skillnad i skuldbeläggning av målpersonens 

etnicitet, då deltagarna ansåg att det var mindre klokt av den svenska (M = 2.54, SD = 1.41) än 

den icke-svenska (M = 3.04, SD = 1.62) målpersonen att ta genvägen via parken F(1, 154) = 

5.11, p = .025. η² = .612. Ingen signifikant skillnad fanns gällande skuldbeläggning mellan 

svenska (M = 2.77, SD = 1.48 ) och icke-svenska (M = 2.88, SD = 1.48) deltagare F(1, 154)= 

.001, p= .999. eller någon signifikant interaktion fanns heller mellan faktorerna deltagarnas 

etnicitet och målpersonens etnicitet F(1, 154)= 1.56, p= .213  

 
 

Diskussion 
 

Studien visade att hypotes 1a fick stöd då resultatet visade att svenska deltagare kände 

signifikant mer empati gentemot en svensk än icke-svensk målperson. Hypotes 1 b fick 

däremot inte stöd då icke-svenska deltagare inte kände signifikant mer empati för en icke-

svensk än svensk målperson. Hypotes 2 fick inte stöd då det inte fanns någon signifikant 

skillnad i empati mellan äldre och yngre deltagare. Hypotes 3 fick stöd då kvinnor uppvisade 

signifikant mer empati än män. Däremot fick inte hypotes 4 något stöd då inget av könen 

väckte mer empati. Hypotes 5 fick inte stöd, då en tvåvägs variansanalys visade att 

könskillnaderna inte tycks bli mindre med åldern . Då deltagarna som upplevde stor likhet 

med målpersonen kände signifikant mer empati än deltagare som upplevde liten likhet med 

målpersonen, fick hypotes 6 stöd. Även hypotes 7 a fick stöd då svenska deltagare upplevde 

signifikant större likhet med svensk målperson än med icke-svensk målperson. Hypotes 7 b 

fick dock inte stöd då icke-svenska deltagare inte upplevde signifikant större likhet med en 

icke-svensk än svensk målperson. Då ingen signifikant interaktion mellan faktorerna 

deltagarnas kön och målpersonens kön kunde påvisas fick inte hypotes 8 a och b något stöd. 

Slutligen visade studien att kvinnliga deltagare ansåg att det var mindre klokt av målpersonen 

att ta genvägen via parken samt att deltagarna skuldbelade mer den svenska än icke-svenska 

målpersonen angående vägval.  

Svaren till varför svenska deltagare upplevde mer likhet och hade mer empati för en 

målperson med samma etnicitet som de själva har, skulle kunna finnas inom evolutionistisk 

psykologi. Det kan tänkas att resultatet beror på att, människan har en predisposition för att 

främst känna empati med människor tillhörande samma etnicitet (se exempelvis Rushton, 

1991; Rushton, Rusell, & Wells, 1984). Om det nu är så att människor har en predisposition 

för att känna mer empati och mer likhet med en målperson tillhörande samma etnicitet, varför 

kände inte icke-svenska signifikant mer empati för och mer likhet med en icke-svensk än 

svensk målperson? Det kan tänkas att icke-svenska inte kände signifikant mer empati för eller 

likhet med en icke-svensk målperson på grund av den snäva definitionen av begreppet 

”etnicitet” som användes i denna studie. Det kan tänkas att resultatet hade kunnat bli 

annorlunda om en mindre snäv definition hade använts och om färre ”halv svenska” deltagare 

hade inkluderats. Att deltagarna överlag angav ett högt medelvärde på frågan ” I vilken 

utsträckning ser du dig själv som svensk?” indikerar på att den snäva distinktionen av 

begreppet kan ha påverkat resultatet.  Problematiken med klassa människor som själva är 

födda och uppväxta i Sverige, men har minst en förälder som inte är svensk, som icke-

svenska, är just den ökande risken för att deltagarna kan känna sig mer svenska än icke-

svenska. En naturlig konsekvens av detta kan då bli, att de icke-svenska deltagarna inte 
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känner signifikant mer empati för den icke-svenska målpersonen än den svenska 

målpersonen. Det bör dock påpekas att de icke-svenska deltagarna skattade mer empati för 

och upplevd likhet med, det vill säga högre medelvärden för en icke-svensk målperson, vilket 

ger en indikation på att om en mindre snäv definition av begreppet ”etnicitet” hade använts 

hade resultatet kunnat bli annorlunda. De disordinala interaktionerna är särskilt 

anmärkningsvärda gällande de icke-svenska deltagarna, då de kände mer empati för en icke-

svensk än en svensk målperson, oberoende av målpersonens etnicitet. Detta innebär att 

oavsett vilken världsdel de icke-svenska deltagarna själva kom ifrån, eller föreställde sig att 

målpersonen kom ifrån, hade de mer empati för och upplevde mer likhet med den icke-

svenska målpersonen än den svenska. Detta tyder på att skillnaden i empati och upplevd likhet 

alltså inte borde bero på vilken etnicitet målpersonen och deltagarna själva hade, utan snarare 

om deltagarna ansåg att målpersonen tillhörde ”vi” eller ”de” gruppen, det vill säga om 

deltagarna själva ansåg att målpersonen tillhörde samma sociala kategori som de själva. Enligt 

Fiske och Neuberg (hämtat från Van Bavel & Cunningham, 2009) sker kategoriseringen 

främst på grundval av utseendemässig likhet. Förutom egenskaper som etnicitet, anser 

forskare att även hudfärg, kön och ålder är viktiga faktorer vid kategoriseringen. I denna 

studie tycks kategoriseringen ske enbart på grundval om deltagarna och målpersonerna var 

svenska eller icke-svenska. Om deltagarna skulle ha kategoriserat in andra efter egenskaper 

som kön och ålder borde deltagarna också känt mer empati och likhet med en målperson med 

samma kön och ålder, vilket inte var fallet.  

Äldre och yngre deltagare skiljde sig inte åt i empati, vilket kan ha påverkats av att de äldre 

deltagarna enbart var mellan 30 och 67 år. De studier som har funnit ålderrelaterade skillnader 

i empati har ofta haft en större åldersspridning. Samtidigt har även studier med stor ålders-

spridning funnit samma resultat som denna studie, vilken indikerar på att skillnaden i empati 

mellan äldre och yngre kan variera beroende på hur empati mäts. Även om Rebucal, Diehl, 

Lumley, och Labouvie-Vief (2008) fann en åldersrelaterad skillnad i empati, så fann man inte 

någonting som tydde på att människor skulle bli mer eller mindre empatiska med åldern. Ål-

dersskillnaden som forskarna fann antogs bero på att äldre deltagare inte var lika öppna med 

att visa känslor som yngre deltagare var. Då deltagarna i denna studie inte var äldre än 67 år 

kan resultatet bero på att skillnaden i förmågan till att kunna visa och uttrycka känslor inte var 

så stor mellan äldre och yngre deltagare.  

Kvinnor uppvisade mer empati än vad män gjorde, vilket kan naturligtvis skulle kunna 

bero på att det finns en biologisk skillnad i empati mellan män och kvinnor. Men då en stor 

andel tidigare forskning har visat att könsskillnaderna ofta beror på mätmetoden som har 

använts och inte på själva förmågan till empati, är könskillnaderna troligtvis inte biologiskt 

betingade. Enligt Eisenberg och Lennon (1983) är könsskillnaderna större ju mer uppenbart 

det är för deltagarna att det är empati som undersöks, då framförallt kvinnor tenderar att svara 

önskvärt. Detta har förmodligen inte orsakat denna studies könsskillnad då deltagarna inte 

fick veta att det var empati som undersöktes, förens efter att enkäten var besvarad. Det kan 

också tänkas att könsskillnaderna hade blivit mindre om en belöning hade införts, då Klein 

och Hodges (2001) visade att män är mindre motiverade till att utföra uppgifter som de inte 

får någon belöning för. Eftersom könskillnad i empati i denna studie var så stor, är det dock 

inte troligt att ingen könsskillnad med en införd belöning skulle kvarstå. En mer trolig or-

saksförklaring till det observerade resultatet har presenterats av Gilligan (hämtat från 

Schieman & Van Gundy, 2000), som menar att könsskillnaderna i empati orsakas av soci-

aliseringsprocessen.  Att män och kvinnor socialiseras till att vara olika empatiska, finns det 

mer empirisk stöd för, än att könsskillnaderna i empati skulle vara biologiskt betingade. Om 

könsskillnaderna i empati inte orsakas av socialiseringsprocessen skulle förmodligen inte 

Eisenberg och Lennon (1983) kunna dra slutsatsen att kvinnor tenderar att svara önskvärt, då 

det är uppenbart att det är empati som undersöks. Om könsskillnaderna nu beror på soci-
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aliseringsprocessen, är det även troligt att män anger lägre värden för ett ord som anses vara 

förknippade med kvinnliga egenskaper. Gilligan (hämtat från Schieman & Van Gundy) menar 

att kvinnor socialiseras till att bli omhändertagande och omsorgsfulla, och då manliga del-

tagare i denna studie skattade lägst medelvärden för känslan ”omsorg”, tycks detta vara en 

indikation på att även män förmodligen svarar önskvärt   

Till skillnad från omfattande tidigare forskning, väckte inte den kvinnliga målpersonen i 

denna studie mer empati än den manliga målpersonen. Det observerade resultatet kan tyckas 

vara anmärkningsvärt med tanke på berättelsens våldsamma natur. Eftersom inget av könen 

skuldbelades mer för vägvalet, kan inte detta heller förklara varför inte den kvinnliga 

målpersonen väckte mer empati. Upplevd likhet har ansetts vara en viktig faktor för empati 

(Davis hämtat från Batson, 2005), men då varken manliga eller kvinnliga deltagare kände mer 

likhet med en kvinnlig än en manlig målperson skulle det kunna förklara varför den kvinnliga 

målpersonen inte väckte mer empati. Att kvinnor dessutom indirekt skuldbelade målpersonen 

(men inte något specifikt kön) gällande vägvalet kan ha varit en bidragande orsak till varför 

kvinnor inte kände olika mycket empati gentemot manlig eller kvinnlig deltagare. 

En del av orsaksförklaring till att könsskillnaderna inte tycks bli mindre med åldern, kan 

hittas i konvergerings - teorin, även om den syftar till att förklara varför könskillnaderna blir 

mindre med åldern. Schieman och Van Gundy (2000) menar att ju äldre män och kvinnor blir, 

desto mindre press känner de att leva upp till de stereotypa könsrollerna. Detta leder till att 

män och kvinnor blir mer känslomässigt och empatiskt lika med åldern. Denna studie visade 

istället att könsskillnaden inte blev mindre med åldern, även om män och kvinnor möjligen 

blir lite mer empatiskt lika, då de äldre kvinnorna kände mindre empati än de yngre och de 

äldre männen kände mer empati än de yngre. Kort sagt kvinnor tycks bli mindre empatiska 

med åldern, medan män tycks bli mer empatiska. Resultatet kan ha också påverkats av att 

åldersspridningen inte var tillräckligt stor och det kan därmed inte uteslutas att resultatet hade 

blivit annorlunda om ännu äldre deltagare hade inkluderats i studien.  

Enligt Batson (2005) finns det väldigt lite empirisk forskning som stödjer idén om att 

likhet är en faktor som påverkar vilka vi känner empati för. Trots detta visade denna studie att 

det fanns en skillnad i empati mellan deltagare som upplevde stor och liten likhet med 

målpersonen. Att kvinnor inte upplevde mer likhet med en kvinnlig än en manlig målperson 

eller att män upplevde mer likhet med en manlig än en kvinnlig målperson, kan ses som an-

märkningsvärt. Att svenska deltagarna snarare upplevde likhet främst via härkomst än kön 

visar vilken betydelse en människas härkomst kan ha för socialkategorisering. Att svenska 

deltagare i högre grad ansåg sig vara mer lik en svensk än en icke–svensk, visar hur svårlöst 

som exempelvis ett problem som integration kan vara. Om det nu är så att människor 

kategoriserar in sig enligt ”vi” och ”de” eller ”svensk” och ”icke-svensk” och att denna 

mekanism inte är inlärd, utan sker per automatik, hur ska icke-svenska någonsin då helt kunna 

integreras in i det svenska samhället?     

Då denna studie använde sig av en autentisk berättelse samt hade en relativt stor 

åldersspridning ökar studiens externa validitet. Att man även jämförde medelvärden i empati 

mellan deltagarna och programtillhörighet stärker studiens interna validitet, då man har 

försäkra sig om att deltagarna inte var olika mycket empatiska från början. Som det tidigare 

har påpekats var definitionen av framförallt ”icke-svensk” relativt snäv, då det räckte med att 

deltagrens ena förälder inte var född i Sverige, för att deltagren skulle klassas som icke-

svensk. Detta kan innebära att deltagare som vanligtvis skulle anses vara svenska blev 

kategoriserade som icke-svenska. Distinktionen mellan svensk och icke-svensk gjordes dock 

på grundval av att inte riskera att svenska deltagarna skulle känna tillhörighet till en annan 

etnicitet än just svensk. Det kan antas att om en person har växt upp med en förälder som inte 

kommer från Sverige, känner tillhörighet till landet som föräldern kommer ifrån, vilket i sin 

tur skulle påverka studiens reliabilitet. Det som dock motsäger detta antagande är att 
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deltagarna ansåg sig vara mer svenska än vad definitionen av studien avser. Det går därmed 

inte att utesluta att resultat gällande deltagarnas empati och upplevd likhet med målpersonens 

etnicitet, istället har påverkats av berättelsens natur. Det kan tänkas att svenska deltagare har 

förknippat berättelsen ur ”efterlyst” som en episod som något som sker bland icke-svenska 

människor och har därmed också skattat mer empati och likhet med en svensk än en icke-

svensk målperson, just för att det kan tänkas att berättelsen väcker avsky. Men eftersom 

deltagarna inte trodde i större mån att förövarna var icke-svenska än svenska är det inte 

särskilt troligt att svenska deltagares skattade empati och likhet har enbart påverkats av 

föreställningen att detta är en situation som utspelar sig bland icke-svenska deltagare. Om så 

vore fallet, borde majoriteten av svenskarna också föreställt sig att förövarna var icke-

svenska. Att deltagarnas bild av målpersonen har påverkats av att berättelsen var tagen ur 

”efterlyst” råder inget tvivel om. Det som mest talar för detta är att majoriteten av deltagarna 

oavsett etnicitet, har föreställt sig att den icke-svenska målpersonen kom från mellanöstern. 

Att mellanöstern var så starkt representerad kan tänkas ha påverkats av att deltagarna har en 

stereotyp bild av målpersonen, för liknande situationer som bland annat har skapats av både 

media och programmet ”efterlyst”.  

Det bör även problematiseras att studien hade ett stort antal hypoteser och variabler, men 

enbart 160 deltagare varav endast 25 personer var icke-svenska män. Hypoteserna ger upphov 

till cirka 128 grupper, vilket i sin tur ökar risken för massignifikans. Ett större stickprov eller 

färre variabler och hypoteser hade därmed varit att föredra.     

Eftersom studien använde sig av denna snäva distinktion mellan svensk och icke-svensk, 

skulle det vara intressant om en studie med en mindre snäv distinktion utfördes, för att se om 

det skulle generera andra resultat än denna studie. Det skulle även vara intressant om en 

studie med samma frågeställning och en annan berättelse skulle få andra resultat. Det finns 

nämligen anledning att tro att berättelsen från ”Efterlyst” kan ha påverkat deltagarnas empati, 

då många våldsbrott som tas upp i programmet utförs av gärningsmän med icke-svensk 

bakgrund. Vidare skulle det vara intressant om fler studier kunde undersöka varför svenska 

deltagare känner mer likhet med svenska målpersoner.  Det skulle även vara av intresse att 

utföra en studie där deltagarna är ännu äldre för att se om resultatet gällande åldersskillnader i 

empati kvarstår.  

Forskning om empati gentemot annan och samma etnicitet är begränsad i Sverige, det finns 

fortfarande många obesvarade frågor inom detta område. Frågor som anses vara viktiga att 

besvara är: varför har människor mer empati för samma än annan etnicitet och hur kan man 

öka empatin för människor med en annan etnicitet? Denna studie har visat att upplevd likhet 

kan vara en faktor som påverkar empati, men det kan antas att det fortfarande finns andra fak-

torer som påverkar graden av empati gentemot människor med annan etnicitet. Då dessa fak-

torer ännu är obekanta, får vi tillsvidare nöja oss med vetskapen om att lika barn tycks leka 

bäst. 
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Birds of a feather flock together 

Ethnicity, similarity, age and sex effects on empathy 
 

Piritta Nurminen 

 
Perceived similarity with the target has been seen as important for 

empathy. Research has shown that empathy increases with perceived 

ethnic affinity. The primary purpose of this study was to 

experimentally investigate if there was a difference in empathy 

between non-Swedish and Swedish participants, depending on the 

targets ethnicity and to investigate perceived similarity with the target. 

The majority of the 160 participants were recruited from Mälardalens 

University of which 102 were Swedish and 84 were females. The 

results showed two significant interactions. Swedish participants felt 

more empathy and perceived similarity to a Swedish than non-

Swedish target, but non-Swedish participants did not feel significant 

more empathy and perceived similarity to a non-Swedish than 

Swedish target. No significant difference in empathy was found 

between older and younger participants. Men showed significantly 

less empathy than women and neither sex received more empathy. 

The cause of the interactions was discussed in terms of social 

categorization. Further research with a different definition of ethnicity 

was proposed. 

 

Keywords: empathy, similarity, ethnicity, gender-difference, age-

difference  

 

 

 


