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Ungdomars attityder till homosexuella brottsoffer 
 

Carolina Larsson-Lindeberg 
 

I undersökningen om ungdomars attityder mot homosexuella och 
heterosexuella brottsoffer utfördes ett experiment där 151 deltagare fick svara 
på en enkät. Det fanns fyra olika versioner av enkäter där brottsoffret varierade 
mellan hetero- och homosexuell man men även orten där brottet tog plats 
varierade mellan liten ort och stor stad. Resultatet visade ingen skillnad i 
ungdomars empati beroende på brottsoffrets sexuella läggning, dock visade det 
sig att unga kvinnor har något mer empati än unga män. Resultatet gav inte 
heller någon skillnad i ungdomars empati beroende på ort. Dock upptäcktes en 
interaktionseffekt i empati mellan ort och sexualitet som visade att om brottet 
tog plats i Stockholm kände deltagarna mer empati för en homosexuell man än 
en heterosexuell man samt att empatin blev motsatt i en liten ort. Resultaten 
visade ingen signifikant skillnad på empati mellan deltagarnas etnicitet och 
brottsoffrets sexualitet. Resultaten kan tillämpas praktisk som diskussions-
material för exempelvis gymnasieskolor. 

 
Keywords: youth, empathy, crime victims, homophobia, attitudes  

 
 

I en studie om amerikanska studenters attityder mot homosexuella visades det sig att 
deltagarna var medvetna om hur nedvärderade homosexuella människor var i det amerikanska 
samhället även om de inte nödvändigtvis höll med. I undersökningen nämndes även att 
majoriteten av deltagarna beskrev sexualitet som ”no big deal”. Dock upptäcktes det att 
kvinnor hade större sannolikhet att ha en kompis som kommit ut för dem som homosexuell i 
yngre åldrar medan männen inte upplever det förrän i senare åldrar. Empati var även en faktor 
som kom upp i studien då ett flertal deltagare berättade om sin oro för kompisar som kommit 
ut som homosexuella för att sedan bli avvisade av familj och vänner. Forskaren menade alltså 
att deltagarna fick en empatisk respons då de kände med sina kamrater som blivit avvisade av 
familj och andra vänner  Denna empatiska respons sågs som en bidragande faktor till deras 
positiva attityder (Stotzers, 2008). Batson, Chang, Orr och Rowland, (2002) tar även upp detta 
i en amerikansk studie som handlade om att man ville se om empatisk respons för en medlem 
i en utsatt grupp kan motivera en person att hjälpa hela gruppen. Resultaten pekade på att ju 
mer positiva attityder som framkallades med hjälp av empati, desto större sannolikhet att man 
gjorde handlingar som kan kunde gagna hela den utsatta gruppen och inte enbart den enstaka 
medlemmen. Batson (1994) definierar begreppet empati som ”…other-oriented feelings 
congruent with the perceived welfare of another person” (p. 606). 
 I en rapport av Klingspor och Molarin (2009) framgick det att antalet anmälningar av 
hatbrott på grund av sexuell läggning i Sverige hade ökat mellan år 2007 och 2008 med 53%. 
Då en omdefinition av hatbrott gjordes år 2008 där bifobiska samt heterofobiska hatbrott 
inkluderades måste detta tas i beaktande angående den statistiska ökningen. Av 
anmälningarna bestod majoriteten av olaga hot eller ofredande, följt av misshandel och 
ärekränkning trots att attityderna mot homosexuella blivit mer positiva enligt Statens 
folkhälsoinstitut (Carpelan, 2002) och att forskning påvisar att det finns ett samband mellan 
positiva attityder och empati (Batson et al. 1997). I en amerikansk studie utförd av Herek 
(2008) visade resultaten att det var homosexuella män som blev mest utsatt för hatbrott på 
grund av sexuell läggning. Enligt RFSL:s definition av homosexuell och homosexualitet: ”En 
person som är homosexuell är sexuellt och känslomässigt intresserad av personer av sitt egna 
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kön. Detta är en sexuell läggning.”(RFSL, 2009, stycke 13). Sexuell läggning handlar om att 
individer känner attraktion både känslomässigt och sexuellt till individer av samma kön. En 
sexuell läggning består utav tre komponenter: praktik, preferenser och identitet. Praktik 
handlar om individens erfarenheter och vilka denne har sexuellt umgänge med, medan 
preferenser handlar om vilket kön individen helst har sexuellt umgänge med. I västvärlden 
läggs störst vikt vid identiteten som innebär att det är individen själv som avgör sin sexuella 
läggning, inte individens erfarenheter eller vad individen föredrar (RFSL, 2009). Enligt en 
studie som gjordes av Carpelan (2002) uppskattades 10% av den svenska befolkningen ha 
homosexuella känslor och/eller erfarenheter medan de som enbart identifierade sig som 
homosexuella uppskattades vara som högst några procent. Detta innebar att homosexuella är 
en liten grupp människor i Sverige, även om Sverige tillhör de länder där befolkningen har 
mer positiv attityd mot homosexuella varav majoriteten positiva i studien var kvinnor och 
yngre människor. Empati har även visat samband med attityder, speciellt när de positiva 
empatiska känslor mot en medlem i en stigmatiserad grupp tas fram, då tenderade dessa 
positiva känslor att generaliseras till hela gruppen och inte enbart medlemmen ifråga. Detta 
bidrog till att individer med positiva attityder även agerade positivt (Batson et al. 1997).  

Herek (2000) har föreslagit att fenomenet homofobi ska kallas ”sexual prejudice” som han 
brett definierar: ”…refers to all negative attitudes based on sexual orientation, whether the 
target is homosexual, bisexual, or heterosexual”(p. 19). Han menade att termen ”sexual 
prejudice” omfattas av samma tre principer som andra typer av fördomar. Dessa principer 
innebar att den är en attityd, den är riktat mot en viss social grupp och dess medlemmar samt 
att den är negativ som involverar fientlighet eller ogillande. Därav menar han att attityderna 
mot homosexuella människor är lika de attityder som finns mot ras, etnicitet och minoritets-
grupper. I Hereks (2000) studie kunde man se en skillnad i amerikanska män och kvinnors 
attityder mot homosexuella. Man kunde se att heterosexuella män hade mer negativa attityder 
mot homosexuella män än mot homosexuella kvinnor. Heterosexuella kvinnor hade ingen 
signifikant skillnad i sina attityder mot homosexuella kvinnor och män. Skillnaden mellan 
män och kvinnors attityder förklarades av att män var konsekvent mer fientlig i sina attityder 
mot homosexuella män än vad de var för homosexuella kvinnor. Dock syntes det mönster på 
att deltagarna reagerade med mer obehag för homosexuella av samma kön som de själva.  
Slutsatsen blev då att heterosexuella mäns attityder präglades av kön och den sexuella 
orienteringen, vilket ledde till ett annat tankesätt mot homosexuella människor. 
Heterosexuella kvinnors attityder mot homosexuella kunde dock kopplas samman med 
minoritetsgruppsattityder.  Detta var resultat som överensstämde med LaMar och Kites (1998) 
studie om amerikaners attityder mot homosexuella. Deras resultat visar även här att män är 
mindre toleranta mot homosexuella än vad kvinnor är. 

I en amerikansk studie av Aosved, Long och Voller (2009) fann man att människor som 
har ett stort behov att framställa sig själva positivt visade höga nivåer av sexuella fördomar. 
Dessutom visade heterosexuella högre nivåer av homofobi än homosexuella och bisexuella 
människor uppvisade. Detta indikerade att sexuella fördomar kan vara en socialt önskvärd 
form av fördomar, alltså kulturellt sanktionerat. Ytterligare en slutsats i denna studie var att 
om en individ har en intolerant attityd är denne mer sannolik att ha flera intoleranta attityder 
samtidigt. Nationalencyklopedin (2009) beskriver homofobi som en irrationell rädsla för 
homosexualitet, homosexuella människor och homosexuella beteenden och impulser. Sakalli 
(2002, p.265) definierar fördomar som ” a negative affect toward members of groups” och 
hon nämnde även att fördomar mot homosexuella inte enbart härstammar från att de hålls 
ansvariga för sina kännetecken utan även från de negativa kulturella attityderna som finns mot 
dem. Hennes studie, som tog plats i Turkiet, ledde fram till att attributioner av 
kontrollerbarhet och de kulturella värderingarna var relaterade till fördomsfulla attityder mot 
homosexuella. 
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Enligt Statens folkhälsoinstitut (Carpelan, 2002) fann man inga samband mellan boende 
(lägenhet och hus) och attityder mot homosexuella men dock i tätortsgraden. Studien visade 
att på landsbygden var man mer negativ till homosexuella, därefter kom orter som hade 
mindre än 4 000 invånare. Den tätsortgraden som var minst negativ mot homosexuella var 
storstadsområden, strax under var orter som hade över 30 000 invånare. Dessutom syntes ett 
starkt positivt samband emellan personlig erfarenhet och positiva attityder. Forskaren ansåg 
att det är på grund av att individer besitter mer kunskap och erfarenheter som de fick en ökad 
förståelse samt mer positiva attityder. Gällande ungdomar gjorde Stotzer (2008) en 
undersökning i Amerika som visade att föräldrarna starkt hade influerat ungdomarnas 
attityder och det var flera föräldrastilar som hade samband med positiva attityder mot 
homosexuella. Föräldrastilarna som togs upp var att de aktivt lärde sina barn att stödja 
homosexuella men även där de hade lärt sina barn att behandla alla lika. Popkulturen 
diskuterades även som en influens till deras attityder där TV var den största bidragande 
faktorn med program som belyser homosexualitet. Men den mest avgörande faktorn för 
ungdomar gällande deras attityder, oberoende av deras tidigare erfarenheter, var då en jämlike 
har blivit illa behandlat eller utesluten från sin familj på grund av att den kommit ut som 
homosexuell. Stotzer (2008) menade att detta utlöste en empatisk respons hos ungdomar. 
Heath och Goggin (2009) tog även upp hur TV har påverkat attityder mot homosexuella i sin 
studie och har bidragit till mer ökade positiva attityder hos människor. De menade att 
programmen normaliserade homosexualitet och visade upp en positiv syn mot homo-
sexualitet. Deras studie om amerikaners attityder mot homosexuella, fick inte signifikanta 
resultat gällande kaukasiers och afro-amerikaners attityder mot homosexuella men däremot 
visade deras resultat att det fanns en signifikant skillnad i deras attityder mot bisexuella. Det 
visade då att afro-amerikaner hade mer negativa attityder mot manlig bisexualitet jämfört med 
kaukasier. Detta resultat förklarades med att afro-amerikaner har en stark kulturell tro där man 
värderar vikten av familj, religion samt etnisk stolthet. I en studie gjord av Long och Millsap 
(2008) angående etnicitet och homofobi, så visade det sig att afro-amerikaner hade signifikant 
mer homofobi jämfört med latinamerikaner, asiater samt kaukasier som deltog i 
undersökningen. Då studien grundade sig på en studie som gjordes för 20 år sedan, gjordes en 
jämförelse mellan resultaten. Det visade sig att de etniska grupperna som deltog i den nya 
studien var mer homofobiska än de etniska grupperna som deltog i studien för 20 år sedan. 
Madureira (2007) tog upp i sin brasilianska studie om homofobi att den kollektiva kulturen 
påverkade människors värderingar och fördomar även bortom det som ses som ”rätt” och 
”fel”. Detta betyder alltså att individer tar till sig det ”rätta” beteendet utan att reflektera över 
vad det egentligen innebär. De tänker, agerar och känner så som kulturen säger åt dem att 
göra och förstärker på så sätt homofobin.  

Denna studie inriktar sig på att se om det existerar någon skillnad i ungdomars empati för 
homosexuella och heterosexuella män då homosexuella män väcker mer negativa attityder än 
homosexuella kvinnor (Herek, 2000). Dessutom kommer denna studie undersöka ungdomars 
homofobi beroende på deras bakgrund då kulturen påverkar människors värderingar 
(Madureira, 2007). Då tidigare studier ofta tagit plats i Amerika så bidrar denna studie till ny 
kunskap om ungdomars attityder mot brottsoffer i Sverige.  
Hypoteser:  
Hypotes A: Ungdomar känner mer empati för heterosexuella brottsoffer än för homosexuella 
brottsoffer.  
Hypotes B: Ungdomar känner mer empati för brottsoffer i en liten ort än för brottsoffer i en 
stor stad.  
Hypotes C: Ungdomar med svensk etnicitet har högre empati för homosexuella än vad ung-
domar med icke-svensk etnicitet har.  



4 
 

Hypotes D: Ungdomar med svensk etnicitet har mindre homofobi än ungdomar med icke-
svensk etnicitet.  
 
 

Metod 
 

Deltagare 
 
Deltagarna var 151 gymnasieelever från en skola i en liten ort i mellansverige. Alla deltagarna 
låg under åldersgruppen 16-20 år (M = 17.49, SD = 1.29) och könsfördelningen i studien var 
85 män samt 62 kvinnor, vilket innebar ett internt bortfall på 4. Undersökningen riktade sig 
till alla eleverna men då alla programmen inte var tillgängliga på skolan så var deltagarna 
elever från individuella-, samhällsvetenskapliga-, naturvetenskapliga-, media- och 
handelsprogrammet. Deltagarna bestod även av 122 etniska svenskar och 24 etniska icke-
svenskar. Totalt samlades 151 enkäter in och det gav ett generellt bortfall på 5 enkäter.  Ingen 
ersättning utgick.  
  
 
Material och procedur 
 
Kontakt togs med en gymnasieskola i en liten ort i mellansverige via e-post för att försäkra 
om full samarbetsvilja ifrån skola och lärare för att underlätta datainsamlingen. Deltagarna 
fick först information om de forskningsetiska kraven enligt Vetenskapsrådet. De fick först lite 
information om studien och det var frivilligt att deltaga och att de när som helst kunde avbryta 
sin delaktighet. Informationen om studien vinklades dock på ett sådant sätt att inte deltagarnas 
svar skulle påverkas. Syftet med undersökningen som då angavs var att man ville undersöka  
ungdomars attityder mot brottsoffer. Därefter delades enkäten ut till samtliga närvarande på 
lektionen för att ingen skulle pekas ut för sin delaktighet eller för att de inte deltog. Enkäten 
började med en fiktiv text som hade sin grund i en verklig tidningsartikel men där ändringar 
gjordes för att passa in i enkäten. Denna text presenterades för deltagarna som en autentisk 
artikel. Enkäten delades ut i fyra olika versioner där alla deltagare blev tilldelade en av 
versionerna. Texterna var identiska förutom att offret varierade emellan en heterosexuell man, 
homosexuell man och brottsplatsen varierade från att vara i en storstad och en liten ort. Det 
kursiva i texten markerar det som förändrades i versionerna och en version löd: 
 

En man blev så svårt misshandlad i Stockholm [Sala, liten ort utanför 
Västerås], av ett gäng, att han var nära att dö. Mannen och hans pojkvän 
[flickvän] hade just lämnat en restaurang och stod och väntade på en taxi då 
ett gäng överrumplade dem och misshandlade mannen och hoppade på hans 
huvud. Pojkvännen [Flickvännen] blev fasthållen men dock inte fysiskt 
skadad. Om inte en civilpolis hade ingripit så hade mannen troligtvis dött. 
Tre år senare lider han av sviterna från misshandeln då han har problem med 
synen och balansen.  

 
 Empati. För att mäta empati användes Batsons et al. (1997) empatiskala som består av 16 
varav 6 utav de känslor mätte empati. De sex känslorna som mätte empati var berörd, 
deltagande, medkänsla, medlidande, sympati, värme och ömhet. Dessa bildade ett 
empatiindex. Känslorna skattades i en skala från 1 (inte alls) till 7 (extremt mycket). 
Deltagaren ringade in och värderade var och en av känslorna efter att läst den texten. De fick 
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instruktionen att ringa in den siffra som stämde mest överens med den känsla man fick av 
berättelsen. Cronbachs alfa var 0.85.  
 
 Fördomar. För att mäta graden av fördomar mot homosexuella män användes Modern 
Homophobia Scale för män (MHS-G) utvecklad av Raja och Stokes (1998) översatt lexikalt 
av undersökaren. MHS-G innehåller 22 påståenden där deltagaren ringade in det svaret som 
överensstämde mest med dem själva på en skala mellan 1 (instämmer inte alls) till 5 
(instämmer helt). De 22 påståenden löd bland annat: ”Jag har inget emot att gå på en fest där 
det finns homosexuella män”, ”Jag har inget emot att arbeta med en homosexuell man” och 
”Jag är bekväm med tanken på att två män kan ha en romans”. Dessa påståenden lades ihop 
till ett index. Cronbachs alfa var 0.90. 
 Det ställdes även frågor som bland annat handlade om deltagarens etniska bakgrund. 
Kriterierna för svensk i denna undersökning var de deltagare  som dels själva är födda i 
Sverige samt deras föräldrar är födda i Sverige. Kriterierna för icke-svensk är då deltagaren 
själv inte är född i Sverige eller har minst en förälder som inte är födda i Sverige. Antalet 
svenskar  blev då 118 och icke-svenskar blev då 22, det fanns då ett bortfall på 11 deltagare 
som inte svarat på denna fråga i enkäten. De punkterna i enkäten som svarade på dessa frågor 
var: ”Båda mina föräldrar är födda i Sverige”, ”Jag är född i Sverige”. Samtliga punkterna 
hade svarsalternativen Ja och Nej. Ytterligare frågor som deltagaren fick svara på var: ”Var 
har du i huvudsak vuxit upp?” samt ”Var bor du nu?”. Svarsalternativen var här 1 (en större 
stad), 2 (i en mindre stad), 3 (i en mindre ort) och slutligen 4 (på landsbygden).  
 När deltagare hade lämnat in enkäten fick de en lapp där de fick reda på studiens verkliga 
syfte. De fick reda på att undersökningen handlade om att se om det existerar någon skillnad 
mellan ungdomars empati mot homosexuella och heterosexuella beroende på deltagarnas 
etnicitet samt om orten där brottet tog plats påverkade. De fick även reda på att 
undersökningen undersökte om det fanns en skillnad i homofobi mellan deltagarna beroende 
på deras etnicitet samt orten där brottet tog plats. Sist i brevet fanns det även kontaktuppgifter 
till undersökaren om någon av deltagarna skulle ha frågor. Undersökaren var närvarande hela 
tiden då datainsamlingen gjordes.  
 
 

Resultat 
 

Vid mätningen av de sex empatikänslorna uppkom resultaten för de fyra olika versionerna 
som representeras i Tabell 1.  
 
Tabell 1 
Medelvärden (och standardavvikelser)på empatikänslorna fördelat på de olika versionerna 
Empatikänslor  Sala-homo  Stockholm-homo   Sala-hetero   Stockholm-hetero 
Berörd    4.18 (1.83)  4.24 (1.84)     4.36 (1.97)   3.69 (1.79) 
Medkänsla   4.23 (1.81)  4.94 (1.69)     4.74 (1.93)   4.23 (1.75) 
Medlidande  4.77 (1.83)  5.18 (1.57)     4.97 (1.88)   4.61 (1.85)    
Sympati    4.54 (1.90)  4.64 (1.75)     4.29 (1.89)   4.26 (1.70) 
Värme    1.39 (0.82)  1.65 (1.54)     1.91 (1.19)   1.41 (0.75) 
Ömhet    2.39 (1.70)  3.47 (2.00)     3.32 (1.81)   2.35 (1.58) 
Not. Skalan gick från 1(inte alls) till 7(extremt mycket). 
 
För att testa om orten påverkar deltagarnas empatiindex för homosexuella brottsoffer gjordes 
en 2 (brottsoffrets sexualitet: heterosexuell/homosexuell) x 2 (ort: Sala/Stockholm) 
variansanalys. De oberoende variablerna var sexualitet och ort. Resultatet visade ingen 
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huvudeffekt av sexualitet F(1, 139) = 0.26, p = .693, inte heller en signifikant huvudeffekt av 
ort, F (1, 139) = 0.04, p = .874. Dock fanns en signifikant interaktionseffekt, F(1, 139) = 8.06, 
p = .031. (detta redovisas i Tabell 2). Interaktionseffekten undersöktes vidare med en 
enkeleffektsanalys. Resultatet blev för homosexuella på Sala och på Stockholm; t(69) = -1.39, 
p = .168 (tvåsidig). Medelvärdesskillnaden var -.44, 95% CI [-1.07, .19] (etakvadrat = .986). 
Resultatet blev för heterosexuella på Sala och på Stockholm; t(70) = 1.70, p = .093 (tvåsidig). 
Medelvärdesskillnaden var = 0.51, 95% CI [-.87, 1.11]) (etakvadrat = .986). Då interaktions-
effekten inte kunde förklaras av denna enkeleffektsanalys gjordes ytterligare en 
enkelseffektanalys. Resultatet blev för Sala på homosexuella och på heterosexuella; t(71), p = 
.201 (tvåsidig). Medelvärdesskillnaden var = 0.39, 95% CI [-.99, .21](etakvadrat = .986). 
Resultatet blev för Stockholm på homosexuella och heterosexuella; t(68) = 1.78, p = .079 
(tvåsidig). Medelvärdesskillnaden var = 0.56, 95% CI [-.06, 1.18] (etakvadrat = .986). 
Enkeleffektsanalyserna kunde därmed inte förklara interaktionen. 
 
Tabell 2 
Medelvärden (och standardavvikelsen) i empatiindex för ort fördelat på brottsoffrets 
sexualitet 
       Heterosexuell        Homosexuell      Totalt 
Sala      3.93 (1.34)        3.54 (1.23)       3.73 (1.29) 
Stockholm    3.42 (1.19)        3.98 (1.43)       3.69 (1.33) 
Totalt     3.67 (1.28)        3.75 (1.34)       3.71 (1.31) 
Not. Skalan gick från 1(inte alls) till 7(extremt mycket). 
 
Pearson korrelation visade att det fanns en korrelation mellan kön och empatiindex, r = 0.4, n 
= 143, p < .01. Då gjordes ytterligare en tvåvägs variansanalys med samma variabler, ort och 
sexualitet på empatiindexet, dock denna gång lades variabeln kön till som kovariat i analysen. 
Resultatet visade ingen huvudeffekt av varken sexualitet F(1, 134) = 0.01, p = .935, eller ort 
F(1, 134) = 0.17, p = .935. Resultatet visade en interaktionseffekt mellan ort och sexualitet 
F(1, 134) = 5.76, p = .018. För kovariatet kön blev resultatet F(1, 134) = 7.84, p = .006 (se 
Tabell 3). 
 
Tabell 3 
Medelvärden (och standardavvikelser)i empatiindex för sexualitet fördelat på kön 
       Heterosexuell      Homosexuell        Totalt 
Kvinna     4.20 (1.14)       4.42 (1.07)        4.31 (1.10) 
Man      3.28 (1.26)       3.24 (1.26)        3.26 (1.25) 
Totalt     3.65 (1.29)       3.71 (1.32)        3.68 (1.29) 
Not. Skalan gick från 1(inte alls) till 7(extremt mycket).  
   
 För att undersöka om ungdomars etnicitet och brottsoffrens sexualitet påverkade 
empatiindex gjordes en 2 (deltagarens etnicitet: svensk/icke-svensk) x 2 (brottsoffrets 
sexualitet: heterosexuell/homosexuell) variansanalys. Resultaten visade ingen signifikant 
huvudeffekt av etnicitet F (1, 136) = 0.34, p = .560 och inte heller någon huvudeffekt av 
brottsoffrets sexualitet F(1, 136) = 0.02, p = .898. Ingen interaktionseffekt hittades heller F(1, 
136) = 0.06, p = .801 (se Tabell 4). 
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Tabell 4 
Medelvärden (och standardavvikelser)i empatiindex för sexualitet fördelat på etnicitet 
       Heterosexuell      Homosexuell        Totalt 
Svensk     3.59 (1.31)       3.72 (1.30)        3.66 (1.30) 
Icke-svensk   3.88 (1.23)       3.83 (1.58)        3.86 (1.30) 
Totalt     3.66 (1.29)       3.73 (1.32)        3.69 (1.30) 
Not. Skalan gick från 1(inte alls) till 7(extremt mycket).  
  
 För att undersöka om ungdomar med svensk bakgrund har mindre homofobi än ungdomar 
med icke-svensk bakgrund har så gjordes ytterligare en medelvärdesprövning.  Där visade 
resultatet att svenska deltagare (M = 4.10, SD = 0.85) var mindre homofobiska än icke-
svenska deltagare (M = 3.53, SD = 0.85), t(131) = 2.46, p = .015. Medelvärdesskillnaden var 
0.45, 95 % CI [.09, .81] (etakvadrat = .044). 
 
 

Diskussion 
 

Resultaten visade att det inte fanns något stöd för hypotes A som handlade om att ungdomar 
känner mer empati för heterosexuella brottsoffer än för homosexuella brottsoffer men det 
fanns en skillnad mellan kön. Bland ungdomarna visade det sig att kvinnor hade mer empati 
för brottsoffren. Detta bekräftade Hereks (2000) studie om skillnader mellan kvinnor och 
mäns attityder mot homosexuella då resultaten även där visade att kvinnor har mer positiva 
attityder än män mot homosexuella samt LaMar och Kites (1998) studie som visade att män är 
mindre toleranta mot homosexuella än vad kvinnor är. Det fanns inte heller stöd för hypotes B 
som handlade om att ungdomar känner mer empati för brottsoffer i en liten ort än för 
brottsoffer i en stor stad. Dock fanns det en interaktionseffekt mellan sexualitet och ort på 
empati. Denna interaktionseffekt visade att deltagarna kände mer empati för en homosexuell 
man än för en heterosexuell man där båda har blivit misshandlade i Stockholm. 
Interaktionseffekten visade även att deltagarna kände mer empati för en heterosexuell man än 
för en homosexuell man där båda blivit misshandlade i Sala. Dock kunde inte denna 
interaktionseffekt förklaras vidare genom en enkeleffektsanalys, om deltagarantalet till varje 
version varit större så kan detta ha undvikits. Stotzer (2008) tog upp i sin studie att ungdomar 
inte tycker att sexualitet är en ”big deal” men samtidigt menar Carpelan (2002) att 
erfarenheter påverkar individers attityder positivt. I en liten ort har en individ inte samma 
erfarenheter av homosexuella som denne skulle ha i en stor stad. Detta kan bidra till en 
förklaring till interaktionseffekten i denna studie. Deltagarna kan eventuellt anse att i en stor 
stad är människor mer förstående mot homosexuella än i en liten ort. Resultatet i denna studie 
gav inte heller stöd för hypotes C som handlade om att ungdomar med svensk etnicitet har 
högre empati för homosexuella än vad ungdomar med icke-svensk etnicitet har. Resultatet 
visade ingen signifikant huvudeffekt på empati mellan sexualitet och etniciteten hos 
deltagarna. Detta kan kopplas samman med Stotzer (2008) med föräldrastilar. Detta öppnar en 
diskussion om deltagarna som har en icke-svensk etnicitet har föräldrar som normaliserar 
homosexuella som gör att deltagarna inte ser läggningar. Men även att de svenska kulturella 
värderingar har påverkat hela familjen till normalisering. Dock fanns det stöd för hypotes D 
som handlade om att ungdomar med svensk etnicitet har mindre homofobi än ungdomar med 
icke-svensk etnicitet. Där fanns det ett signifikant resultat mellan deltagarnas etnicitet och 
brottsoffrets sexualitet angående homofobi. Resultatet visade att deltagarna med svensk 
etnicitet hade mer homofobi än deltagarna med icke-svensk etnicitet. Detta var ett annorlunda 
resultat mot vad Long och Millsap (2008) fick fram då de fick fram att afro-amerikaner hade 
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mer homofobi än kaukasier. Dock kan resultatet kopplas samman med Carpelan (2002) där 
storleken på orten påverkar attityden mot homosexuella. Då undersökningen utfördes i en 
liten ort kan resultatet förklaras genom att deltagarna inte hade många egna erfarenheter från 
homosexuella män men även att deltagarna kom ifrån en liten ort så kan även detta bidra till 
att de inte har upplevt kamrater som blivit avvisade av andra vänner och familj som startar 
empatiska responser, något som Stotzer (2008) tar upp i sin studie. 
 Vid kritisk granskning av arbetet kunde deltagarantalet vara större för att vara säkerställa 
resultaten men dessutom hade datainsamlingen kunnat utökas till ytterligare en skola. Trots 
flera kontakt försök via e-post och telefon med flera skolor fick undersökaren inte tillgång till 
ytterligare en skola som kunde bidra till en jämn fördelning mellan deltagarna som hade en 
svensk och icke-svensk bakgrund. Det var tydligt att de ord som användes i enkäten inte var 
vanliga för deltagarna då det uppstod många frågor om ordens betydelse. Det var flera 
deltagare som frågade vad till exempel ordet medlidande betydde. Detta bidrog till att det blev 
lite ”pratigt” vid datainsamlingen. Trots detta var flertalet av deltagarna mycket engagerade i 
enkäten och när datainsamlingen tog plats fick undersökaren upplevelsen av att detta var en 
positiv händelse för deltagarna. Det syntes även ett tydligt engagemang ifrån de lärare som 
undersökaren kontaktade, vilket bidrog till deltagarantalet. Mätinstrumentens cronbachs alfa 
påvisade att båda instrumenten hade en god intern konsistens. I denna studie påvisade värdena 
i cronbachs alfa att instrumentet för homofobi hade högre intern konsistens än vad 
mätinstrumentet för empati hade.  
 För vidare forskning kan det vara intressant att forska vidare på homofobin mellan etnicitet 
och ort, något som i denna undersökning fått signifikanta resultat. Denna undersökning kan 
även byggas vidare genom att den blir mer specifik i bakgrunderna men även samla data ifrån 
olika orter för att se om tätheten på orten har någon inverkan på homofobin. Ytterligare 
forskningsområden kan vara att undersöka vidare på den interaktions-effekt, som kom fram i 
denna undersökning, mellan sexualitet och ort på empati. Dessutom finns det möjligheter att 
undersöka hur det ser ut för kvinnor som är homosexuella. En intressant forskningsfråga för 
framtiden kan lyda: ”Kan det vara så att för ungdomar spelar inte den sexuella läggningen 
någon roll för det sociala samspelet?” 
 Resultatet i denna studie är relevant för praktiska verksamheter som ett 
diskussionsunderlag i exempelvis skolor då resultaten visar hur ungdomars attityder ser ut i 
Sverige.  
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