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Lika men olika. 
Ett experiment om empati för brottslingar 

 
Sara Säholm 

 
Empati har definierats som ett sätt att förstå andras känslor. Forskning visar 
faktorer som ökar denna förmåga, dock finns kunskapsluckor. Syftet var att 
undersöka om människor empatiserar olika med individer med ett känt 
kriminellt förflutet jämfört med de utan. Deltagare var 218 
högskolestudenter från Mellansverige. Undersökningen bestod av berättelser 
där huvudkaraktären antingen var tidigare kriminell som begått vålds- eller 
skattebrott, eller icke-kriminell och befann sig i en svår eller lindrig 
situation. Deltagarna fick fylla i Batsons empatiskala, samt då 
huvudkaraktären var kriminell, svara på om de själva varit brottsoffer. 
Resultatet visade en huvudeffekt av brott, då våldsbrottslingen i en lindrig 
situation väckte minst empati. Mest empati fick skattebrottslingen 
kombinerat med svår situation. Resultaten kan visa en del av problematiken 
då tidigare kriminella integreras ska i samhället och möter motstånd. Kanske 
kan förövaren inte ses som ett offer för de individer som själva utsatts för 
brott. 

. 
Key words: empathy, crime, victim, gender. 

 
 

Inledning 
 

Vi har alla hört uttryck såsom att tiden läker alla sår och att alla människor förtjänar en andra 
chans.  Ändå tycks vi inte alltid leva som vi lär i de stunder då vår förmåga att empatisera 
sätts på prov. Ofta sker detta då vi själva inte bär ansvaret för vår smärta, aggression eller 
olycka. Vi säger att fela är mänskligt och att förlåta är gudomligt, men kan vi verkligen 
empatisera med vem som helst?  

Det huvudsakliga syftet med denna studie var att undersöka om människor empatiserar 
olika gentemot individer med ett kriminellt förflutet jämför med de utan. Trots att det redan 
existerar en hel del forskning inom empatiområdet har det inte funnits mycket vetenskapligt 
arbete kring just människors empati för de före detta kriminella. Det finns dock mängder av 
forskning som bekräftar att före detta kriminella upplever sig bemöta ett enormt motstånd 
efter tiden i fängelset som bidrar till att de känner sig stigmatiserade i samhället. Därmed 
anser jag att det är viktigt att studera detta problem från ett annat perspektiv och därmed 
undersöka vilka faktorer som kan bidra till detta? Kan motståndet ha en grund i bristande 
empati för denna specifika sociala grupp?  

 
 
Begreppet empati  

 
Snyder, Lopez och Pedrotti (2011) talar om empati som förmågan att kunna matcha någon 
annans känslor, med andra ord att besitta kapaciteten att känna igen och förstå den andres 
emotioner. Denna definition kommer att utgås från i denna studie, då det finns det en stor 
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variation i hur fenomenet preciseras. Davis (1996) beskriver denna upplevelse som ett sätt att 
”känna” sin medmänniska genom att projicera sitt inre till den andre. Det är dock viktigt att 
poängtera att då detta sker går inte individens egna känslor förlorade i denna process, utan att 
det endast möjliggör förmågan att få insikt om andras känslor. Decety (2012) beskriver att 
trots att individen har empatisk förståelse och fokus för den andres känslor, finns fortfarande 
ett avstånd mellan individen själv och objektet för empatin, det vill säga individen kan förstå 
och känna den andres emotioner, även om dessa inte måste delas. Decety (2012) fortsätter 
med att förklara att empati kan uppstå i situationer utan att individen i fråga måste känna 
sympati, vilket talar för att empati enbart är vårt sätt att känna igen oss själva i andra 
människor och lyfter fram det som knyter samman vårt mänskliga väsen. Det är inte hur vi är 
olika utan hur vi trots allt ändå är lika varandra som gör att oavsett var vi befinner oss i 
världen, kan känna igen känslor såsom sorg, lycka och glädje hos andra, även om vi inte har 
viljan eller förmågan att dela den. Decety (2012) menar därmed att empati kan beskrivas som 
att för ett ögonblick få uppleva den andres psykologiska livsvärld.  

 
 

Empatins nycklar 

 
Förmågan att kunna empatisera har stark anknytning till Charons (2010) teorier om symbolisk 
interaktionism, att vi kan tolka olika symboler och vad de representerar samt att vi kan förstå 
andra människor genom att inta deras perspektiv och därmed fånga deras livsvärld. Charon 
hävdar att detta är något vi gör hela tiden i vår vardag för att kunna skapa relationer och 
samspela i sociala sammanhang. Att anta en annan individs perspektiv innebär med andra ord 
att tänka sig världen genom någon annans ögon samt besitta förmågan att kunna agera såsom 
vi tror att vi själva skulle agera i en sådan situation.  

Enligt Bischof-Köhler (2012) synkroniserar vi vår egen identitet med personen vi 
empatiserar med, vilket låter oss att inte enbart tänka oss in i dennes livsvärld, utan även 
känna hur vi själva skulle ha reagerat i samma situation. Detta hävdar hon är möjligt oavsett 
om vi har upplevt samma eller liknande situation tidigare. Vad som är avgörande för förmågan 
att känna empati är huruvida personen kan finna situationen tänkbar samt relevant och därmed 
låter sig uppleva de känslor och tankar som skulle kunna tänkas uppstå. Bischof-Köhler 
(2012) fortsätter med att beskriva att trots att vi kan tänka och känna oss in i en annan 
människas situation, kan vi enbart reagera såsom vi kan tänka oss att vi själva skulle reagera. 
Detta stämmer dock inte alltid överens med hur personen vi empatiserar med faktiskt känner, 
då vi aldrig kan överta en annan människas identitet och emotioner.  

Karaktären vi empatiserar med behöver inte ens vara verklig, enligt Mar, Oatley, Djikic 
och Mullin (2011) som har forskat kring hur fiktion låter oss komma in i livsvärldar som inte 
överhuvudtaget existerar i verkligheten. Karaktärer som endast lever i böcker kan ändå bli 
signifikanta för oss som läsare och därmed bli objekt för vår empati. Genom att karaktären 
tillskrivs mänskliga egenskaper samt ambitioner och mål, kan vi förstå hur denne tänker och 
därmed reflektera över hur det skulle kunna vara att leva som superhjälte, fiende, rik eller 
fattig. Även om vi inte tillskriver dessa känslor som våra egna, kan vi känna dem (Mar et al. 
2011).  Alla de faktorer nämnda ovan skulle kunna beskrivas som nyckelfaktorer för att kunna 
empatisera, d.v.s. att de representerar viktiga förhållanden i processen då vi känner empati.  
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Batsons studie 

 
Även om de flesta människor besitter förmågan att känna empati för sina medmänniskor, är 
det bevisat att hur mycket vi empatiserar med någon beror på flera faktorer. Batson, 
Håkansson Eklund, Chermok, Hoyt och Ortiz (2007) visade att det finns tre viktiga aspekter 
som påverkar människors empatiförmåga, delvis att vi uppfattar individen som i behov av 
hjälp, att vi tar perspektiv med individen i fråga samt att vi även värdesätter dennes 
välbefinnande. I deras experiment fick deltagarna läsa om karaktären Bryan som råkar ut för 
en bilolycka som förlamar honom, i den ena versionen framstår han som en snäll och 
hjälpsam kille som hjälper en gammal dam att hitta hem trots tidsbrist. I den andra versionen 
försöker han ignorera damen och välter omkull henne i sin brådska. Som det visar sig i 
studiens resultat är deltagarna mer benägna att hjälpa den snälle och hjälpsamma Bryan än 
den ignorante. Viljan att hjälpa beskriver forskarna som en indikation på empati som även 
ökade då deltagarna intog Bryans perspektiv. 

Detta tycks peka på att då vi värderar någons välbefinnande högt önskar vi denne glädje 
och lycka i livet och vi känner empati när de vi bryr oss om drabbas av motgångar. Batson et 
al. (2007) menar att slutsatsen med detta är att då vi bryr oss om människor antar vi dennes 
perspektiv, vilket är en viktig faktor för att kunna känna empati för någon. Dock är det även 
möjligt att inta en annan persons perspektiv och ändå välja att inte empatisera om vi inte 
värdesätter individens välmående högt, vilket visade sig då Bryan beskrevs som en omoralisk 
och ignorant karaktär. Att uppfatta individen som i behov av hjälp har även stor betydelse för 
hur vi empatiserar. Om situationen inte är tillräckligt svår kan detta störa förmågan att känna 
empati då bedömaren upplever att offret kan klara sig ur problemet utan assistans.  

 
 

Empati ur ett könsperspektiv 

 
Enligt Rueckert och Naybar (2008) har kvinnor lättare att empatisera än män, framför allt om 
mottagaren i fråga är en motståndare eller fiende. Deras studie byggde på teorin att höger 
hjärnhalva är mer aktiv än den vänstra när det kommer till att empatisera samt att tolka 
ansiktsuttryck. Därmed genom att testa den högra hjärnhalvans aktivitet samtidigt som 
deltagarna fick studera två bilder på sammansatta ansiktsuttryck av samma person, där 
forskarna hade klippt ut ett glatt samt ett neutralt ansiktsuttryck som sedan kombinerats. Till 
exempel kunde den vänstra sidan bestå av ett leende och den högra av ett neutralt uttryck, för 
att sedan låta deltagarna svara på vilken bild som såg gladast ut. Mycket aktivitet från höger 
hjärnhalva visade association till mer empati, vilket då kvinnorna visade sig vara överlägsna 
männen. Även Hoffman (1977) påvisade att kvinnor empatiserar mer än män. I hans studie 
fann man att nyfödda flickebarn var mer benägna än gossebarn att gråta då de hörde ett annat 
barn gråta. 

Ytterligare stöd påvisades av Toussaints och Webbs (2005) där de forskade kring ett 
möjligt samband mellan kön, förlåtelse och empati. Trots att deras resultat inte gav ett 
signifikant samband mellan varken empati och förlåtelse eller kön och förlåtelse pekade de på 
en tydlig anknytning mellan kön och empati. I linje med deras hypotes visade resultaten att 
kvinnor känner mer empati än män. 

Eisenberg och Lennon (1983) presenterade en omfattande studie inom ämnet empati och 
könsskillnader och fann att då deltagarna själva skulle betygsätta sin egen empatiförmåga fick 
kvinnorna betydligt högre resultat än män. Dock tydliggör de även att resultaten inom denna 
forskning varierar mycket beroende på vilka instrument och metoder som används. Därmed 
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kan det konstateras att även om kvinnor ofta visar på mer empati än män, kan det inte bevisas 
vara en regel, då sådana resultat även kan uppkomma av andra orsaker såsom de nämnda 
ovan.  
 

 

Kriminalitet och stigma  

 
Kriminalvården är vårt lands fjärde största myndighet som tillsammans med andra organ i 
samhället jobbar för att minska brottslighet genom behandling och utbildning. Visionen de 
arbetar för kallas ”Bättre ut” och beskriver hur de arbetar för att klienterna ska kunna lämna 
sitt gamla liv bakom sig och öppna möjligheter för ett nytt (Kriminalvården, 2006)). Denna 
process beskrivs genom att klienten får nycklar för att kunna låsa upp dörrarna i framtiden. 
Men vad händer om det istället är brist på dörrar?  

KRIS, Kriminellas Revansch I Samhället, är en hjälporganisation som arbetar med att 
stödja före detta kriminella i processen att integreras i samhället framför allt efter avklarat 
straff. Den 11 juli 2012 publicerades en intervju med deras ordförande i Halmstad Kristoffer 
Johansson på Sveriges Radio hur allt fler arbetsgivare önskar se uppgifter från 
kriminalvårdens belastningsregister om de arbetssökande. Detta kan upplevas som ett 
handikapp för före detta kriminella som avtjänat straff i fängelse, då dessa register sparas i tio 
år.  

Vad innebär det då att vara före detta kriminell i dagens samhälle? Det fenomen som 
skapas är det Goffman (1986) beskriver i sin stigmateori, en idé om individen i fråga som 
framställs som farlig och underlägsen sin omgivning. Stigmatisering kan till och med 
avmänskliga sitt offer och därmed skapa ett hinder som blir svår att överbrygga. 

 ”Förövaren är också ett offer” skriver Berg (2012) för DN, i en artikel vid namn ”Vår 
bortre gräns för empati”. Artikeln lyfter fram problematiken med att kunna identifiera sig med 
kriminella och därmed kunna känna empati för deras livssituation. Istället för att fokusera på 
hur alla människor är lika på många olika sätt, väljer de hederliga icke-kriminella medborgare 
att skydda sig själva genom att inta ett ”vi och dem perspektiv”, som blockerar deras förmåga 
att kunna empatisera med tidigare kriminella.  

 
 
Kriminalitet och empati 

 
Lerner och Miller (1978) fann att människor ofta lever enligt en ”just world”-hypotes, vilket 
innebär att världen är som den är för att det är mest logiskt ordnat, därmed underförstått att 
alla individer får vad de förtjänar. Detta skulle i praktiken innebära att goda människor får 
gott tillbaka samt att om olyckan är framme är detta troligtvis en konsekvens av att individen 
gjort något för att vara förtjänt av bestraffning. Dömda kriminella personer får uppleva denna 
bestraffning av lagen och i många fall fortsätter bestraffningen även efter avtjänat straff, då de 
ofta tvingas leva med stämpeln som kriminell.  

Individers förmåga att empatisera med sina medmänniskor minskar kraftigt då offret tillhör 
en annan social grupp än sin egen (Cikara, Bruneau, & Saxe, 2011), exempelvis före detta 
kriminella. Det är även påvisat att människor i vissa fall även känner tillfredsställelse i det 
faktum att dessa individer lider och inte får någon hjälp. Denna försvagade förmåga att 
empatisera behöver inte enbart uppstå då offret i fråga är skyldig till något brott, utan kan  
riktas mot en oskyldig individ, dock endast tillhörande en utomstående socialgrupp (Cikera et 



5 
 

al., 2011) 
Ett fenomen starkt kopplat till sociala grupper som kan bidra till dessa attityder är 

stereotyper, ett begrepp som innebär att människor kategoriserar och tillskriver egenskaper till 
personer enbart på grund av att de exempelvis tillhör en särskild social grupp, etnicitet, ålder 
eller kön etc. (Kowalski & Westen, 2009). Stereotyper tillåter oss att snabbt döma människor 
utan att lära känna dem, utifrån ett fåtal intryck formar vi en åsikt om vilka de är.  

Även Taft (1966) beskriver att människor, i situationer då de ska bedöma främlingar 
använder mycket resurser från sina stereotypa erfarenheter och kunskaper. Individer bedöms 
med andra ord mycket utifrån första intrycket i mötet med andra människor.  

Före detta kriminella, som har avtjänat sitt straff och vill tillbaka in i samhället möter ofta 
på stereotypa fördomar när de ska söka jobb då arbetsgivarna kan vara rädda för att anställa 
individer med ett förflutet som skulle kunna skada arbetsplatsen i framtiden (Furuya, 2000). 
Detta kan framställas som en ond cirkel där individer med ett kriminellt förflutet får en andra 
chans i livet och önskar att kunna försörja sig själva på ett lagligt vis, men möts av motstånd 
av arbetsgivare som är rädda för konsekvenserna av att den arbetssökande skulle gå tillbaka 
till sitt gamla beteende (Furuya, 2000). Dock kan detta motstånd bli en stor bidragande faktor 
till att dessa individer till slut söker sig tillbaka till kriminella kretsar för att kunna överleva.  

Kogut (2011) fann att om ett offer anses vara ansvarig för den dåliga situation som denne 
befinner sig i, minskar omgivningens intresse för att hjälpa den utsatte, vilket även bekräftas i 
resultaten från Lerner och Miller studie (1978), därmed att egen skuld i problematiken innebär 
att omgivningen inte längre empatiserar med offret. Detta skulle grovt kunna representera 
uttrycket ”som man bäddar får man ligga”, där den utsatta personen själv får klara sig ur sina 
problem.  

I samhällets historia har kriminella individer ofta inte accepterats, samt dömts ut av lagen 
till att vara ohederliga människor som inte hör hemma i samhällets gemenskap. Innebär detta 
då att en person som utfört en kriminell handling bör stämplas som kriminell? 
Kriminalvårdens vision ”Bättre ut” (Kriminalvården, 2006) innebär att arbeta aktivt  för att 
den intagne ska kunna leva ett liv utan kriminalitet och som innebär en positiv skillnad för 
denne. Målet för många som avtjänar ett straff är att de en dag ska få en chans att påbörja en 
ny start i livet. Bristerna i systemet som uppstår då dessa människor inte välkomnas tillbaka in 
i samhället kanske kan förbättras med ökad förståelse för deras livsvärld samt med ökad 
empati.  

 
 

Syfte, frågeställningar och hypoteser 
 

Det huvudsakliga syftet var att undersöka om människor empatiserar olika gentemot individer 
med ett kriminellt förflutet jämfört med utan. Det finns tidigare forskning, bl.a. av Furuya 
(2000), som tyder på att före detta kriminella, som försöker integreras i samhället efter 
avtjänat straff, upplever sig stigmatiserade från omgivningen och det finns ett flertal 
trovärdiga studier, exempelvis Batson et al (1995), som beskriver vilka faktorer som påverkar 
hur och varför vi empatiserar med andra omkring oss. I denna studie är avsikten att studera 
hur dessa teorier tillsammans kan beskriva ett specifikt fenomen, hur relationen i samhället 
idag ser ut mellan före detta kriminella och individer utan denna bakgrund. Mer precist 
undersöktes följande frågeställningar:  

1. Vilken av dessa; en våldsbrottsling, en skattebrottsling eller en icke-kriminell väcker 
mest empati? Hypotesen till detta var att karaktären som begått ett våldsbrott skulle få 
minst empati eftersom detta kan klassas som ett grövre och mer emotionellt laddat 
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brott. Vidare förväntades den icke-kriminella karaktären få mest empati då denna 
skulle vara lättast att identifieras sig med som deltagare.  

2. Väcker en svår situation mer empati än en mindre svår? Hypotesen var att den svåra 
situationen skulle väcka mer empati då konsekvensen av den svåra situationen skulle 
påverka hela karaktärens liv, medan den mindre svåra endast gav kortvariga följer. 

3. Finns det ett samband mellan typ av brott samt situationens svårighet som kunde 
påverka förmågan att empatisera? Här fanns ingen anknytande hypotes.  

4. Kan utsatthet för brott hos läsaren skulle kunna påverka empatiförmågan för en 
tidigare brottsling? Hypotesen var att erfarenheten av att vara brottsoffer skulle 
påverka empatiförmågan negativt, då dessa individer skulle kunna ha svårare att 
identifiera sig med en förövare.  

Kring dessa fyra frågeställningar studeras även könsskillnader, där kvinnor förväntades visa 
mer empati än män.  
 
 

Metod 
 

Design 

 
Deltagarna blev slumpmässigt fördelade till att läsa en av sex berättelser om Elias för att 
sedan fylla i en empatiskala (Batson et al. 2007) som översatts till svenska av Angantyr, 
Eklund och Hansen (2011). Sammanlagt läste 72 personer om misshandel, 73 personer om 
skattebrott samt fick 73 personer inte någon information om karaktärens historik och avsågs 
därmed vara neutral. Inom dessa tre grupper skapades även en jämn fördelning mellan hur 
många som fick läsa om en svår samt en mindre svår skada (se Figur 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Experimentell design. 
 
 

Deltagare 

 
Deltagarna i studien valdes utifrån ett tillgänglighetsurval och bestod av studenter från en 
högskola i Mellansverige och omfattade studieinriktningarna beteendevetare, 
företagsekonomi, ingenjör, naturvetenskap och sjuksköterska. Könsfördelningen var 163 
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kvinnor och 52 män, totalt antal deltagare var dock 218 st. Det förekom tre interna bortfall där 
kön inte var ifyllt. Åldern varierade mellan 19 och 56 år med medelåldern 24 år (M = 24.34, 

SD = 5.80). Ett externt bortfall om sju enkäter förekom under hela studien då enkäterna 
lämnades in blanka.  Deltagarna fick ingen kompensation.  
 

 

Material och procedur 

 
Ett mejl skickades till ett tjugotal lärare tillhörande olika studieinriktningar på den aktuella 
högskolan i Mellansverige. I mejlet beskrevs syftet med studien, samt en förfrågan om 
forskaren under ett föreläsningstillfälle skulle kunna få komma och dela ut enkäter till studien. 
Sju lärare inom inriktningarna beteendevetare, företagsekonomi, ingenjör, naturvetenskap och 
sjukvård godkände förfrågan och därmed bestämdes tid och plats då enkätundersökningen 
kunde utföras. Under dessa tillfällen delades enkäterna ut till studenterna som bestod av en 
fallbeskrivning, Batsons skattningsskala samt en kort instruktion till enkäten. Innan deltagarna 
började fylla i enkäterna fick de även muntligt och skriftligt ta del av informationen enligt 
Vetenskapsrådets etiska principer, det vill säga att deltagandet i studien var frivilligt och att 
det går bra att avsluta när som helst, samt att deltagarna kommer att vara anonyma under hela 
processen, då inte forskaren kan veta vilken enkät som hör till vem samt att materialet endast 
kommer att användas i denna undersökning och inte till något annat syfte (Vetenskapsrådet, 
2002). Till sist fick de även alla kontaktuppgifter för att kunna ta del av resultatet.  

Berättelsen som vissa av studenterna fick läsa beskrev en man som råkar ut för en 
bilolycka där han i första versionen stukar foten och får stanna hemma en tid från jobbet. I 
den andra versionen blir konsekvensen betydligt värre där offret blir förlamad och får 
spendera resten av livet i rullstol. Det fanns även tre olika variationer av karaktären i 
berättelserna, varav en karaktär tidigare dömts för misshandel av barn och har spenderat en tid 
i fängelse, den andra har begått ett skattebrott och spenderat lika mycket tid i fängelse. Den 
tredje varianten beskriver ingen bakgrundsinformation om personen i fråga utan framställs 
som neutral. Varje deltagare fick endast läsa en version av berättelsen, utan vetskapen om att 
det fanns olika versioner (se figur 1). Framställningen där karaktären var dömd för misshandel 
i kombination med en svår situation löd: 

 
”Elias har tidigare dömts för grov misshandel av barn och avtjänat en tid i fängelse. En 
varm sommarkväll är han ute och träningscyklar i staden. Detta har blivit ett tillfälle att 
slappna av efter långa jobbdagar, fritidsaktiviteter och allt vad ett familjeliv innebär. På 
jobbet just nu är det väldigt stressigt då företaget nyligen har fått en ny kund vilket 
kräver att han tvingas jobba över ofta och planerna på att renovera upp huset har 
äntligen tagit fart då banken godkände lånet förra veckan. Just som alla tankarna går 
runt i huvudet glömmer han att titta ordentligt när han svänger och kör över ett 
övergångsställe, precis som en bil kommer körandes. Bilföraren hinner inte reagera utan 
kör på Elias som landar mot asfalten. Bilisten skyndar ut och ringer ambulans som tar 
honom till sjukhuset. Det visar sig att Elias har fått ett brott i ryggraden och måste från 

och med nu spendera resten av sitt liv i rullstol.” 
 

Den första kursiverade markeringen i texten visar var justeringarna i berättelsen ändrades 
beroende på om offret var kriminell eller inte samt vilken typ av brott han hade utfört. Den 
andra kursiveringen justerades där skadan antingen var lite eller mycket svår. Då karaktären 
utfört ett skattebrott inledde stycket ”Elias har tidigare dömts för skattebrott och avtjänat en 



8 
 

tid i fängelse”. Då karaktären inte framställdes som en brottsling utelämnades hela det 
kursiverade stycket och den inledande meningen var istället ”en varm sommarkväll är Elias är 
ute och träningscyklar i staden”. Då skadan var lindrig avslutades berättelsen med ”det visar 
sig att Elias har stukat foten och måste vara hemma från jobbet i vecka”. 

Efter att deltagarna läst berättelsen skattade de sina emotioner på Batson et al. (2007) 
empatiskala från 1 – 7, (inte alls – extremt). Denna skala består av 16 emotioner, varav sex 
representerade empati. Dessa var berörd, medlidande, medkänsla, sympati, värme och ömhet 
(Cronbach's alpha = .92). De övriga var med för att deltagarna inte skulle förstå att det var 
empati som mättes och bestod av bedrövad, bekymrad, besvärad, deltagande, förskräckt, 
irriterad, omsorg, sorg, upprörd och ängslig.  

Alla studenter fick även besvara frågor om kön och ålder oberoende av vilken berättelse de 
fick läsa. Dock fick alla deltagande som läst om karaktären som hade begått ett brott även 
svara på om de själva någon gång blivit utsatta för ett brott, och även med egna ord beskriva 
vilket/vilka. Det tog studenterna ca 15 min att besvara enkäten, sedan samlades de upp av 
uppsatsförfattaren och blandades tillsammans med alla besvarade enkäter för att kunna uppnå 
anonymitet.  

Då flera respondenter angav att de blivit utsatta för flera brott, uppgavs enbart ett av dessa. 
Det representativa brottet var det som forskaren ansåg var mest likt det brott som användes i 
studien. För att exemplifiera detta kunde en respondent uppge sig blivit utsatt för både stöld 
samt misshandel, i detta fall skulle misshandel valts som det representativa brottet. 

I kategoriseringen av vilka brott som klassades som våldsbrott av deltagarnas egna 
upplevelser betraktades barnmisshandel, misshandel, våldtäkt, mord, försök till mord samt 
påkörd som tillhörande denna genre. De övriga brotten som nämndes var bl.a. olaga hot, stöld, 
inbrott, sexuellt ofredande samt försök till bedrägeri.  

 
 

Resultat 
 

Studiens hypoteser om hur mycket empatin skiljer sig mellan de sex berättelserna testades 
med variansanalys. I dessa analyser testades även könseffekter. Eftersom en Pearson’s 
korrelation analys inte visade någon signifikant korrelation mellan empati och ålder (p > .05) 
utelämnas ålder i analyserna. En treväg-ANOVA utfördes med kön (kvinna, man), brott (ingen 
information, skattebrott och misshandel) och skada (lite eller mycket svår) som oberoende 
variabler och empati som beroende variabel. Analysen visade i linje med hypoteserna tre 
signifikanta huvudeffekter, men inga signifikanta interaktionseffekter (se Tabell 1-3). 
 

 
Tabell 1 
Effekter av typ av brott och svårighet på empati 

 Lindrig situation (fot) Svår situation (rygg) Totalt 
Misshandel 2.36 (1.20) 3.79 (0.88) 3.03 (1.27) 
Skattebrott 3.13 (1.05) 4.42 (1.35) 3.78 (1.37) 
Ingen information 3.38 (1.28) 4.12 (1.16) 3.75 (1.26) 
Totalt 2.95 (1.25) 4.12 (1.17) 3.53 (1.34) 

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

 
Det finns i linje med hypotesen en huvudeffekt av brott, F (2, 203) = 3.113, p = .047. η = .03. 
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Post hoc-test (Tukey’s) visade att karaktären som misshandlat väckte mindre empati än 
karaktären som begått skattebrott (p < .001) samt mindre än ingen information (p = .001). 
Svår situation (ryggskada) väckte i linje med hypotesen mer empati än lindrig situation 
(fotskada), F (1, 203) = 30.129, p < .001. η = .129. Det saknades interaktionseffekt av brott 
och svårighet (p = .382). 
 
 

Tabell 2 
Effekter av typ av brott och kön på empati 

 Kvinna Man  
Misshandel 2.97 (1.31) 3.18 (1.22)  
Skattebrott 4.02 (1.37) 3.10 (1.12)  
Ingen information 3.86 (1.28) 3.35 (1.18)  
Totalt 3.63 (1.34) 3.20 (1.16)  

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

 
Kvinnorna skattade i linje med hypotesen högre än männen i empati, F (1, 203) = 4.201, p = 
.042, η = .02.  Det fanns dock inte någon interaktionseffekt av kön och brott (p = .127). 
 
 

Tabell 3 
Effekter av kön och svårighet på empati 

 Lindrig  
situation (fot) 

Svår  
situation (rygg) 

Totalt 

Kvinna 3.00 (1.27) 4.28 (1.20) 3.63 (1.39) 
Man 2.76 (1.19) 3.64 (0.96) 3.20 (1.16) 
Totalt 2.95 (1.25) 4.12 (1.17) 3.53 (1.35)                 

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

 
Det fanns inte någon interaktionseffekt av kön och svårighet (p = .281). Det fanns inte heller 
någon interaktionseffekt av kön, brott och svårighet (p = .805). 

En envägsanova utfördes med utsatthet för brott (utsatt och inte utsatt) som oberoende 
variabel och empati som beroende variabel. Analysen visade inget signifikant resultat F (1, 
134) = 1.202, p = .275. Medelvärdena var dock i linje med hypotesen att individer som 
tidigare blivit utsatt för brott känner mindre empati för brottslingar.  

En envägsanova där enbart de som läst om våldsbrottslingar inkluderades utfördes 
tillsammans med individer som tidigare blivit utsatta för våldsbrott (utsatt och inte utsatt) som 
oberoende variabel och empati för våldsbrottsling som beroende variabel, då analysen visade 
att de som blivit utsatta för våldsbrott (M = 2.355 ) kände mindre empati för våldsbrottslingen 
än de som inte blivit utsatta (M = 3.187),  F (1, 59) = 4.237, p = .044. η = .067  
 
 

Diskussion 
 
Sammanfattningsvis har denna studie påvisat en skillnad i empati för individen med ett känt 
våldsamt kriminellt förflutet jämfört med den utan. Den har även påvisat en signifikant 
skillnad i empati mellan skatte- och våldsbrottslingen. Empatiskattningen mellan 
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skattebrottslingen och den icke-kriminella individen var väldigt jämn men inte signifikant. 
Den har även belyst den faktor att utsatthet för våldsbrott minskar förmågan att kunna 
empatisera med före detta kriminella som begått ett våldsbrott. Därmed har studien kunnat 
bidra med en potentiell pusselbit för att kunna förklara hur relationen mellan samhället och 
före detta kriminella ser ut idag. 
 
 
Diskussion av resultaten 

 
Typ av brott och empati. Som det framkom av resultaten var typen av brott som hade begåtts, 
det vill säga ett våldsbrott eller icke-våldsbrott, en påverkande faktor i hur mycket vi 
empatiserar då den karaktär som avtjänat straff för ett våldsbrott fick minst empati, vilket 
överensstämde med hypotesen. Detta följt av ingen information om brott och till sist 
skattebrott som fick mest empati, vilket inte stämde överens med hypotesen. Även om 
differensen mellan dessa två resultat var minimal och inte signifikant fick ändå 
skattebrottslingen mer empati än den anonyma främlingen oavsett om den utsattes för en svår 
eller lindrig situation, vilket strider mot Lerner och Millers (1978) hypotes att alla får vad de 
vad förtjänar. För att denna teori fortfarande ska vara sann måste uppsatsförfattaren tolka 
dessa resultat som att deltagarna i studien inte uppfattar skattebrott som ett särskilt grovt brott. 
Resultatet stred även mot studien av Cikara, Bruneau och Saxe (2011) som antyder att 
förmågan att empatisera minskar om offret tillhör en annan social grupp såsom kriminella.  

Situationens svårighet och empati. Situationen som karaktären ställdes inför visade sig 
också ha en inverkan på hur deltagarna skattade på empatiskalan, då den svåra ryggskadan 
situationen gav ett betydligt högre resultat än den lindriga fotskadan, vilket stämde överens 
med hypotesen samt teorin bakom. Batsons et al. (2007) hävdade att offret måste uppfattas 
vara i behov av hjälp för att väcka empati hos läsaren, vilket läsaren enligt resultaten inte 
upplever i samma grad då skadan endast är liten och temporär.  

Interaktion mellan brott och svårighet och empati. Den sista frågeställningen inför denna 
studie var om det kunde finnas en interaktion mellan typen av brott samt situationens 
svårighet som skulle kunna påverka förmågan att empatisera. Dock visade resultaten inga 
tecken på ett sådant samband.  

Könsskillnader och empati. Vad det gäller kön framkom att kvinnorna generellt skattade 
högre än männen, precis som i Rueckert och Naybars (2008) samt Hoffmans (1977) 
forskning. I denna studie kan det dock vara intressant att framhäva att männen skattade högre 
empati än kvinnorna då karaktären var tidigare dömd för misshandel av barn. Detta kan tolkas 
som att män anser att våldsbrott mot barn är mer förlåtligt än kvinnor.  

Utsatthet för brott och empati. Det var oväntat att under datainsamlingen se hur vanligt det 
var att människor idag någon gång blivit utsatta för brott, vissa för mer grova än andra och 
somliga utsatts för många. Därmed uppstod en förundran hur detta påverkar deras förmåga att 
empatisera, då jag anade att detta skulle ha en negativ effekt. Resultatet från en envägsanova 
som endast inkluderade utsatthet för brott samt empati bekräftade min hypotes, att oavsett hur 
grovt eller hur många gånger en individ har blivit drabbad av ett brott hämmar dennes 
förmåga att kunna empatisera på samma sätt som individer som aldrig behövt uppleva detta 
scenario. Detta skulle kunna bottna i att brottsoffer inte kan identifiera sig eller inta perspektiv 
med sina förövare, vilket både Batson et al. (2007) och Bischof-Köhler (2012) hävdar är 
nödvändigt för att kunna empatisera.  

Utsatthet för våldsbrott och empati. Mer specifikt utfördes även en ANOVA där resultatet 
visar hur utsatthet för våldsbrott kom att påverka dessa individers empati för karaktären som 
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tidigare dömts för misshandel var inte var oväntat. Att ha blivit utsatt för ett våldsbrott, 
oavsett hur grovt gör dessa individer mindre förmögna att kunna empatisera med en 
våldsbrottsling. Denna slutsats finner även stöd i Deitz, Blackwell, Daley och Bentleys (1982) 
studie som fann att personer som blivit utsatta för ett våldsbrott, i deras fall specifikt våldtäkt, 
känner mindre empati mot kriminella som utfört denna typ av brott, än de som inte blivit 
utsatta för våldsbrott.  

 
 

Reliabilitet och validitet 

 
Studiens styrka och tillförlitlighet ligger främst i antalet deltagare med ett ytterst litet bortfall 
samt att Batsons tidigare forskning givit denna studie en bra grund tack vare hans 
mätinstrument. Svagheter finns i könsfördelningen hos deltagarna då ett mer jämnfördelat 
urval hade kunnat ge ett annorlunda resultat för empatinivån i förhållande till kön, då inte alla 
studier är överens om att kvinnor känner mer empati än män.   

Även det faktum att materialet är fiktivt skulle kunna vara en bristande egenskap för 
studien då en verklig händelse, t.ex. ett tidningsurklipp, hade kunnat ge andra resultat. Detta 
var dock reflektioner som först framkom då studien var avslutad. Dock menar Mar, Oatley, 
Djikic och Mullin (2011) att även fiktiva berättelser och karaktärer kan möjliggöra empatiska 
förmågor hos läsaren.  
 
 
Framtida forskning 

 
För framtida forskning skulle det vara intressant att studera hur förmågan att empatisera med 
brottslingar visar sig inom kriminalvården, med en jämnare könsfördelning. Kan det vara så 
att de personer som aktivt arbetar med dessa individer känner mer eller mindre empati? Med 
andra ord hur påverkar det empatiförmågan att arbeta tillsammans med förövaren?  

Ytterligare forskningsfrågor som vore spännande att gräva djupare inom är att se hur 
mycket ett tidigare liv som kriminell påverkar arbetslivet i rekryteringsprocesser. Vilka yrken 
är fortfarande tillgängliga efter ett liv som före detta kriminell samt hur behandlas dessa 
individer i deras nya arbetsroll?  Väl placerade på nya arbetsplatser, hur bemöts de av sina nya 
kollegor? Därmed skulle det kunna vara aktuellt att genomföra ett sådant experiment där det 
faktiskt finns tidigare kriminella som arbetar, så att forskningsmaterialet blir verkligt istället 
för fiktivt.  
 
 
Slutsatser 

 
Utifrån resultaten av den här studien verkar det finnas två olika ståndpunkter närvarande i 
varierande grad hos deltagarna när de skattar sin empati för karaktärerna med kriminell 
bakgrund i berättelserna.  Den ena ståndpunkten som verkar vara närvarande hos en del 
deltagare är att brottslingen är en förövare som inte förtjänar empati. Den andra är att 
brottslingen själv är ett offer och förtjänar empati.  

Summan av dessa resultat är intressanta då de skulle kunna förklara en del av  
problematiken varför före detta kriminella har svårt att integreras i samhället. Många 
deltagare i denna studie bekräftar att de blivit utsatta för brott och representerar troligen 
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endast en bråkdel av hur vanligt detta är. Vetskapen om att dessa individer besitter en 
försämrad förmåga att empatisera med tidigare kriminella gör det faktum att ett problem 
uppstår förutsägbar.  

Batson, Turk, Shaw och Klein (1995) bekräftade att för att kunna känna empati för någon 
måste vi värdesätta denne individs välmående. Frågan blir då om tidigare offer för brott kan 
värdera en före detta kriminells välmående, då denne med stor sannolikhet representerar något 
som gjort individen kanske både psykiskt och fysiskt illa? Är det troligt att tänka att vissa 
människor resonerar som Berg (2012) beskriver att förövaren inte är ett offer utifrån sina egna 
offers perspektiv?   

Trots denna problematik skattade deltagarna i studien väldigt jämnt i empati för 
skattebrottslingen än den icke-kriminella karaktären, vilket kan tyda på att icke-våldsbrott inte 
uppfattas vara lika oförlåtliga, utan kanske till och med acceptabla. Batson et al. (1997) visar i 
sin forskning att människor, genom att känna empati för en person tillhörande en 
stigmatiserad grupp, kan börja känna empati för hela gruppen. Även Vescio, Sechrist och 
Palucci (2003) förespråkar i deras forskning att perspektivtagande både kan förbättra 
inställningen till individer tillhörande olika ”outgroups”, samt reducera negativa stereotypa 
attityder.  

Om deltagarna i denna studie kunde känna nästan lika mycket empati för en tidigare dömd 
brottsling, som för den icke-kriminella kanske den mer förlåtande gruppen är i majoritet? Om 
före detta kriminella i första hand bemöts som människor, kan förmågan att empatisera med 
dem göra det möjligt för oss att leva tillsammans.  
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