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Empati och ansvarighet 

Om medkänsla för djur och människor i svåra situationer 

 
Marina Eriksson och Mirélle Gustafsson 

 

Tidigare forskning har pekat på att människor och djur som anses 

sakna ansvar för sin situation väcker mycket empati. Två experiment 

genomfördes för att se om det förelåg någon skillnad i empati 

gentemot människor och djur. I Experiment 1 läste 244 studenter om 

en man, kvinna, katt eller hund som var mer eller mindre ansvarig för 

att ha hamnat i en svår situation. Empati hade ett negativt samband 

med ansvar. I Experiment 2 läste 73 studenter om en man eller varg 

som framställdes lika ansvariga. De två experimenten visade 

sammantaget att (1) kvinnor känner mer empati än män, (2) män 

väcker lite empati, (3) hund väcker mycket empati, (4) män anses bära 

störst ansvar, (5) djurägare känner mer empati än de som inte har 

något djur och (6) empati endast kan förklaras till en liten del av 

upplevt bristande ansvar hos offret.  

 

Keywords: empathy, compassion, responsibility, humans, animals  

 

 

Inledning  
 

Empati är ett välkänt begrepp i dagens samhälle som används alltmer bland människor. Dock 

finns det en stor variation i hur människor definierar och tolkar innebörden av begreppet 

empati. Det som är övergripande för att kunna känna empati är att det finns en inre motivation 

som skapar en känsla av emotionell samhörighet med en annan människa. Denna samhörighet 

begränsas inte enbart till att uppkomma för en annan människa utan uppkommer även i 

relationen mellan människor och djur.  

     Serpell (2004) har förklarat att djur som liknar människan har en tendens att väcka mer 

empati än de djur som inte liknar människan. Batson, Turk, Shaw och Klein (1995) anser att 

begreppet empati är en känslomässig reaktion som hänger samman med förståelsen av en 

annan individs välbefinnande. Ett samband mellan empati och ansvar skall i denna 

undersökning testas då tidigare forskning har antytt att ansvarsgraden på offret har betydelse 

för hur mycket empati offret väcker (Lerner & Simmons, 1966).   

 

 

Definition av empati 
 

Paul (2000) definierar empati utifrån att människor kan känna känslomässiga reaktioner på en 

annan individs känslor och känslotillstånd. Detta innebär att man måste kunna förstå en 

individs perspektiv, alltså ha en förståelse av individens tankar och känslor. Batson, Turk, 

Shaw och Klein (1995) anser att empati inkluderar känslor som sympati, medlidande, 

medkänsla och ömhet. För att känna empati krävs att det finns en motivation att bistå en 

annan individs behov. 

     Håkansson Eklund (2006) anser att det finns fyra komponenter som tillsammans utgör 

upplevelsen av empati. Dessa komponenter är (1) att man förstår och kan sätta sig in i en 

annan individs situation och känslor, (2) en individ känner en eller flera olika känslor, både 
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positiva och negativa, dessa känslor förmedlas även till andra individer, (3) den som känner 

empati uppfattar en likhet med dennes tidigare upplevelser och erfarenheter och (4) att den 

som känner empati är orolig för en annan individs välbefinnande. 

     Enligt Batson et al. (1996) har människor större benägenhet att känna empati för ett offer 

som befinner sig i en situation som människor har erfarenheter från och kunskaper om. De 

anser att människor upplever empati för andra individer när det går att sätta sig in i den andra 

individens situation och föreställa sig själv i en liknande situation. Detta innebär att man har 

en förmåga att kunna leva sig in i en annan individs känslotillstånd, som även Aderman och 

Berkowitz (1970) anser.  

     Batson, Håkansson Eklund, Chermok, Hoyt och Ortiz (2007) har visat att det är viktigt att 

kunna uppfatta och förstå en annan individs perspektiv för att kunna känna empati. I 

situationer då människor känner empati är de två relevanta faktorerna att (1) förstå att en 

annan individ är i nöd och (2) värdesätta en annan individs välmående. Oleson och Henry 

(2009) anser att upplevelsen av negativa känslotillstånd kan ge upphov till aggressivt 

beteende, detta för att negativa känslor kan utlösa en defensiv, försvarande, reaktion som 

leder till att oron för andra individers välmående dämpas. 

    Hos människor är det två reaktioner som uppkommer som en följd av en annan individs 

lidande och dessa två reaktioner är empati och personlig oro. Personlig oro är enligt Batson, 

O´Quin, Fultz och Vanderplas (1983) att man känner ängslan, oro, upprördhet, bedrövelse, 

olycklighet och nödställdhet. Att föreställa sig hur en individ i nöd känner ökar styrkan av 

empati medans att föreställa sig sina egna känslor i samma situation ökar både styrkan av 

empati och personlig oro (Batson, Early, & Salvarani, 1997). Personlig oro kan uppkomma 

som ett resultat av att veta att en annan individ är i nöd, till exempel rädsla och sorg (Batson, 

Duncan, Ackerman, Buckley, & Birch, 1981). Oleson och Henry (2009) hävdar att empati 

som människor känner gentemot andra människor är starkt relaterat till den empati som 

människor känner gentemot djur. De visade även att de människor som har brist på empati 

gentemot andra människor även har bristande empati gentemot djur. 

      

 

Empati gentemot djur 
 

Tidigare studier har visat att de individer som vuxit upp med djur i familjen har benägenhet 

att känna mer empati än de individer som inte haft något djur under uppväxten (Taylor & 

Signal, 2005). Flera tidigare studier har kommit fram till att det finns två specifika faktorer 

som ligger till grund för hur våra attityder till djur uttrycks, dessa är att (1) kunna känna 

empati och (2) ha en mental upplevelse av djuret (Furnham, McManus, & Scott, 2003). 

     Våra attityder gentemot djur är betydande för djurens välbefinnande. Människors positiva 

känslor tycks ofta vara svåråtkomliga för djur med antingen positiv eller negativ nytta. Nytta 

innebär till vilken användning djuret kan tänkas vara. Det finns skillnader mellan män och 

kvinnor, män tenderar lättare än kvinnor att se djuret utifrån vilken nytta de kan tänkas 

åstadkomma. Kvinnor har ett mer känslomässigt förhållningssätt gentemot djur jämfört med 

män. Hänsyn skall tas till att det finns individuella skillnader mellan människor vad det gäller 

deras attityder till djur. Djur som tenderar att väcka mer empati hos människor är djur som 

liknar människan och som människor anser har ett sött utseende i jämförelse med de djur som 

anses vara mer olik människan (Serpell, 2004). Djur som liknar människan, till exempel 

däggdjur, har större benägenhet att väcka empati än djur som inte liknar människan, 

exempelvis fågel (Angantyr, Eklund, & Hansen, 2010). 

     Fidler, Coleman och Roberts (2000) har kommit fram till att det är i barndomen som 

attityderna till djur utvecklas. Det är barns upplevelser och tidigare erfarenheter som blir 

grunden för hur deras beteende gentemot djur yttrar sig. De anser även att människors 
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uppfattning av djur och människor kan ändras med tiden. Detta beroende på vilka personliga 

erfarenheter som människor upplever samt andra sociala omständigheter som de kan komma i 

kontakt med. 

     Hills (1995) anser att det föreligger en positiv relation mellan djur och människor, detta för 

att det tros finnas ett samband mellan empati för djur och tron på djurets intellekt. Hills anser 

att en positiv relation till djur kräver att det finns en tro hos människor på att djuret har en 

medvetenhet samt att djuret har tankar och känslor. Anledningen till att man vill hjälpa djur i 

nöd kan enligt Fidler, Coleman och Roberts (2000) förklaras utifrån att (1) man vill bevara liv 

för artens fortsatta överlevnad och (2) man vill förebygga eller avbryta djurets lidande.  

     Empati gentemot djur är starkt kopplat till den empati som man känner gentemot 

människor. Människor som är mindre oroade över djur som far illa är samtidigt mindre 

benägna att känna empati gentemot människor än de människor som känner mycket oro över 

djur som far illa. Det har visat sig att bristande empati kan associeras till våldshandlingar 

gentemot djur och människor. Det har även visat sig att de människor som känner mindre 

empati gentemot djur är signifikant mer benägna att ägna sig åt misshandel av djur i 

jämförelse med de människor som känner mer empati gentemot djur (Oleson & Henry, 2009).     

 

 

Empati och ansvar 
 

Enligt Batson (1994) finns det en tendens att människor känner mycket empati för de offer 

som anses ha orsakat sin egen situation, alltså anses som ansvariga. Angantyr, Eklund och 

Hansen (2010) stödjer inte detta resonemang. De anser att offer, exempelvis djur, får mycket 

empati då en av aspekterna kan vara att de anses som mindre ansvariga för situationen. En 

annan aspekt är att offer med liten eller ingen kontroll över situationen tenderar att väcka mer 

empati än offer som har mer kontroll över situationen. Detta för att det är lättare att anklaga 

ett offer som anses som ansvarig för sitt eget lidande. Detta samband mellan empati och 

ansvar kan förklara varför de kom fram till att kvinnor visade mer empati för djur och barn än 

vad de gav uttryck för när offret var en vuxen människa. Detta för att en vuxen i jämförelse 

med djur och barn är mer ansvarig och har mer kontroll över situationen. Denna förklaring 

stärks av Goetz, Keltner och Simon-Thomas (2010) som även de anser att en förklaring till 

varför man känner mer empati för djur och barn är att dessa två uppfattas som mindre 

ansvariga för sin egen situation än en vuxen. 

     Plågsamma eller besvärliga situationer som människor själva har orsakat kan leda till att 

det påverkar andra människors förmåga att känna empati för dessa och i vilken utsträckning 

de är beredda att se individen straffas för det den åstadkommit (Aderman, Archer, & Harris, 

1975). Tidigare forskning har visat att om en individ uppvisat aggressivt beteende anser 

människor att individen är värd sitt lidande. Har man orsakat sitt eget lidande ska man stå för 

de följande konsekvenserna (Lerner & Simmons, 1966). 

 

 

Könsskillnader i empati 
 

Tidigare forskning har visat att män inte känner lika mycket empati som kvinnor, varken 

gentemot djur eller människor (Angantyr, Eklund, & Hansen, 2010). En orsak kan förklaras 

utifrån Serpell (2004) som anser att kvinnor i större utsträckning har förmåga att komma i 

kontakt med sina känslosamma attityder. Detta kan i sin tur leda till att kvinnor lättare kan 

visa och känna empati gentemot andra människor. 
     Ytterligare orsak till att kvinnor i tidigare forskning uppvisat mer empati kan kopplas till 

det som Ickes, Gesn och Grahams (2000) konstaterat. Där framkom det skillnader i empati 
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mellan könen, kvinnorna kände signifikant mer empati än männen. De anser att resultatet kan 

tolkas genom att titta på samhällets könsroller, där kvinnor är upplärda till att agera på ett 

visst sätt, exempelvis då en av dessa roller innebär att ha ett mer känslomässigt 

förhållningssätt i jämförelse med vad män har. Dock skall tilläggas att författarna i detta fall 

inte ansåg att kvinnor endast skulle ha en bättre förmåga till att känna empati utan att de även 

skulle vara mer motiverade till att känna empati i jämförelse med män.  
 

 

Sambandet mellan empati och altruism 
 

Empati innefattar de båda beståndsdelarna altruism och egoism, altruism kan med ett annat 

ord förklaras som osjälviskhet. Empati är egenskapen som krävs för att kunna omvandla en 

annan individs missöde till sina egna känslor. Detta kan i sin tur leda till att personlig oro 

uppkommer (Batson, O´Quin, Fultz, & Vanderplas, 1983). Batson, Ahmad, Lishner och 

Tsang (2002) definierar begreppet altruism som att ens egna slutgiltiga mål är att öka en 

annan individs välmående. Däremot om ens slutgiltiga mål är att öka det egna välmåendet 

anses motivationen vara egoistiskt grundad. De anser att man ska använda sig av begreppet 

altruism när motivationen att hjälpa finns och då det är till en annan individs fördel. Batson, 

O´Quin, Fultz och Vanderplas (1983) hävdar att personlig oro kan skapa ett egoistiskt begär 

till att försöka minska den egna oron, empati och altruism skapar istället ett begär att minska 

oron för en annan person som befinner sig i nöd. 

     Håkansson och Montgomery (2003) anser att det finns individuella skillnader i graden av 

upplevd empati som kan ha inverkan på beteendet. Empati kan upplevas som en form av 

altruism då ett samspel mellan offret och den som känner empati uppkommer, detta innebär 

att man vill förbättra en annan människas välbefinnande utan att handla själviskt. 

 

 

Syftet med den här undersökningen  

 

Syftet med den här undersökningen var att studera om det finns skillnad i graden av empati 

beroende på om offret är ett djur (katt/hund) eller en människa (man/kvinna). Dessutom 

testades det om det finns samband mellan empati och hur ansvarig offret upplevs vara för den 

inträffade händelsen. Den här undersökningen bygger vidare på tidigare forskning som visat 

att djur får mer empati än människor (Angantyr, Eklund, & Hansen, 2010) samt att de offer 

som anses som mindre ansvariga för sitt lidande tenderar att få mer empati än de offer som 

anses som mer ansvariga (Goetz, Keltner, & Simon-Thomas, 2010). Angantyr, Eklund och 

Hansen (2010) anser att mer forskning behövs kring hur ansvariga offren anses vara för en 

inträffad situation som kan vara en möjlig förklaring till skillnader i hur mycket empati de 

väcker. För att experimentellt testa om ansvar har en effekt på empati manipulerades i den här 

undersökningen berättelserna så att offren framställdes olika mycket ansvariga i olika 

versioner. Förväntan var att berättelser där offren framstod som mer ansvariga för händelsen 

skulle väcka mindre empati än berättelser där offret framstod som mindre ansvarig. Dessa 

frågor testades i två experiment. 

 

 

Experiment 1 
 

En första frågeställning i Experiment 1 var om djur väcker mer empati än människor. 

Hypotesen var i linje med tidigare forskning (Angantyr, Eklund, & Hansen, 2010) att en katt 

och en hund skulle väcka mer empati än en man, oavsett hur ansvariga de framställdes. 
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Ytterligare en hypotes var att en kvinna väcker mer empati än en man på grund av att kvinnor 

i allmänhet anses mindre fysiskt starka och därmed inte kan försvara sig i lika stor 

utsträckning som män. 

     En andra frågeställning var om det finns samband mellan empati och hur ansvarig offret 

upplevs. Hypotesen var att ju mer ansvarig offret upplevdes vara desto mindre empati skulle 

väckas gentemot offret, detta i jämförelse med de offer som upplevdes som mindre ansvariga. 

Det förväntades således att berättelserna där offren framställts som mer ansvariga skulle 

väcka mindre empati. Vidare förväntades att mannen skulle vara det offer av de fyra som 

skulle upplevas som mest ansvarig och väcka minst empati än de resterande offren. 

     En tredje frågeställning var om kvinnor känner mer empati än män. Hypotesen var att 

kvinnor skulle känna mer empati än män, eftersom tidigare forskning har visat på en sådan 

skillnad mellan könen (Angantyr, Eklund, & Hansen, 2010). Även Ickes, Gesn och Grahams 

(2000) samt Serpell (2004) har konstaterat att kvinnor har lättare att känna empati än män. 

 

 

Metod 

 

 

Deltagare 

 
I den här studien deltog 244 studenter vid Mälardalens högskola, deltagarnas inriktning var 

psykologi, sociologi, teknik och design samt vård och omsorg. Av deltagarna var 138 kvinnor. 

Deltagarna var mellan 19 och 63 år (M = 23.9, SD = 5.6). Deltagarna valdes utifrån den 

kurs/det program de gick för att få så stor spridning som möjligt. Det fanns ett generellt 

bortfall på två personer då dessa inte returnerade sina enkäter. Även ett partiellt bortfall på två 

personer fanns då enkäterna var ofullständigt ifyllda. Ingen ersättning utgick.  

 

 

Material 

 
Det mätinstrument som användes i undersökningen var enkäter. Materialet bestod av sex 

bakgrundfrågor såsom kön, födelseår, etnicitet, om deltagarna hade barn och djur samt vilket 

slags djur de i så fall hade. Enkäterna bestod av en fiktiv berättelse om en brutal misshandel 

där deltagarna fick skatta sina känslor för offret på en empatiskala (Batson et al., 2007) som 

var översatt av Angantyr, Eklund och Hansen (2010). Sedan fick de skatta vilken grad av 

ansvar de ansåg att offret hade för händelsen. Den fiktiva berättelsen fanns i åtta olika 

versioner (se Tabell 1), där hälften av berättelserna innebar att offret framställdes som mer 

ansvarig och där de resterande berättelserna framställde offret som mindre ansvarig för den 

inträffade händelsen. Berättelserna varierade även när det gällde vilken typ av offer som 

utsattes för brutal misshandel. Det fanns fyra olika varianter av offer: man, kvinna, katt och 

hund. Så här löd varianten där det var en man utan eget ansvar: 

  

Det är en sen sommarkväll i juni och du kommer gående och får se 

en man liggandes vid vägkanten. Du närmar dig mannen för att ta 

reda på vad som har hänt, du inser att mannen inte är kontaktbar 

och kontaktar ambulans. När ambulanspersonalen senare anländer 

till platsen så konstateras att mannen blivit brutalt misshandlad 

vilket har lett till att han har fått kraftiga skallskador och ett antal 

brutna revben och får föras akut till sjukhuset för vård. 
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Till denna inträffade händelse fanns det vittnen som kunde bekräfta 

att mannen inte uppvisat något aggressivt beteende gentemot 

förövaren innan misshandeln inträffade.  

 

De kursiverade orden i berättelsen varierade beroende på vilket offer som förekom i de olika 

berättelserna. I berättelserna med det manliga offret kan man/mannen antingen bytas ut till 

kvinna, katt eller hund. Samma sak gäller då det står ordet ”han”, som kan bytas ut till ”hon” 

eller ”den”. I de berättelser då offret framställts som mer ansvarig har orden ”inte” och 

”något” tagits bort och på så vis står det förklarat att vittnen kunde bekräfta att offret uppvisat 

aggressivt beteende. I berättelserna där offret var ett djur ändrades ambulans, 

ambulanspersonal och sjukhus till djursjukvårdare, djursjukvårdaren och djursjukhus för att 

det skulle låta mer trovärdigt när det handlade om katt eller hund.  

     Efter berättelsen fanns Batsons et al. (2007) empatiskala som är översatt till svenska av 

Angantyr, Eklund och Hansen (2010). Empatiskalan bestod av sexton olika känslor, åtta av 

dessa användes för att mäta empati. De känslor som mätte empati var i tur och ordning 

berörd, sympati, medlidande, värme, ömhet, medkänsla, omsorg och deltagande. Detta gav ett 

Cronbach´s alpha på .913. De resterande åtta känslorna var sorg, ängslan, besvärad, irriterad, 

upprörd, förskräckt, bedrövad och bekymrad. Dessa känslor ingick i enkäten för att deltagarna 

inte skulle förstå att det var empati som mättes. Känslorna mättes på en sjugradig skala från 1 

(inte alls) till 7 (extremt) där deltagarna fick skriftliga instruktioner att de skulle ringa in den 

siffra på skalan som passade bäst ihop med deras egna upplevda känslor. För att mäta hur 

ansvarig offret ansågs vara användes en sjugradig ansvarsskala från 1 (inte ansvarig) till 7 

(ansvarig) som var placerad på enkätens baksida.  

 

Tabell 1 

De åtta olika versionerna av enkäten 

Man Kvinna  Katt Hund  

Mindre ansvarig man Mindre ansvarig 

kvinna 

Mindre ansvarig katt Mindre ansvarig 

hund 

Mer ansvarig man  Mer ansvarig kvinna Mer ansvarig katt Mer ansvarig hund 

 

 

Procedur 
 

Datainsamlingen började med att en pilotstudie genomfördes där enkäterna testades på fyra 

personer. De testade att fylla i enkäten och fick komma med förslag till förbättring samt att 

undersökningsledarna vid detta tillfälle fick en tidsuppfattning om hur lång tid enkäterna 

skulle ta för deltagarna att fylla i.  

     Efter pilotstudien började författarna leta efter tänkbara kurser/program där enkäterna 

skulle kunna delas ut. Undersökningsledarna började med att ta kontakt med lärare/föreläsare 

via e-post där det förklarades vilka det var som skulle ansvara för undersökningen, missivbrev 

bifogades samt förslag om vilken dag och tid som skulle kunna vara passande för att dela ut 

enkäterna. När godkännande gavs av lärare/föreläsare besöktes föreläsningen på utsatt tid. 

     Väl på plats blev deltagarna informerade om bakgrundsfakta om undersökningsledarna 

samt att syftet med studien skulle avslöjas efter studiens gång. Deltagarna fick även muntlig 

information om att deltagandet var frivilligt, anonymt, att de fick avbryta sin medverkan om 

så önskades och att enkäterna endast skulle användas i forskningssyfte. Deltagarna ombads 

fylla i enkäterna under tystnad och helt individuellt. Innan enkäterna delades ut blandades de 

åtta olika varianterna, vilket ledde till att de personer som deltog i studien slumpmässigt fick 
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en av de åtta olika varianterna. Att det existerade åtta olika varianter samt att alla inte fått 

samma enkät avslöjades direkt efter enkäterna samlats in. Deltagarna gavs då möjlighet att 

ställa frågor till undersökningsledarna.  

 

 

Resultat 

 
 

Empati 
     

Ett t-test utfördes för att testa om det fanns någon skillnad mellan människa och djur när det 

gäller de åtta olika känslorna som indikerar empati. Vad det gäller skillnaden mellan de åtta 

olika känslorna som indikerar empati för människor och djur fanns det en två signifikanta 

skillnader. Deltagarna kände signifikant mer värme och ömhet för djur än för människor (se 

Tabell 2).   

  

Tabell 2 

Medelvärden (och standardavvikelser) för var och en av de åtta känslorna som mätte empati 

för människa och djur  
Känslor i empati-

indexet 

Människa Djur t p 

Berörd 4.79 (1.54) 4.83 (1.80) -0.191 .849 

Sympati 5.05 (1.35) 5.00 (1.75) 0.205 .838 

Medlidande 5.05 (1.44) 5.30 (1.71) -1.257 .210 

Värme 2.84 (1.68) 3.41 (1.97) -2.414 .017 

Ömhet 3.05 (1.60) 3.79 (1.95) -3.208 .002 

Medkänsla 4.91 (1.39) 4.87 (1.89) 0.189 .850 

Omsorg 3.98 (1.74) 4.30 (1.84) -1.427 .155 

Deltagande 3.75 (1.79) 4.00 (1.97) -1.034 .302 

Not. Skalan gick från 1(inte alls) till 7(extremt). 

 
För att testa om djurägare känner mer empati än de som inte har något djur utfördes ett t-test. 

T-testet visade att det inte fanns någon signifikant skillnad i empati mellan de deltagare som 

hade djur och de deltagare som inte hade något djur, t(239) = -1.006, p = .315, η
2 

= .004. Det 

var inte möjligt att testa effekt av att ha barn eller inte på empati eftersom det var få deltagare 

som hade barn.  

 

En Pearson korrelationsanalys utfördes för att testa samband mellan ålder och empati. Det 

fanns en tendens till att ju äldre deltagarna var desto mer empati kände dem, r(N = 244) = 

.124, p = .052. Vad det gäller deltagarnas etnicitet och empati påvisades inte något samband. 

 

 

Empati gentemot olika offer 
 

En envägs variansanalys med offer (man/kvinna/katt/hund) som oberoende variabel och 

empati som beroende variabel utfördes bland enbart de deltagare som fått läsa en berättelse 

där offret framställdes som mer ansvarig. Av de enkäter där offren framställdes som mer 

ansvariga var det hunden (M = 4.55, SD = 1.63) som skattades högst på empatiskalan av 

deltagarna. Den som skattades lägst av de fyra offren var mannen (M = 3.57, SD = 1.00).  

Kvinnan (M = 4.43, SD = 1.12) och katten (M = 4.28, SD = 1.55) väckte mer empati än 

mannen men inte mer än hunden. En envägs variansanalys med offer (man/kvinna/katt/hund) 
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som oberoende variabel och empati som beroende variabel utfördes bland enbart de deltagare 

som fått läsa en berättelse där offret framställdes som mindre ansvarig. Av de berättelser där 

offren framställdes som mindre ansvariga var det även denna gång hunden (M = 4.78, SD = 

1.46) som väckte mest empati. Det offer som skattades lägst var katten (M = 4.16, SD = 1.54). 

Mannen (M = 4.32, SD = 1.21) och kvinnan (M = 4.37, SD = 1.04) väckte mer empati än 

katten men inte mer än hunden (se Figur 1). 

     För att undersöka vilket offer som väcker mest empati användes en envägs variansanalys 

med empati som beroende variabel och offer som oberoende. Detta visade att katten (M = 

4.21, SD = 1.53) och hunden (M = 4.66, SD = 1.54) väckte mer empati än mannen (M = 3.96, 

SD = 1.16). Dock väckte inte kvinnan (M = 4.40, SD = 1.07) mest empati då hunden fick mest 

empati av de fyra offren. Detta visade sig vara signifikant, det fanns en skillnad i empati 

mellan de fyra offren, F(3, 240) = 3.021, p = .030, η
2 

= .036 (se Figur 1).  

     För att testa hypotesen att människor känner mer empati för en kvinna än för en man, även 

då en kvinna framställts som mer ansvarig för den inträffade händelsen användes en 4(offer: 

man/kvinna/katt/hund)x2(mer ansvarig/ mindre ansvarig) ANOVA med poäng i empati som 

beroende variabel. Resultatet visade en signifikant huvudeffekt av offer, F(3, 236) = 3.145, p 

= .026, η
2 

= .038. För att se var skillnaden mellan offren förelåg användes ett Post hoc-test, 

Fisher’s LSD, som visade en skillnad mellan hur mycket empati offren man och hund väcker 

(p = .004). Det fanns ingen huvudeffekt av ansvar, F(1, 236) = 1.351, p = .246. Det fanns inte 

någon signifikant interaktionseffekt F(3, 236) = 1.362, p = .255.  

 

 
 
Figur 1. Medelvärde i empati för man, kvinna, katt och hund beroende på om berättelsen 

framställde offren som mer eller mindre ansvariga. Skalan gick från 1(inte alls) till 7(extremt). 

 

 

Empati och ansvar  

 

En oberoende envägs variansanalys utfördes med ansvarsmanipulation som oberoende 

variabel och empati som beroende variabel. Den visade att de enkäter där offret hade 

framställts som mindre ansvarig för den inträffade händelsen (M = 4.40, SD = 1.33) inte 

tenderade att väcka signifikant mer empati än de enkäter då offret hade framställts som mer 

ansvarig (M = 4.21, SD = 1.39), F(1, 242) = 1.212, ns. 

     För att se om mannen som förväntat skulle upplevas som mer ansvarig för händelsen än de 

resterande fyra offren, användes en 4(offer: man/kvinna/katt/hund)x2(ansvar: ansvarig/inte 

ansvarig) ANOVA. Resultatet visade en statistiskt signifikant huvudeffekt av offer på hur 

ansvariga de ansågs vara för den inträffade händelsen, F(1, 231) = 13.354, p < .001, η
2 

= .148. 

Det offer som ansågs som mest ansvarig var mannen (M = 3.73, SD = 1.41) samt att det offer 
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som ansågs som minst ansvarig var katten (M = 1.93, SD = 1.33). De två resterande offren, 

hunden (M = 2.74, SD = 1.86) och kvinnan (M = 2.66, SD = 1.49) fick värden mellan mannen 

och katten. Det fanns en signifikant huvudeffekt av ansvar, F(1, 227) = 24.149, p < .001, η
2 

= 

.096. Effekten innebar att de offer som framställdes som mer ansvariga också upplevdes som 

mer ansvariga. Det fanns ingen signifikant interaktionseffekt, F(3, 227) = 2.650, p < .050, η
2 

= 

.034. 

     En Pearson korrelationsanalys utfördes för att se om det finns samband mellan empati och 

ansvar. Resultatet visade i enlighet med hypotesen ett negativt samband mellan dessa två 

variabler, ett lågt värde på empatiskalan tenderade att resultera i ett högt värde på 

ansvarsskalan, r(N = 235) = -.158, p = .016. 

     En envägsvariansanalys utfördes för att ta reda på det förväntade om att de enkäter där 

offret framställts som mindre ansvarig tenderade att även upplevas som mindre ansvariga för 

den inträffade händelsen än offren i de enkäterna då offret framställts som mer ansvarig. 

Resultatet visade ett samband mellan hur ansvarig offret framställdes och hur ansvarig offret 

ansågs vara enligt deltagarna. I de enkäter där offret framställts som mer ansvarig (M = 3.27, 

SD = 1.74) och då offret framställts som mindre ansvarig (M = 2.32, SD = 1.44) resulterade i, 

F(1, 233) = 20.965, p < .001, η
2 

= .083, se Figur 2. De offer som framställdes som mer 

ansvariga för den inträffade händelsen upplevdes även bära mer ansvar av deltagarna än de 

offer som framställts som mindre ansvariga. 

 

 
Figur 2. Deltagarnas medelvärde i upplevt ansvar uppdelat på hur ansvariga offren framställts 

i enkäterna. Skalan gick från 1(inte ansvarig) till 7(ansvarig).  

 

 

Könsskillnader i empati 
 

Hypotesen att kvinnor skulle känna mer empati än män bekräftades av en oberoende envägs 

variansanalys. Det fanns en signifikant skillnad i empati mellan könen, F(1, 242) = 34.810, p 

< .001, η
2 

= .126. Detta resultat visade att kvinnor känner mer empati än män då kvinnorna (M 

= 4.73, SD = 1.29) fick ett medelvärde som låg ungefär en poäng över männens (M = 3.76, SD 

= 1.26).    

 

 

Diskussion 
 

Huvudresultaten från Experiment 1 var att (1) mannen väckte lägst empati och hunden mest, 

(2) det inte fanns någon skillnad i graden av empati oavsett om offren i enkäterna framställts 

som mer eller mindre ansvariga, (3) det manliga offret överlag ansågs som mest ansvarig för 
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den inträffade händelsen av de fyra offren oberoende om mannen hade framställts som mer 

eller mindre ansvarig i enkäterna, (4) offren som framställdes som mer ansvariga i enkäterna 

även ansågs som mer ansvariga för den inträffade händelsen av deltagarna än offren som 

framställdes som mindre ansvariga i enkäterna och (5) kvinnor känner mer empati än män.  

     Att de äldre tenderar att känna mer empati än de yngre kan tänkas bero på att äldre har mer 

erfarenheter och därmed lättare att sätta sig in i en annan individs situation. Detta kan kopplas 

till Håkansson Eklund (2006) som anser att man skall kunna sätta sig in i en annan individs 

situation för att känna empati gentemot denne. Det påvisades inget samband mellan etnicitet 

och empati gentemot de fyra offren. Det kan dock eventuellt bero på att det endast var få 

deltagare av utländsk härkomst i undersökningen.  

     Att mannen väckte mindre empati än hunden kan delvis förklaras utifrån Goetz, Keltner 

och Simon-Thomas (2010) resonemang att empati tenderar att vara starkare för ett djur än en 

människa, för att en människa anses ha mer kontroll över sin situation och därför anses som 

mer ansvarig för sitt lidande än vad ett djur kan tänkas vara. Att det inte fanns någon 

nämnvärd skillnad i empati mellan de enkäter då offret framställts som mindre ansvariga och 

de enkäter då offret framställts som mer ansvariga tros bero på att det anses som fel att även 

då aggressivt beteende uppvisats från offrets sida ändå ta till våldshandlingar gentemot offret. 

Detta skulle kunna bero på människors uppfattning om vad som är rätt och fel och att man 

därför skall följa de sociala normer som samhället utformat. Enligt Fidler, Coleman och 

Roberts (2000) formas människor av sociala normer, vilka också värderas högt av människor 

och därför följs. 

     Att mannen upplevdes som mest ansvarig för händelsen av alla offer oberoende om 

mannen framställts som mer eller mindre ansvarig i enkäten kan även det förklaras till en viss 

del av det resonemang som Goetz, Keltner och Simon-Thomas (2010) håller. En annan 

bidragande orsak till att mannen upplevdes som mest ansvarig kan tänkas vara det faktum att 

män är fysiskt starkare och större av sin natur än vad både kvinnan, katten och hunden är. Att 

det visades att offren som framställts som mer ansvariga i enkäterna upplevdes som mer 

ansvariga av deltagarna än de offer som framställts som mindre ansvariga kan tänkas ha ett 

samband med det som Lerner och Simmons (1966) hävdar om att människor som agerat på ett 

oönskat sätt förtjänar att lida. Eftersom den här undersökningen visade att ansvar endast har 

en liten påverkan på empati är det viktigt att i framtida forskning identifiera flera faktorer som 

väcker empati.  

     Resultatet om att kvinnor signifikant känner mer empati än män är i linje med tidigare 

resultat som framkommit i Angantyr, Eklund och Hansens (2010) studie som även den visade 

skillnad i empati mellan män och kvinnor. En orsak till könsskillnaden kan vara att kvinnor är 

mer motiverade till att känna empati i jämförelse med män (Ickes, Gesn, & Grahams, 2000). 

Serpell (2004) anser istället att kvinnor har större förmåga än män att uttrycka sina 

känslomässiga attityder. 

     I det här experimentet användes endast en negativ situation i berättelserna för att 

Håkansson Eklund (2006) har visat att positiva situationer inte framkallar lika mycket empati 

som en negativ situation. Hänsyn skall tas till att en positiv samt en annorlunda negativ 

berättelse kan ge ett annat utfall än det som framkom i den här undersökningen. Ytterligare 

aspekter som även bör tas hänsyn till är att i den här undersökningen användes fiktiva 

berättelser och inget beteendemått förekom, utan endast känslor genom självskattningar. 

Ytterligare faktorer som skall tas hänsyn till är att deltagarna kan ha skattat sig själva högt på 

empatiskalan om de inte kunnat sätta sig in i den situation som beskrevs i den fiktiva 

berättelsen. En styrka i den här studien är att den experimentella designen medförde hög grad 

av kontroll över deltagarna och situationen. 
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Experiment 2 

 

Första experimentet visade att mannen i berättelserna är det offer som väcker minst empati 

oavsett om mannen framställs som mer eller mindre ansvarig. Detta väckte frågan om det 

finns någon typ av person eller djur som väcker mindre empati än en man. Efter en 

genomgång av olika djurs egenskaper och tänkbara benägenheter att väcka empati föll valet 

på en varg. Det kan tänkas att en varg upplevs som varken söt eller sällskaplig men däremot 

aggressiv och kanske delvis ansvarig. Varg valdes även på grund av att ett annat djur, till 

exempel vildsvin, inte skulle låta trovärdigt då det i berättelsen framkom att personen i fråga 

kontaktade djursjukvårdare. Ytterligare ett experiment utfördes där man och varg jämfördes. 

Serpell (2004) anser att ett gulligt djur väcker mer empati än ett djur som inte är det. En varg 

kunde med andra ord tänkas vara en lämplig kandidat till att vara den varelse som väcker 

ännu mindre empati än en man. 

     Frågeställningen i Experiment 2 var om de två offren man och varg väcker lika mycket 

empati. Å ena sidan kan mannen förväntas väcka mer empati än vargen med tanke på att 

vargen inte är något speciellt populärt djur. Å andra sidan kan mannen förmodligen förväntas 

vara mer ansvarig för situationen, även om vargen eventuellt också kan ses som ansvarig i 

viss mån.  

      

 

Metod 
 

 

Deltagare 
 

I Experiment 2 deltog 73 personer. Av dessa var 52 kvinnor. Dessa var studenter vid 

Mälardalens högskola som studerade kurser inom vård och omsorg samt data och teknik. 

Åldern på deltagarna varierade mellan 19 och 48 år (M = 24.62, SD = 6.15). Det fanns ett 

generellt bortfall på 3 personer som inte returnerade sina enkäter. Ingen ersättning utgick till 

deltagarna. 

 

 

Material  
 

Samma typ av enkät som i Experiment 1 användes för att mäta empati och ansvar. Samma 

bakgrundsfrågor användes. Även den fiktiva berättelsen var densamma som användes i 

Experiment 1 men den redigerades så att de två offren framställdes som lika mycket 

ansvariga/oansvariga i berättelserna och det framgick inte om det fanns några vittnen eller ej 

till händelsen. Så här löd varianten där offret var en varg: 

 

Det är en sen sommarkväll i juni och du kommer gående och får se 

en varg liggandes vid vägkanten. Du närmar dig vargen för att ta 

reda på vad som har hänt, du inser att vargen inte är kontaktbar och 

kontaktar djursjukvårdare. När djursjukvårdaren senare anländer 

till platsen så konstateras att vargen blivit brutalt misshandlad 

vilket har lett till att den har fått kraftiga skallskador och ett antal 

brutna revben och får föras akut till djursjukhus för vård. 

 

Här ovan visas berättelsen där offret var en varg och de kursiverade orden är de som byttes ut 

i de berättelser där det istället handlade om en man. De kursiverade orden i berättelsen 
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varierade beroende på vilket av de två offer som förekom i de olika berättelserna. I berättelsen 

där offret var en varg kan varg/vargen bytas ut till man/mannen. Samma sak gäller då det står 

ordet ”den” som byttes ut till ”han”. I berättelsen där offret var en varg användes orden 

djursjukvårdare, djursjukvårdaren och djursjukhus, dessa ändrades till ambulans, 

ambulanspersonal och sjukhus då offret var en man.  Efter att ha läst berättelsen skattade 

deltagarna sina känslor på den sjugradiga skalan för det manliga offret eller för vargen på 

Batsons empatiskala (2007) som var översatt till svenska av Angantyr, Eklund och Hansen 

(2010) som i Experiment 1, denna gång med ett Chronbach’s alpha på .930. Även 

ansvarsskalan var densamma som användes i Experiment 1. 

 

 

Procedur 
 

Det tillvägagångssätt som användes vid datainsamlingen var detsamma som i Experiment 1. 

Lärare/föreläsare på vård och omsorgskurser samt kurser inom data och teknik kontaktades 

via e-post för att be om tillåtelse att lämna ut enkäterna på föreläsningstid. Enkäterna delades 

ut och samlades in av undersökningsledarna, dessa närvarade under hela insamlingstillfället. 

Enkäter delades även ut till andra utvalda frivilliga studenter på skolan.   

 
 

Resultat  
 

 

Empati 
 

Ett t-test utfördes för att testa om det fanns någon skillnad mellan man och varg när det gäller 

de åtta olika känslorna som indikerar empati. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan 

offren vad det gällde de åtta olika känslorna (se Tabell 3). 

 

Tabell 3  

Medelvärden (och standardavvikelser) på känslor som indikerar empati mellan offren man 

och varg 
Känslor i empati-

indexet 

Man Varg t p 

Berörd 4.30 (1.49) 4.64 (1.57) -0.954 .343 

Sympati 4.92 (1.36) 4.69 (1.53) 0.663 .509 

Medlidande 5.00 (1.20) 4.81 (1.64) 0.580 .564 

Värme 3.03 (1.59) 2.94 (1.85) 0.205 .838 

Ömhet 2.97 (1.48) 3.11 (1.72) -0.368 .714 

Medkänsla 5.00 (1.51) 4.64 (1.59) 0.996 .323 

Omsorg 3.76 (1.67) 3.69 (1.88) 0.150 .881 

Deltagande  3.89 (1.47) 3.64 (1.90) 0.638 .526 

  Not. Skalan gick från 1(inte alls) till 7(extremt). 

 

En envägsvariansanalys visade att de deltagare som hade djur kände mer empati än de som 

inte hade något djur, F(1, 71) = 5.028, p = .028, η
2 

= .066. De som hade djur skattade högre på 

empatiskalan (M = 4.53, SD = 1.21) än de som inte hade djur (M = 3.70, SD = 1.51).  Det 

visade sig även finnas en tendens till att känna mer empati om deltagarna hade barn (M = 

4.65, SD = 1.35) än om de inte hade barn (M = 3.93, SD = 1.27), F(1, 71) = 3.631, p = .061, 

η
2 

= .049. De som både hade barn och djur skattade högre på empatiskalan (M = 4.77, SD = 
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1.17) än de deltagare som varken hade barn eller djur (M = 3.71, SD = 1.33), F(1, 69) = 0.293, 

ns (se Figur 3).         

 

 
Figur 3. Medelvärde i empati utifrån om deltagarna har/inte har djur eller barn samt om 

deltagarna både har/inte har djur och barn. Skalan gick från 1(inte alls) till 7(extremt). 

Deltagare som har djur (n = 27), inte har djur (n = 46). Deltagare som har barn (n = 14), inte 

har barn (n = 59). Deltagare som både har djur och barn (n = 8), deltagare som varken har djur 

eller barn (n = 65).  

     

En Pearson korrelationsanalys utfördes för att testa om det finns samband mellan empati och 

ålder. Resultatet visade ingen signifikant korrelation, dock fanns en tendens att med stigande 

ålder ha mer benägenhet att känna empati, r(N = 73) = .200, p = .090. Inte heller i detta 

experiment fanns något signifikant samband mellan etnicitet och empati. 

 

 

Empati gentemot olika offer 
 

För att undersöka om mannen väcker mer empati än vargen, gjordes en envägs variansanalys 

med empati som beroende variabel och offer som oberoende. Detta resultat visade sig inte 

vara signifikant, F(1, 71) = .081, p = .777, η
2 

= .001. Det förelåg alltså ingen påvisbar skillnad 

i empati mellan de två offren mannen (M = 4.11, SD = 1.17) och vargen (M = 4.02, SD = 

1.44). 

 

 

Empati och ansvar 
 

För att undersöka om vargen upplevs som mer ansvarig för den inträffade händelsen än 

mannen, utfördes en 2(offer: man/varg)x2(ansvar: ansvarig/inte ansvarig)ANOVA med 

ansvar som beroendevariabel. Det fanns en tendens att mannen upplevdes som mer ansvarig 

än vargen, F(1, 71) = 3.791, p = 0.55, η
2 

= .051. Det offer som ansågs vara mest ansvarig för 

den inträffade händelsen var mannen (M = 3.22, SD = 1.29) och vargen (M = 2.56, SD = 1.59) 

var det offer som upplevdes som minst ansvarig. 

     Ytterligare en Pearson korrelationsanalys utfördes för att se om det finns samband mellan 

empati och ansvar. Detta resultat påvisade inte heller något signifikant samband mellan dessa 

två variabler, r(N = 73) = .017, p = .885. 
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Könsskillnader i empati 
 

En oberoende tvåvägs variansanalys utfördes med kön och offer som oberoende variabler och 

empati som beroende. Det påvisades en signifikant skillnad i empati mellan män (M = 2.88, 

SD = 0.92) och kvinnor (M = 4.55, SD = 1.12). Kvinnorna kände mer empati än vad männen 

gjorde, F(1, 71) = 36.682, p < .001, η
2 

= .341. Det fanns inte någon huvudeffekt av offer, F(1, 

69) = .106, p = .746, η
2 

= .002. Inte heller någon interaktionseffekt mellan kön och offer 

påvisades, F(1, 69) = 0.279, p = .599, η
2 

= .004.  

 

 

Diskussion 
 

De huvudresultat som framkom av Experiment 2 var att (1) de deltagare som hade något djur 

kände mer empati än de deltagare som inte hade något djur, (2) mannen och vargen väckte 

lika mycket empati hos deltagarna, (3) mannen tenderade att upplevas som mer ansvarig för 

sitt lidande än vargen och (4) kvinnorna kände mer empati än männen. 

     Även i Experiment 2 framkom det att de deltagare som hade något djur kände mer empati 

än de deltagare som inte hade något djur. Detta kan ses utifrån tidigare forskning som antytt 

att erfarenheter av djur i familjen kan leda till att individen känner mer empati (Taylor & 

Signal, 2005). 

     Att mannen upplevdes vara mer ansvarig än vargen och att mannen och vargen väckte lika 

mycket empati hos deltagarna går emot det som Batson (1994) hävdar. Batson anser att det 

finns en tendens att människor i allmänhet skulle ha större benägenhet att känna mer empati 

för det offer som anses vara mer skyldiga och därmed vara ansvariga för sin situation. Detta 

experiment styrker inte det som Batson anser, utan tyder på motsatsen. Då mannen i 

undersökningen ansågs som mest ansvarig för den inträffade händelsen av de två offren inte 

väckte mer empati än vargen hos deltagarna. 

     Kvinnorna var återigen de som kände mest empati för offren i jämförelse med männen. 

Detta kan förklaras utifrån Serpell (2004) som anser att kvinnor har lättare än män att visa 

känslosamma attityder. Detta skulle även kunna kopplas till det som Ickes, Gesn och Graham 

(2000) visat. De har kommit fram till att kvinnor i större utsträckning än män har motivation 

till att känna empati.    

     Ett problem i denna undersökning kan ha varit att deltagarna möjligen hade svårt att 

föreställa sig en varg som blivit brutalt misshandlad och om berättelsen hade konstruerats på 

ett annat vis hade resultatet kanske blivit annorlunda. Om deltagarna fått läsa båda 

berättelserna, eller om de visste om att berättelserna fanns i två olika varianter skulle resultatet 

eventuellt även denna gång blivit annorlunda. 

 

 

Generell diskussion 

 

De två experimenten visade sammantaget att (1) hund väcker mycket empati, (2) män väcker 

lite empati, (3) djurägare känner mer empati än de som inte har något djur, (4) män anses bära 

stort ansvar för en misshandelssituation och (5) kvinnor känner mer empati än män. I 

Experiment 1 påvisades ett samband mellan empati och ansvar, dock förekom inte detta 

samband i Experiment 2, detta kan bero på att de två offren i Experiment 2 framställdes som 

lika mycket ansvariga för den inträffade händelsen.  

     Att djurägare känner mer empati än människor som inte har något djur har framkommit i 

tidigare forskning. Fidler, Coleman och Roberts (2000) anser att om man har erfarenheter av 
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djurägande har man en mer humanistisk och moralisk syn på djur är vad en människa som 

inte har någon erfarenhet av djur har. Resultatet som framkom i den här undersökningen om 

att kvinnor känner mer empati än män är i linje med resultat från tidigare studier (Angantyr, 

Eklund, & Hansen, 2010). Deras studie visade att kvinnor generellt sett känner mer empati än 

män, både gentemot andra människor och djur. Serpell (2004) anser att kvinnor känner mer 

empati för djur än vad män gör på grund av att kvinnor har mer känslosamma attityder.  

     Att män väcker minst empati hos människor, med undantag när man och varg ställdes mot 

varandra, kan inte i nuläget säkerställas. Det krävs ytterligare forskning inom detta område för 

att kunna fastställa varför män framkallar mindre empati hos människor än vad kvinnor och 

vissa djur gör. En orsak till att män väcker minst empati kan vara att män generellt sett ses 

som mer ansvariga, vilket i sin tur minskar empatin gentemot män (Angantyr, Eklund, & 

Hansen, 2010). Ytterligare en faktor kan tänkas vara att män ses som fysiskt starkare än vad 

både kvinnor, katter och hundar gör. 

     Att hunden väcker mest empati kan bero på det som Goetz, Keltner och Simon-Thomas 

(2010) hävdar. De anser att djur framkallar mer empati hos människor än vad människor gör, 

för att människor har mer kontroll över situationen än vad djuren har. Detta innebär att 

människor även bär ett större ansvar för en inträffad situation än vad ett djur kan tänkas göra. 

Detta kan eventuellt förklara resultatet i den här studien att mannen är det offer som bär mest 

ansvar. En annan förklaring till varför att djuren väcker mer empati hos människan kan enligt 

Fidler, Coleman och Roberts (2000) vara att människan har två ytterligare ambitioner vad det 

gäller empati gentemot djur. För det första vill människan vanligtvis bevara djurets liv, alltså 

att man vill hjälpa dem för deras egen överlevnad. För det andra vill människan förebygga 

djurets lidande.  

     Det skall tas i beaktande att resultaten i den här studien inte kan generaliseras i större 

utsträckning då deltagarna endast fått läsa en fiktiv berättelse om ett offer och visste inte om 

att det existerade ytterligare versioner med andra offer. Hänsyn skall även tas till att alla 

människor har en egen mental skala som de utgick ifrån när de skattade på empatiskalan för 

de olika offren. Detta kan innebära att de mentala skalorna hos deltagarna skiljer sig åt 

beroende på om offret var ett djur eller en människa. Därför skulle deltagarnas skattningar se 

annorlunda ut om de fick tillgång till alla berättelsernas versioner.  

 

 

Framtida forskning 
 

I en framtida studie rekommenderas att varje deltagare till skillnad från i de här två 

experimenten får läsa två olika fiktiva berättelser istället för en; att de personer som deltar i 

undersökningen får läsa om både en människa och ett djur som på något vis far illa. En sådan 

design skulle göra deltagarna tvungna att ta ställning till de båda offren och skatta sina 

empatikänslor mot de olika offren samt att väga dem gentemot varandra. Hänsyn skall dock 

tas till att social önskvärdhet i en sådan undersökning kan vara ett problem. Ytterligare 

rekommendation till framtida forskning är att konstruera en annorlunda fiktiv berättelse där 

bland annat djuren byts ut samt att ett annat mätinstrument skulle kunna användas för att mäta 

empati hos människor. Deltagarna skulle kunna studeras utifrån observationer genom att 

konstruera en verklig situation där deltagarnas beteendemönster och reaktioner observeras.  
     Eftersom att ansvar bara verkar kunna förklara empati delvis är det viktigt att fortsätta att 

kartlägga andra faktorer. Andra faktorer som kan bidra till att väcka empati gentemot offer 

förutom ansvarsgraden kan tänkas vara (1) hur svår situationen är som offret befinner sig i, 

(2) om offret liknar åskådaren och (3) om offret uppfattas som någon vars välbefinnande är 

viktigt. Flera av dessa faktorer kan troligen tillsammans bidra till att öka människors empati 

gentemot ett offer. Därför krävs det mer forskning inom detta område för att se vilka faktorer 
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som är mest centrala för att väcka empati gentemot ett offer samt vilka faktorer som påverkar 

att vissa offer väcker mindre empati än andra trots att situationen är densamma.    
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