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Minoritetsgrupper, empati och stereotypisering 
Reducerar perspektivtagning och empati negativ stereotypisering?  

 
 

Dennis Karlsson och Fredrik Lindqvist 
 

 

Enligt tidigare forskning kan antagandet av ett subjektivt perspektiv 
framkalla empatiska känslor och att detta medför en positiv utvärdering 
samt mer positiva attityder gentemot den andre. I studien deltog 126 
högskolestudenter från en mellanstor högskola i Sverige. De besvarade en 
enkät innehållandes vinjetter om diskriminering i arbetslivet gentemot 
grupperna funktionsnedsatta, gravida kvinnor och religiöst troende. 
Mätinstrumenten var Batsons empatiskala och för stereotypa uppfattningar 
användes Stereotype Content Model. Ett syfte med denna studie var att 
undersöka skillnader gällande de empatiska känslorna samt stereotypa 
uppfattningar gentemot de tre grupperna. Separata 2 x 3 faktoriella 
variansanalyser utfördes. Studien påvisade en skillnad i empatiska känslor 
där empatin för funktionsnedsatta var högre än för gravida kvinnor. 
Avseende kompetens uppfattades gravida kvinnor och religiöst troende mer 
kompetenta än funktionsnedsatta. Även på dimensionen värme fanns en 
marginell statistisk skillnad då gravida kvinnor ansågs mer varma än 
funktionsnedsatta.   
 
Keywords: Empathy, perspective taking, stereotypes, stereotype content 
model  

 
 

Inledning 
 
 
Empati och perspektivtagning 
 
Enligt Barrett-Lennard (1981) var det de tidiga grekerna som myntade begreppet empati, då 
kallat för empatheia. Delen ”em” i begreppet empatheia står för ”i”, vilket avser att träda in i 
en stark koppling med hur någon annan känner. Håkansson och Montgomery (2003) 
påpekade att många forskare har använt sig av olika termer för att beskriva vad empatisören 
gör. Att empatisören försöker ”förstå”, ”träda in i”, ”dela” och ”tänka sig” hur den andra 
känner är några definitioner om vad empatisören gör i situationen. Det föreligger även en 
diskrepans inom forskningen gällande hur empatisören gör sin föreställning om den andres 
inre värld. För att kunna förstå den andre så måste empatisören ha införskaffat någon form av 
förståelse vilket är en central aspekt av empati. Att förstå den andre kan innebära en förståelse 
för den andres tankar, känslor, önskningar, situation, perspektiv och erfarenheter. 

Håkansson och Montgomery berörde fyra komponenter i empati, (1) att empatisören 
förstår den andres situation och emotioner, (2) den andre upplever en eller flera emotioner, (3) 
empatisören uppfattar en likhet mellan vad den andra upplever och något liknande 
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empatisören själv har upplevt nyligen samt (4) empatisören är oroad för den andres 
välbefinnande (Håkansson Eklund, 2006; Håkansson & Montgomery, 2003). Det tycks 
således som att en grundkomponent av empati är att individen som känner empati har en 
förståelse för och träder in i hur den andra känner. I förbindelse med att träda in i den andre så 
talades det även om perspektivtagning.  

 
Perspektivtagning. Att anta ett inifrånperspektiv innebär att ett objekt ses från ”insidan” 

och att objektet som ses sätts i samband med subjektet. Subjektet ser objektet som en del av 
personens egen handlingssfär. Ett utifrånperspektiv innebär i motsatts till detta att objektet 
existerar separat och inte är en del av personens egen handlingssfär. Ett inifrånperspektiv 
främjar en positiv utvärdering av objektet och ett utifrån perspektiv främjar en negativ 
utvärdering av objektet. En faktor till varför man antar ett inifrånperspektiv har med 
identifikation att göra. När en person identifierat sig med den andre personen, sett världen i 
den andres ögon och delat dess perspektiv tenderar denne att se på den andre mer positivt. Att 
inte identifiera sig med den andre kan leda fram till en negativ värdering av objektet 
(Montgomery, 1994). Genom perspektivtagning främjas ett anammande av den andres 
perspektiv när det gäller dennes tankar, känslor, tro, värderingar eller perceptioner. Dessa 
former av perspektivtagning innebär att endast känna igen vissa aspekter av den andres liv. 
När det kommer till subjektiv perspektivtagning innebär detta ett möjliggörande av att ta till 
sig den andres fullkomliga existens. Subjektiv perspektivtagning är den djupaste och bredaste 
formen av perspektivtagning. Den som antar detta perspektiv ser bortom de specifika 
känslorna och tankarna i den nuvarande situationen (Håkansson Eklund, 2006).  

I linje med Stotland och dennes banbrytande forskning om empati har Batson, Early och 
Salvarani (1997a) skrivit om två olika subjektiva perspektiv som kan antas vid föreställandet 
av den andres situation. Den ena handlade om ett föreställande hur den andre uppfattar 
situationen och hur denne känner sig (imagine other). Att föreställa sig hur den andre känner 
framkallar empatiska känslor såsom berörd, sympati, medlidande, värme, ömhet och 
medkänsla. Det andra perspektivet, hur subjektet själv hade upplevt situationen framkallade 
både empatiska känslor och obehag som exempelvis besvärad, upprörd med mera. Empati och 
att se någon som ett subjekt har sina likheter. Det verkar föreligga en känsla av likhet och 
identitet med den andre vid empatisering och även när den andre ses som ett subjekt. Att se 
den andre som ett subjekt innebär ett uppmärksammande av den andre som en människa som 
i grund och botten är lik dig själv. Håkansson fann en måttlig korrelation mellan ett subjektivt 
perspektivtagande och förhöjd empati (Håkansson Eklund, 2006).  

Det verkade således som att perspektivtagning kan vara en fundamental del av empati för 
att kunna skapa en förståelse och för att kunna utvärdera vad den andre känner. Antagandet av 
ett subjektivt perspektiv kunde medföra en positiv utvärdering, skapa en större förståelse samt 
framkalla empatiska känslor för den andre (Batson et al., 1997a; Montgomery, 1994). Det har 
även visat sig att ett subjektivt perspektivtagande genom subjektiva instruktioner inom empati 
kan leda fram till förändrade attityder. Batson et al. (1997b) sökte svar på frågan om 
människor via perspektivtagande av en gruppmedlem tillhörande en stigmatiserad grupp kan 
erhålla känslor av empati för såväl den enskilde gruppmedlemmen men även förändra 
attityderna till den stigmatiserade gruppen som helhet genom ett slags generaliserande. De tre 
stigmatiserade grupperna av intresse i studien utgjordes av unga kvinnor med AIDS, hemlösa 
män samt dömda mördare och försökspersonerna uppmanades att antingen förhålla sig mer 
objektiva och inte låta sig bli allt för engagerade alternativt att försöka sätta sig in i den 
drabbade personens situation. Studien kom fram till att för samtliga tre stigmatiserade grupper 
erhölls mer positiva attityder till gruppen som helhet när försökspersonerna uppmanats att 
sätta sig in i den enskildes situation. Det tolkades som att empati för en enskild individ 
tillhörande en stigmatiserad grupp kan leda till förändrade attityder till gruppen som helhet. 
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Subjektiv perspektivtagning kan komma att framkalla empatiska känslor och generera en 
positiv utvärdering av den andre vilket även kan leda fram till en förändrad attityd gentemot 
en annan grupp. Detta kan komma att påverka individers stereotypa uppfattningar, att det sker 
en förändring rörande individens attityder gentemot andra grupper av människor. 
 
 
Stereotyper och Stereotype Content Model (SCM) 
 
Andersen, Klatzky och Murray (1990) beskrev stereotyper som nominalt märkta sociala 
kategorier vars funktioner syftar till att sammanfatta och förenkla den stora mängd av 
egenskaper som kategoriserade personer delar. Stereotyperna bidrar således till att skapa 
dessa kategorier av sammanförda människor genom att länka samman potentiellt olikartade 
personer med hjälp av de mest framträdande och förenklande attributen. Att stereotypisera 
och dela in människor i olika kategorier tycks därmed med Andersen et.al, resonemang fylla 
en viktig funktion genom att tillhandahålla förenklade och resurssparande avbildningar av en 
komplex verklighet. Stereotyper har beskrivits som formeringar av information som lagras i 
minnet i ett vilande tillstånd fram till det att informationen aktiveras för att användas (Gilbert 
& Hixon, 1991). Aktiveringen av den lagrade informationen menades uppstå till följd av 
subjektets exponering för det stereotypiserade objektet i fråga vilket leder till att stereotypen 
efter aktiveringen sedan appliceras i samband med perception och bedömande operationer. 
Macrae, Milne och Bodenhausen (1994) beskrev stereotyper i termer av något som varaktigt 
erbjuder subjektet stereotypisk information när stereotypen väl har etablerats och att erbjuda 
primitiv information om människor för att därefter kunna placera dessa i meningsfulla 
kategorier.  

Fiske (1993) har bland annat undersökt om människor tenderar att se förbi motsägelser för 
att därigenom kunna bibehålla intakta uppfattningar eller om de faktiskt fokuserar på sådana 
motsägelser och därmed även erhåller mer precisa uppfattningar. Enligt Fiske hade 
motsägande information en större påverkan vid inkodning när subjektet är motiverat att förstå 
det eller när förväntningarna är låga. Överensstämmande information å sin sida är av större 
vikt när subjektets förväntningar är höga vilket leder till att mer väletablerade mentala 
strukturer väger över. Bodenhausen (1990) fann å sin sida stöd för att människor utför en 
slags selektiv informationsprocess vid beslutsfattande som kan förklara stereotypiskt 
tänkande. Detta skulle enligt Bodenhausen innebära att information som styrker en stereotyps 
undermening erhåller större uppmärksamhet, elaborerande och upprepande medan icke 
överensstämmande med stereotypen tillhörande information negligeras. Vidare beskrev Fiske 
(1993) att människor skapar mening genom att abstrahera relevant information och menar att 
detta sedan gör att den reducerade förenklade och mer överensstämmande informationen är 
anpassad för de många vardagliga tolkningar som en människa tvingas göra. I relation till 
detta kan även hennes beskrivningar av kategoriseringar av människor primärt ses som ett 
medel för att differentiera varandra genom gruppindelning och den dimension som bäst 
beskriver distinktionen mellan grupper är den som också framför allt associeras med 
stereotypen av den gruppen. Kategoriseringar av människor har av Brewer (1979) förklarats 
uppstå till följd av upplevd konkurrens, likhet och status mellan människors 
tillhörighetsgrupper (in-grupper) och ut-grupper vilket menades skapa distinktionen mellan 
in-grupper och ut-grupper. Differentieringen som skapades var även beroende av den aktuella 
dimensionen till vilken differentiering relaterats. In-grupps favoriseringen skapades således 
som en följd av viljan att framhäva den social grupp subjektet självt tillhörde. In-gruppers 
positiva utvärderingar menades bero till största delen på en vilja från subjektets sida att 
favorisera den egna gruppen snarare än en vilja att agera fientligt gentemot ut-grupper till 
vilka subjeltet intte har en relation. Allen och Wilder (1975) menade att den sociala grupp 
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som människor tillhörde favoriserades och att förekomsten av denna kategorisering av 
människor i sig själv kan vara en anledning till diskriminerande beteende gentemot andra 
grupper av människor. Andra studier har funnit att människor som mötte andra individer 
under föreställningen att dessa människor utgjorde en enhetlig grupp förfogade över mer 
negativa uppfattningar av dessa individer än vad människor som mötte andra individer under 
föreställningen att dessa var just individer precis som du själv. Redan innan subjektet hade 
träffat dessa gruppmedlemmar hade denne skapat sig en uppfattning om hur dessa skulle vara 
endast baserat på att dessa utgjorde en så kallad ut-grupp som subjektet inte själv tillhörde 
(Moreland, 1985). 

 
Stereotype Content Model. Stereotype Content Model (Fiske, Cuddy & Glick, 2002; Fiske, 

Xu, Glick & Cuddy, 1999) postulerar att stereotyper uppkommer som en följd av gruppers 
relativa status samt upplevelsen av deras beroendeförhållande till den egna så kallade in-
gruppen med avseende på ett konkurrens- alternativt samarbetsförhållande med in-gruppen. 
Status förutsäger sedan upplevd kompetens och beroendeförhållandet förutsäger upplevd 
värme hos den andra gruppen. Således avundas och respekteras högstatusgrupper till följd av 
deras upplevda höga kompetens men de tenderar samtidigt att ogillas till följd av uppfattad 
avsaknad av värme. Lågstatusgrupper respekteras däremot mindre till följd av uppfattad 
avsaknad av kompetens samtidigt som de upplevs vara varmare. Följaktligen tenderar ut-
grupper att indelas enligt två kontingenter, inkompetenta men varma alternativt kompetenta 
men kalla. Enligt modellen tenderar människor att stereotypisera ut-grupper högt på den ena 
av dimensionerna och lågt på den andra. Däremot menades att människors in-grupper skattas 
högt på de båda dimensionerna.  

 
The BIAS map. The BIAS map som utvecklats från SCM postulerar att stereotyper kan leda 

fram till olika emotioner som exempelvis avundsjuka. Emotionen avundsjuka tillkommer då 
någon skattas högt på kompetens och lågt på värme och är en ambivalent emotion som 
involverar förbittring och respekt. Att känna denna emotion kan framkalla beteenden såsom 
passiv lättnad och aktiv skada. En ytterligare emotion är medlidande, denna emotion 
tillkommer genom att man skattar någon lågt på kompetens och högt på värme. Medlidande 
(empatisk känsla) är en ambivalent känsla som omfattar både medkänsla (empatisk känsla) 
och sorgsenhet. Att uppleva känslan medlidande kan framkalla beteenden såsom aktiv lättnad 
(active facilitation) och passiv skada (passive harm). Aktiv lättnad innebär ett tydligt försök 
att vara till nytta för en grupp. Dessa beteenden innebär bland annat att hjälpa, assistera och 
försvara den andre. Passiv skada innebär ett förnedrande eller distanserande av andra grupper 
genom att förminska deras sociala värde via exkludering, ignorering och försummelse. 
Mellanmänsklig passiv skada inkluderar ett undvikande av ögonkontakt, avvisande eller att 
man ignorerar medlemmar tillhörande utgrupper. Vid passiv skada agerar subjektet utan den 
gruppen, förnekar dess existens och skadar dess medlemmar genom försummelse av 
mänskligt erkännande. (Cuddy, Fiske & Glick, 2007). Fiske (2000) har beskrivit stereotyper 
som systematiska strukturer som kan anta fyra former som kortfattat kan beskrivas som 
förmyndaraktigt för låg/kompetens/hög värme, avund för kompetenta/kalla, föraktfullt för 
inkompetenta/ej varma samt beundran för sin egen grupp. 

 
 
Empati och stereotyper 
 
När empatisören försöker föreställa sig hur den andra uppfattar situationen och hur den andre 
känner sig så framkallar detta empatiska känslor som exempelvis berörd, sympati, medlidande 
och värme. Om empatisören skall kunna förstå den andres situation måste empatisören ha 
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någon form av förståelse för den andre vilket exempelvis kan vara känslor, tankar, erfarenhet 
och perspektiv (Håkansson & Montgomery, 2003). Dock kan denna förståelse påverkas 
beroende av hur slutsatser dras om en annan person som kommer från iakttagarens eget 
minne. Iakttagaren kan använda sig av redan befintlig kunskap och bortse från information 
som presenteras i situationen. En viktig källa av kunskap kan vara karaktärsdrag som 
associeras med den andre personens roll eller grupptillhörighet vilket är med ett annat ord, 
stereotyper (Lewis, Hodges, Laurent, Srivastava & Biancarosa, 2012). Avsaknaden av 
bekantskap och information om den andre som iakttas påverkar iakttagelseförmågan vilket 
resulterar i att bedömningen av den andre sker med hjälp av generaliserad kunskap som 
exempelvis stereotyper (Lewis et al., 2012). Det är möjligt för en person som antar den andres 
perspektiv att automatiskt föreställa hur den andre tänker och känner i en viss situation men 
ändå känna en låg grad av empati. Detta kan uppstå om den andre värderas negativt (Batson, 
Håkansson Eklund, Chermok, Hoyt & Ortiz, 2007).  

Batson et al. (1997b) tolkade sitt resultat som ovan beskrivet, att empati för enskilda 
individer kan komma att förändra människors attityder till hela grupper. De menade även att 
subjektiv perspektivtagning kan framkalla empatiska känslor och även generera en positiv 
utvärdering av såväl individ som dennes grupp och därmed även de stereotypa 
uppfattningarna. Skorinko och Sinclair (2013) menade att ett perspektivtagande endast 
reducerar stereotyper om målet för stereotypen är ambivalent framställt, det vill säga att 
stereotyperna rörande gruppen som individen tillhör framställs på förhållandevis implicit vis. 
Om däremot en individ tillhör en mer explicit stereotypiserad grupp menar de att 
stereotypiserande kring såväl individen som gruppen den tillhör ökar i samband med 
perspektivtagande. Detta beror enligt studien på att klart framträdande stereotyper förmodas 
väga tyngre vid bedömandet av den andres situation än eventuella negativa konsekvenser för 
individen.  Perspektivtagande har enligt studier visat sig ha en positiv inverkan på stereotyper 
då ett perspektivtagande av någon annan leder till adderade situationella attributioner och 
empatiska känslor vilket i sin tur anses leda till förbättrade mellangruppsattityder (Vescio, 
Sechrist, & Paolucci, 2003). Även Galinsky och Moskowitz (2000) menade att ett 
perspektivtagande är en lyckosam strategi för att öka de positiva omdömena om ett mål, 
reducera stereotyper samt motverka åtkomsten till uppfattningar som konstruerar stereotyper. 
Vidare fann de att perspektivtagandet reducerade olikartat tänkande rörande in-och ut-grupper 
genom att öka applicerbarheten av positiva egenskaper och dess mening vid bedömningen av 
en ut-grupp. 

 Clore och Jeffrey (1972) utförde en experimentell studie med syftet att studera vilken 
inverkan egna erfarenheter genom rollspel hade på människors attityder. 
Undersökningsdeltagarna tilläts att leva som funktionshindrade genom att sitta i rullstol under 
en hel timme alternativt studera hur någon annan var rullstolsburen under en hel timme. 
Därtill fanns även en kontrollgrupp som inte utsattes för någon manipulation alls. Därefter 
fick försökspersonerna uppge sina attityder till minoritetsgruppen funktionshindrade. 
Resultaten påvisade en signifikant skillnad mellan de två experimentgrupperna och 
kontrollgruppen som endast fick uppge sina attityder till funktionshindrade utan någon form 
av rollspel. Experimentgrupperna visade sig ha mer positiva attityder till gruppen 
funktionshindrade än kontrollgruppen. Även fyra månader efter utfört experiment uppmättes 
signifikanta skillnader i attityder till funktionshindrade vilket författarna tolkade som att 
rollspelandet och de egna erfarenheterna hade såväl omedelbar verkan som långtidsverkan på 
människors attityder tack vare den emotionella processen empati samt perspektivtagandet.  
 
 
Syfte och frågeställningar 
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Syftet med denna studie var för det första att undersöka om det föreligger ett samband mellan 
empati och stereotypisering av olika minoritetsgrupper. För det andra att undersöka eventuella 
skillnader gällande de empatiska känslorna samt stereotypa uppfattningar för de tre olika 
minoritetsgrupperna var av intresse. För det tredje avsåg denna studie att undersöka hur olika 
perspektivtaganden påverkar empati och stereotypisering. Tidigare studier (Batson et 
al.,1997b; Galinsky & Moskowitz, 2000) har undersökt huruvida olika perspektivtaganden 
kan inverka på människors attityder till specifika grupper av människor samt hur olika 
perspektivtaganden påverkar attityder till människors in- och ut-grupper. Att ta en annan 
persons perspektiv har visat sig ha en effekt på människors utvärderingar av såväl specifika 
enstaka grupper som ut-grupper överlag. Detta utgjorde intressegrunden i denna studie som 
syftade till att studera och jämföra stereotypa uppfattningar mellan tre olika grupper av 
människor med hjälp av Stereotype Content Model (SCM) och om en skillnad i stereotypa 
uppfattningar kunde härledas till olika perspektiv som deltagarna ombads att ta. De tre 
minoritetsgrupperna utgjordes i denna studie av gravida kvinnor, religiöst troende samt 
funktionsnedsatta. Därutöver fanns ett intresse av att studera eventuella skillnader i empati 
riktade mot de tre olika grupperna samt huruvida empati reducerar negativa stereotypa 
uppfattningar avseende upplevd värme och kompetens. Undersökningsdeltagarna erhöll en 
vinjett innehållande en diskrimineringssituation rörande en person från någon av de tre 
minoritetsgrupperna, ombads att antingen förhålla sig objektiv till det just lästa alternativt att 
inta personens perspektiv och därefter skatta sina känslor kring det just lästa med hjälp av 
Batsons empatiskala. Därefter skattade undersökningsdeltagarna sina uppfattningar rörande 
den grupp av människor som personen i vinjetten tillhörde med hjälp av SCM. 
 
Frågeställning 1: Föreligger det en skillnad i empatiska känslor mellan de tre 
minoritetsgrupperna?  
Frågeställning 2: Har perspektivtagning en inverkan på empati?  
Frågeställning 3: Stereotypiseras de tre minoritetsgrupperna olika enligt SCM? 
Frågeställning 4: Har perspektivtagning en inverkan på stereotypisering enligt SCM i 
förhållande till de tre minoritetsgrupperna? 
Frågeställning 5: Skiljer sig bedömningen av lämpligt utgående skadestånd åt mellan 
vinjetterna? 
Frågeställning 6: Påverkar empatiska känslor för en individ stereotypisering enligt SCM? 
 
 

Metod 
 

Deltagare 
 
Till denna studie tillfrågades 126 högskolestudenter som valts ut efter tillgänglighet varav 52 
män och 74 kvinnor i åldrarna 19 till 49 år. Deltagarna utgjordes av studenter från en 
högskola från en mellanstor kommun i Sverige. I studien erhöll 16 (12.7 %) deltagare en 
vinjett med vilken de delade grupptillhörighet. Femtiosju (45.2%) deltagare uppgav att de 
aldrig blivit diskriminerade, 19 (15.1%) deltagare uppgav att de blivit diskriminerade en gång 
och resterande 50 (39.7%) deltagare hade blivit diskriminerade två eller fler gånger. 
Deltagarna erhöll inte någon ersättning för sitt deltagande. I studien förekom det ett externt 
bortfall på tio individer. Fördelning av deltagarnas kön över de olika vinjetterna och vilket 
perspektiv dessa fick anta redovisas i Tabell 1.  

Tabell 1 
Antalet respondenter i varje cell för varje minoritets grupp rörande perspektivinstruktioner 
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Subjektiva: Funktionsnedsatt Gravid Religion Totalt  
Man 7  8 9 24 
Kvinna 15  14 10 39  
Totalt 22  22 19 63  
Objektiva: Funktionsnedsatt Gravid Religion Totalt  
Man 11  7 10 28 
Kvinna 10  13 12 35  
Totalt 21  20 22 63  
Not. N = 126.  
 
 
Design och Material  
 
Sex versioner av en enkät med tillhörande fiktiva vinjetter skapades utifrån en 2 x 3 faktoriell 
mellangruppsdesign med perspektivtagande (objektiv, subjektiv) och vinjett (gravid kvinna, 
religiöst troende, funktionsnedsättning). Vinjetterna handlade om ett diskrimineringsfall, där 
antingen en funktionsnedsatt, gravid kvinna eller religiöst troende blev diskriminerad i en 
rekryteringssituation. Enkäten bestod av fem delar, den första bestod av fyra bakgrundsfrågor. 
De två första frågorna var vilken ålder samt kön (1 = Man, 2 = Kvinna, 3 = Annat, 4 = Vill ej 
uppge) deltagarna hade. Sedan följde frågor om de själva var gravida, hade någon form av 
funktionsnedsättning eller om de var religiöst troende (1 = Ja, 2 = Nej, 3 = Vill ej uppge). 
Dessa frågor anpassades efter vilken enkät och tillhörande vinjett respondenten fick besvara. 
Den andra delen var en vinjett som berörde en och samma rekryteringssituation och 
varierades endast genom att den utsatta personen i vinjetten bytte grupptillhörighet över de tre 
olika vinjetterna. För övrigt förhöll sig vinjetten intakt gällande innehållet i 
rekryteringssituationen. Vinjetterna föregicks av instruktionen att förhålla sig objektiv till 
vinjetten och därmed inte låta sig själva bli allt för engagerade i vinjetten alternativt att 
försöka föreställa sig hur den utsatta personen i vinjetten kände sig enligt Batsons 
instruktioner (Batson et al. 1997a). Nedan följer ett exempel på en vinjett om en 
funktionsnedsatt person. De kursiverade orden i följande vinjett markerar var ändringar 
skedde då den diskriminerade var en religiöst troende eller en gravid kvinna. I övrigt så var 
vinjetten utformad på samma sätt som nedanstående vinjett. 
 

Diskriminering i arbetslivet på grund av funktionsnedsättning 
 
En restaurang i Stockholm annonserade efter servicepersonal via en 
platsannons på Arbetsförmedlingens hemsida. Arbetsplatsen var intresserad 
av två tillsvidareanställningar på heltid, sökande skulle ha arbetat ”inom 
restaurang” och ha två års erfarenhet av ”à la carte vana” samt bra 
kunskaper inom yrket. Därutöver skulle sökanden vara punktlig, 
självständig, kreativ och serviceinriktad. Den 20 mars 2010 sökte person P 
en av de två anställningarna. P bifogade en meritförteckning där det bland 
annat framgår att P hade läst på en treårig hotell- och 
restaurangutbildningen. Under åren 2000-2009 hade P arbetat på olika 
restauranger som diskare, städare, pizzabagare, kock och servitris. P 
uppfyllde alla de krav som ställdes i annonsen. När P sökte tjänsten hade 
hen nyligen fått reda på att hen hade drabbats av sjukdomen MS. Efter sin 
ansökan fick P ett mejl där det stod att hen kunde kontakta I. A som var chef 
för restaurangen. P tog kontakt med I.A och de kom överens om att hen 
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skulle komma på anställningsintervju samma dag. I intervjun kom P och I.A 
överens om att hen skulle provarbeta i tre dagar veckan därpå, för att inför 
en eventuell anställning få möjligheten att visa vad hen gick för. I slutet av 
intervjun berättade P för I.A att hen hade fått sjukdomen MS. I.A föreslog då 
att hen skulle söka annat arbetet eftersom han kände en viss oro över att han 
inte visste hur sjudomförloppet för P skulle se ut. Därefter avbröts 
anställningsintervjun. Restaurangen anställde två andra personer som de 
hävdade hade bättre meriter än P men vid en jämförelse så hade P klart 
bättre meriter än den ena av de två andra. P fick inte jobbet och gjorde en 
anmälan till DO (diskrimineringsombudsmannen). 

 
Mätinsturment 1: Batsons empatiskala. Respondenterna fick uppge sina känslor kring det 

just lästa enligt Batsons empatiskala (Batson et al., 1997a; Batson et al. 2007) på den tidigare 
översatta och använda versionen på svenska av Person och Ståhl (2008). De sex 
empatiadjektiven utgjordes av sympati, ömhet, medlidande, berörd, medkänsla och värme 
(Cronbach’s alpha = .87) och de 10 obehagsadjektiven utgjordes av bland annat sorg, ängslig 
och irriterad. Efter att deltagarna läst vinjetten ombads de att uppge sina känslor för personen 
i vinjetten genom att ringa in den siffra som bäst överensstämde med var och en av de 16 
ovan angivna adjektiven. Ett medelvärdesindex för de sex empatiadjektiven togs fram för var 
och en av deltagarna medan de 10 obehagsadjektiven inte mättes i enighet med Batsons 
instruktioner. Likertskalan sträckte sig från 1 (inte alls) till 7 (extremt) för varje adjektiv.  

Mätinstrument 2: SCM. I den fjärde delen användes SCM, vilken avser att mäta stereotypa 
uppfattningar enligt två separata dimensioner, värme samt kompetens (Fiske, Cuddy, & Glick 
2002; Fiske, Xu, Glick & Cuddy, 1999). Dimensionen kompetens beskrivs enligt SCM består 
av sex egenskaper (competent, capable, intelligent, efficient, skillful, confident) och 
dimensionen värme av ytterligare sex egenskaper (warm, good-natured, sincere, friendly, 
well-intentioned, trustworthy). I den aktuella studien översattes dessa egenskaper till svenska 
genom en backtranslation med en person med engelska som modersmål. De sex 
kompetensegenskaperna översattes till kompetenta, kapabla, intelligenta, effektiva, skickliga, 
självsäkra (Cronbach’s alpha = .80) och de sex värmeegenskaperna översattes till varma, 
godsinta, ärliga, vänliga, välmenande, trovärdiga (Cronbach’s alpha = .80) ett 
medelvärdesindex för de båda skalorna togs fram var och en av deltagarna. Frågorna 
besvarades med hjälp av en femgradig Likertskala som sträckte sig från 1 (inte alls) till 5 
(extremt). SCM användes för att mäta stereotypa uppfattningar avseende den minoritetsgrupp 
den utsatte personen i vinjetten tillhörde. De som fick läsa vinjetten med en funktionshindrad 
ombads skatta de 12 ovan beskrivna egenskaperna genom att exempelvis besvara: ”Hur pass 
kompetenta anses funktionshindrade vara i samhället?”. Deltagarna i de andra 
vinjettgrupperna fick skatta motsvarande items med antingen gravid kvinna eller religiöst 
troende. Samma fråga upprepades för samtliga 12 egenskaper och för de tre olika grupperna 
där de kursiva orden ovan byttes ut för varje egenskap och grupp.  

I den femte delen av enkäten ställdes tre följdfrågor, där deltagarna fick skatta hur pass 
diskriminerande deltagaren hade upplevt vinjetten (inte alls, mild, grov och extremt 
diskriminerande), sedan skatta en lämplig straffåtgärd (inget straff, skadestånd 10.000kr, 
50.000kr och 75.000kr) och slutligen besvara en fråga om hur många gånger man själv 
upplevt sig diskriminerad i arbetslivet (aldrig, 1 gång, 2-5 gånger och 6 gånger eller fler).   
 
 
Procedur  
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Enkäterna delades ut i klassrum samt i skolans cafeteria och innan utlämning av enkäterna 
skedde en kort presentation av undersökningsledarna och en presentation av studien och dess 
syfte. Studien presenterades för deltagarna som en studie om diskriminering i arbetslivet. I 
enighet med Vetenskapsrådets (2002) etiska principer presenterades deltagandet i studien för 
deltagarna som helt anonymt, att deltagandet i studien var frivilligt, att deltagarna när de ville 
kunde avbryta sin medverkan samt att resultaten från studien endast skulle komma att 
användas i forskningssyfte. Enkäterna block randomiserades med hjälp av ett 
randomiseringsprogram för att slumpmässigt fördela de sex olika enkäterna. De enkäter som 
var ifyllda och returnerades till undersökningsansvariga ansågs uppfylla kravet om personligt 
samtycke och endast dessa enkäter inkluderades i studien. Efter att samtliga enkäter var 
returnerade gavs deltagarna möjligheten att ställa eventuella följdfrågor. I enkäten bifogades 
även undersökningsledarnas kontaktinformation i händelse av att respondenterna hade 
eventuella följdfrågor som de önskade ställa vid ett senare tillfälle. Experimentledarna var 
närvarande vid alla utdelnings och insamlingstillfällen. I samband med presentation av SCM 
gavs instruktionen ”Vi är inte intresserade av din personliga uppfattning utan hur du tror att 
… betraktas utav andra i samhället” användes för att reducera eventuella effekter orsakade av 
social önskvärdhet i enighet med modellen.  
 
 

Databearbetning 
 

För var och en av de fyra beroendevariablerna (empati, värme, kompetens och skadestånd) 
utfördes separata 2 x 3 faktoriella variansanalyser med perspektivtagande (objektiv och 
subjektiv) och vinjett (gravid kvinna, religiöst troende och funktionsnedsättning) som 
mellangruppsfaktorer. Då det var lämpligt utfördes enkeleffektsanalyser samt post-hoc test 
med Tukey HSD.  

För att besvara frågeställningarna 1 och 2 så utfördes en faktoriell variansanalys med 
empati som beroendevariabel och perspektivtagande samt vinjett som mellangruppsfaktorer. 
Frågeställning 3 och 4 besvarade med två stycken faktoriella variansanalyser. Den första 
faktoriella variansanalysen hade kompetens som beroendevariabel och perspektivtagande 
samt vinjett som mellangruppsfaktorer. Den andra faktoriella variansanalysen hade värme 
som beroendevariabel och perspektivtagande samt vinjett som mellangruppsfaktorer. 
Frågeställning 5 besvarades även denna med en faktoriell variansanalys med skadestånd som 
beroende variabel och perspektivtagande samt vinjett som mellangruppsfaktorer. En 
enkeleffektsanalys utfördes för att reda ut interaktionseffekten och slutligen så besvarades 
frågeställning 6 med Pearson’s korrelationer.  
 
 

Resultat 
 
Frågeställning 1 (Föreligger det en skillnad i empatiska känslor mellan de tre 
minoritetsgrupperna?). Angående frågeställning ett så fanns det en signifikant huvudeffekt av 
vinjett F(2, 120) = 3.81, p = .025, η2 = .06. Tukey HSD indikerade att empatin var högre för 
funktionsnedsatta (M = 4.28, SD = 1.17) än för gravida kvinnor (M = 3.54, SD = 1.43). 
Medelvärdet empati för religiöst troende (M = 3.69, SD = 1.29) skiljde sig inte åt från de 
övriga grupperna.  

Frågeställning 2 (Har perspektivtagning en inverkan på empati?) så fanns det däremot 
ingen huvudeffekt av perspektivtagande, F(1, 120) = 0.257, p = .613, η2 = < .01. 
Interaktionseffekten mellan vinjetterna och perspektivtagande var inte statistiskt signifikant, 
F(2, 120) = 0.469, p =  0.627, η2 = < .01. 
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Frågeställning 3 (Stereotypiseras de tre minoritetsgrupperna olika enligt SCM?). 
Variansanalysen rörande undersökningsdeltagarnas uppfattning av kompetens hos de tre 
minoritetsgrupperna påvisade en signifikant huvudeffekt av vinjett F(2, 120) = 9.16, p < .001, 
η2 = .13. Tukey HSD indikerade att gravida kvinnor (M = 3.05, SD = 0.77) och gruppen 
religiöst troende ansågs mer kompetenta (M = 3.15, SD = 0.79) än funktionsnedsatta (M = 
2.50, SD = 0.67) men inte sinsemellan. Variansanalysen rörande undersökningsdeltagarna 
uppfattning av värme hos de tre minoritetsgrupperna så fanns det en marginellt statistisk 
signifikant huvudeffekt rörande vinjetterna, F(2, 120) = 2.82, p = .063, η2 = .04. Tukey HSD 
visade en tendens till medelvärdesskillnad avseende upplevd värme, gravida kvinnor ansåg 
mer varma (M = 3.90, SD = 0.09) än funktionsnedsatta (M = 3.59, SD = 0.09), p = .053. 
Religiöst troende (M = 3.67, SD = 0.10) skiljde sig inte från de övriga grupperna. 

Frågeställning 4 (Har perspektivtagning en inverkan på stereotypisering enligt SCM i 
förhållande till de tre minoritetsgrupperna?) Det fanns ingen huvudeffekt av 
perspektivtagande rörande skattningen av kompetens hos de tre minoritetsgrupperna, F(1, 
120) = 1.04, p = .308, η2 = < .01. Interaktionseffekten mellan vinjetterna och 
perspektivtagning var inte statistisk signifikant, F(2, 120) = 0.22, p = .796, η2 = < .01. Det 
fanns ingen huvudeffekt av perspektivtagande rörande skattningen av värme hos de tre 
minoritetsgrupperna, F(1, 120) = 2.55, p = .113, η2 = .02. Det påvisades inte någon 
interaktionseffekt mellan vinjetterna och perspektivtagande, F(2, 120) = 2.13, p = .123, η2 = 
.03. 

Frågeställning 5 (Skiljer sig bedömningen av lämpligt utgående skadestånd åt mellan 
vinjetterna?). Det fanns ingen huvudeffekt av perspektivtagande, F(1, 120) = .162, p = .688, 
η2 = < .01. Dock fanns en signifikant huvudeffekt av vinjett, F(2, 120) = 4.10, p = .019, η2 = 
.06. Tukey HSD indikerade att funktionsnedsatta ansågs berättigad större skadestånd (M = 
2.77, SD = 0.97) än religiöst troende (M = 2.20, SD = 1.10). Skadeståndet för gravida kvinnor 
(M = 2.31, SD = 0.97) skiljde inte sig åt från de övriga. Interaktionseffekten mellan 
perspektivtagande och vinjett var statistiskt signifikant F(2, 120) = 4.78, p = .010, η2 = .07. 
Därefter utfördes en enkeleffektsanalys för att reda ut interaktionseffekten. Analysen av 
enkeleffekter gällande vinjett genomfördes separat för de olika perspektiven. Någon skillnad 
gällande skadestånd mellan de olika vinjetterna och att förhålla sig objektiv fanns ej, F(2, 60) 
= .477, p = .623, η2 = .01. Instruktionen att sätta sig in den andres situation (imagine other) 
visade sig vara signifikant, F(2, 60) = 8.97, p < .001, η2 = .23. Tukey HSD visade att 
medelvärdet för lämpligt skadestånd för religiöst troende (M = 1.84, SD = 0.96) var 
signifikant lägre än för funktionsnedsatta (M = 3.09, SD = 0.92). En marginellt signifikant 
skillnad gällande medelvärdet uppmättes även mellan funktionsnedsatta (M = 3.09, SD = 
0.92) och gravida kvinnor (M = 2.40, SD = 0.95), p = .051., då funktionsnedsatta bedöms 
berättigade till ett högre skadestånd. Dock återfanns inte någon medelvärdesskillnad mellan 
gravida kvinnor och religiöst troende.  

Frågeställning 6 (Påverkar empatiska känslor för en individ stereotypisering enligt SCM?). 
För att studera sambanden mellan de olika variablerna i studien användes Pearson’s 
korrelationer. Det fanns inte något signifikant samband mellan empati och de två 
dimensionerna kompetens och värme som tillsammans utgjorde måttet för stereotypisering 
enligt SCM. Det spelade alltså ingen roll hur mycket empati man hade när det kom till 
stereotypisering, frågeställning sex fick därmed inget stöd.  

 
 

Diskussion 
 
Sammanfattningsvis så påvisade resultaten i studien (1) att det förekom en skillnad i 
empatiska känslor för de tre olika minoritetsgrupperna, där empatin för gravida kvinnor var 
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lägre än för funktionsnedsatta. (2) Perspektivtagning visade sig inte ha någon inverkan på 
upplevd empati hos respondenterna. (3) Det fanns en skillnad i upplevd kompetens hos de tre 
minoritetsgrupperna, där gravida kvinnor och religiöst troende ansågs som mer kompetenta än 
funktionsnedsatta. Även på dimensionen värme fanns en marginell statistisk skillnad, gravida 
kvinnor ansågs som mer varma än funktionsnedsatta medan religiöst troende inte skiljde sig åt 
från de övriga. (4) Perspektivtagning hade ingen inverkan på stereotypisering enligt SCM. (5) 
Det fanns en skillnad rörande skadestånd, där funktionsnedsatta ansågs berättigade ett större 
skadestånd än religiöst troende. Perspektivtagande visade sig ha en effekt på utdömt 
skadestånd, där subjektiva instruktioner gav en effekt. Lämpligt skadestånd för religiöst 
troende var lägre än för funktionsnedsatta och det fanns även en marginell skillnad mellan 
funktionsnedsatta och gravida kvinnor, där funktionsnedsatta ansågs berättigade ett högre 
skadestånd. (6) Pearson’s korrelationer visade att det inte fanns något signifikant samband 
mellan empati och de två dimensionerna kompetens och värme som tillsammans utgjorde 
måttet för stereotypisering.  
 

Frågeställning 1. I enighet med denna studies första frågeställning undersöktes skillnader 
avseende empatiska känslor för tre olika minoritetsgrupper. Studien fann att det förelåg en 
skillnad hos undersökningsdeltagarna med avseende på upplevd empati mellan 
funktionsnedsatta och gravida. De empatiska känslorna som mättes med Batsons empatiskala 
(1997a) visade att en vinjett rörande funktionsnedsatta genererade mer empatiska känslor hos 
deltagarna än en vinjett rörande gravida kvinnor medan vinjetten om religiöst troende inte 
skilde sig åt från de övriga grupperna gällande empatiska känslor.  

 
Frågeställning 2. Frågeställning två rörande perspektivtagning och empati visade sig inte 

ha någon effekt. Håkansson Eklund (2006) fann en måttlig effekt av ett subjektivt 
perspektivtagande på empati i förhållande till ett objektivt perspektivtagande. En möjlig 
förklaring till att denna manipulation rörande perspektivtagning ej fick någon signifikant 
effekt på empati kan tänkas vara avsaknaden av liknanden erfarenheter hos deltagarna. En 
viktig beståndsdel i empati är förståelse enligt Håkansson och Montgomery (2003), vilket 
innebär att man har en förståelse för den andres tankar, känslor, önskningar, situation, 
perspektiv och erfarenheter. Att föreställa sig den andres situation kräver enligt Håkansson 
och Montgomery (2003) att empatisören tidigare har upplevt en snarlik situation. I studien 
visade det sig att endast ett litet antal av urvalet själva tillhörde någon av de minoritetsgrupper 
som de sedan erhöll en vinjett om. Dessutom visade det sig att en stor del av urvalet inte 
själva hade upplevt sig blivit diskriminerade någon gång samt ett ytterligare relativt litet antal 
deltagare hade upplevt sig blivit diskriminerad en enstaka gång. Avsaknaden av tillräckliga 
snarlika egna erfarenheter kan således tänkas ha utövat inverkan på resultatet. Detta stöds av 
tidigare studier som funnit att avsaknad av relevanta erfarenheter kan förhindra empatiska 
känslors uppkomst men även att nedvärderade grupper inte erhåller empati från andra. 

 
Frågeställning 3. Den tredje frågeställning huruvida en skillnad i stereotypiskt tänkande 

förelåg mellan de tre minoritetsgrupperna visade att så var fallet. Gravida kvinnor och 
religiöst troende skiljde sig inte åt med avseende på kompetens. Däremot skiljde sig 
funktionsnedsatta gentemot de båda med rörande upplevd kompetens. Enligt SCM (Cuddy et 
al, 2007) kan en sådan skillnad avseende kompetens förklaras som en följd av en lägre relativ 
status. Resultatet tolkas således som att funktionsnedsatta tilldelas en förhållandevis låg status 
gentemot de två andra minoritetsgrupperna och därmed även tillskrivs en lägre kompetens. 
Enligt Fiske (1993) skapar människor mening genom att abstrahera relevant information och 
att denna reducerade samt förenklade information är anpassad för vardagliga tolkningar. 
Därutöver menar hon även att kategoriseringar av andra människor primärt är ett medel för att 
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differentiera genom gruppindelning och att detta framför allt sker med hjälp av den dimension 
mellan olika grupper som bäst beskriver distinktionen dessa emellan. Att ignorera viss 
information, som i detta fall utgörs av diskrimineringen av en funktionsnedsatt, för att istället 
fokusera på överensstämmande information angående specifika uppfattningar om 
funktionsnedsattas bristande kompetens i förhållande till det specifika yrket kan ses mot 
bakgrund av tidigare studier (Fiske, 1993). Detta kan tolkas som att ett fysiskt handikapp är 
den dimensionen som är mest framträdande och därmed tydligast särskiljer denna grupp vilket 
sedan avspeglar sig i upplevd kompetens. Denna dimension kan tänkas vara mer framträdande 
än eventuella upplevda skillnader mellan gravida och religiöst troende. Gällande aspekten 
värme visade resultaten på en måttligt signifikant skillnad mellan två av grupperna, gravida 
kvinnor samt funktionsnedsatta. Gravida kvinnor bedömdes som varmare än gruppen 
funktionsnedsatta. The BIAS-map postulerar att ett stereotypiserande enligt SCM som följer 
mönstret hög värme samt låg kompetens kan leda fram till en känsla av medlidande samt två 
typer av beteenden hos personer som utför stereotypiseringen. Dessa två typer av beteenden 
består av aktiv lättnad samt passiv skada. Vid aktiv lättnad vill subjektet agera till nytta för 
och hjälpa den stereotypiserade gruppen medan vid passiv skada inträder ett avståndstagande 
och ett förminskande av den stereotypiserade gruppen. Resultatet i studien tyder på att 
gruppen funktionsnedsatta bedöms som mindre varma än gravida kvinnor vilket kan bero på 
att funktionsnedsatta framkallar passiv skada snarare än aktiv lättnad som reaktion hos 
undersökningsdeltagarna. Passiv skada innefattar aktiva beteenden som undvikande, 
ignorering och försummelse vilket leder till en försummelse av mänskligt erkännande. Att 
vara funktionsnedsatt kan således leda fram till en försummelse av mänskligt erkännande som 
en eventuell följd av den nedsatta funktionsförmågan medan exempelvis gravida kvinnor 
erkänns som människor fullt till följd av en icke existerande bestående nedsättning. Detta 
stöds även av annan forskning (Fiske 2000) som menar att föraktfullt stereotypiserande riktas 
mot grupper som skattas lägre på såväl värme som kompetens och som samtidigt ses som en 
grupp som kan utnyttjas. Att funktionsnedsatta på grund av sin funktionsnedsättning ses som 
mindre kompetenta som ovan beskrivet kan tänkas inverka på upplevd värme då en sådan 
grupp kan upplevas som lättare att exploatera än andra grupper utan nedsättningar vilket i sin 
tur kan tänkas frambringa passiv skada som beteende hos subjektet. I anknytning till de 
framkomna resultaten på SCM och kan empatiresultaten även tas i beaktande. Vid mätning av 
de empatiska känslorna för respektive grupp erhöll gruppen funktionsnedsatta signifikant 
högre empati från undersökningsdeltagarna än de övriga två grupperna vilket kan antyda att 
höga empatiska känslor för denna grupp inte enkom är att förknippa med ett positivt utfall. 
Funktionsnedsatta tycks frambringa relativt höga empatiska känslor hos andra men samtidigt 
bedömas som både mindre kompetenta och varma som människor. Enligt SCM och The Bias 
map menas som ovan beskrivet att stereotypisering enligt låg kompetens/hög värme matrixen 
kan leda fram till ett förminskande av gruppen genom ett frambringande av passiv skada till 
följd av att känslor så som medlidande och medkänsla har uppstått. Dessa två känslor är två 
av de känslor som Batson (Batson et al. 1997a; Batson et al. 2007) benämner som empatiska 
känslor vilket kan betyda att höga empatiska känslor i vissa fall och gentemot särskilda 
grupper kan skapa beteenden i linje med SCM:s passiv skada och ett förminskade av den 
berörda gruppen. Det bör även nämnas att samtliga tre undersökta grupper faller inom låg 
kompetens och hög värme-dimensionen enligt SCM och att de skillnader som tas upp är 
skillnader i respektive dimension grupperna sinsemellan. 

 
Frågeställning 4. Frågeställningen fyra rörande om perspektivtagning har en inverkan på 

stereotypisering visade sig inte ha någon effekt. Perspektivtagning hade inte någon effekt på 
den direkta stereotypiseringen som mättes med SCM vilket går emot tidigare studier där 
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perspektivtagning till synes haft en positiv inverkan på stereotypa uppfattningar och 
värderingar av såväl individer som grupper av människor. 

 
Frågeställning 5. Studiens femte frågeställning, huruvida bedömningen av lämpligt 

utgående skadestånd skiljer sig mellan vinjetterna så fanns det en effekt av perspektivtagning. 
Perspektivtagande hade en effekt på undersökningsdeltagarnas uppfattning av lämplig 
straffåtgärd i form av utdömt skadestånd när de ombads att sätta sig in i den utsatta individen 
tillhörande en minoritetsgrupp. Mer precist uttryckt fann undersökningsdeltagarna det 
lämpligt att utdöma ett högre skadestånd när en funktionsnedsatt person utsattes för 
diskriminering i förhållande till religiöst troende. Även i förhållande till gruppen gravida 
kvinnor upptäcktes en skillnad om än måttlig. Detta resultat kan tolkas mot bakgrund av att 
samtliga tre grupper kan sägas kategoriseras på liknande sätt enligt SCM, nämligen låg 
kompetens/hög värme, som enligt Fiske (2000) leder till ett förmyndaraktigt 
stereotypiserande. Funktionsnedsatta i förhållande till de övriga två grupperna skattas lägst på 
kompetens men även till viss del värme vilket förklaras som ovan beskrivet av ett 
frambringande av passiv skada. Aktiv lättnad tycks även spela en roll genom att 
undersökningsdeltagarna önskar vara till hjälp för funktionsnedsatta och hur kan det komma 
sig? En möjlig förklaring kan vara att om än funktionsnedsatta bedöms som lägst gällande 
såväl kompetens som värme i förhållande till de övriga grupperna, vilket förklarar passiv 
skada beteendet hos undersökningsdeltagarna, så är funktionsnedsatta samtidigt den grupp 
som står för den största enskilda differensen mellan kompetens och värme. Detta kan tänkas 
orsaka aktiv lättnad-beteendet som uppstår samtidigt som passiv skada-beteendet hos 
undersökningsdeltagarna då de vill vara till hjälp och agera förmyndaraktigt mot en 
inkompetent men snäll men samtidigt inkompetent och kall grupp. Intressant är det faktum att 
även religiöst troende skattas som mer kompetenta än funktionsnedsatta samt likvärdiga 
gällande upplevd värme så bedöms denna grupp vara värda ett avsevärt mindre skadestånd än 
just funktionsnedsatta vid en likvärdig situation. Detta indikerar att passiv skada inträder som 
faktor även för gruppen religiöst troende om än på ett mer explicit sätt. Religiöst troende som 
till och med bedöms mer kompetenta än funktionsnedsatta och som sedan diskrimineras på ett 
likvärdigt sätt i en anställningssituation som funktionsnedsatta erhåller ändå ett lägre 
skadestånd.  

 
Frågeställning 6. Frågeställning sex om huruvida empatiska känslor för en individ 

påverkar stereotypisering och om empati kan reducera graden av stereotypiskt tänkande 
påvisade inget samband mellan empati och stereotypisering. I studien fick gruppen 
funktionsnedsatta signifikant högre grad av empati i jämförelse med de andra grupperna men 
samtidigt vart funktionsnedsatta skattade lägre på de bägge dimensionerna värme och 
kompetens. Empati innebär att man känner empatiska känslor som exempelvis medlidande 
och medkänsla och som tidigare nämnt kan detta möjligen skapa beteenden i linje med 
SCM:s, passiv skada och ett förminskande av gruppen. Att känna en hög grad av empati för 
gruppen funktionsnedsatta verkar således inte ha påverkat stereotypisering utan dessa 
skattades i enighet med SCM. En möjlig förklaring till varför det inte förekom någon 
interaktion mellan empati och stereotypisering kan bero på att manipulationen subjektiv 
perspektivtagning ej fick någon effekt på undersökningsdeltagarna. Som tidigare beskrivet 
framkallar ett subjektivt perspektiv (imagine other) empatiska känslor och som Batson et al. 
(1997b) fick fram i sin studie så kan ett subjektivt perspektivtagande frambringa mer positiva 
attityder gentemot en grupp människor där man tolkade resultatet som att empati för en 
enskild individ tillhörande en stigmatiserad grupp kan leda fram till förändrade attityder till 
gruppen som helhet. Detta påpekar även Vesico et al.(2003), att perspektivtagande har en 
positiv inverkan på stereotyper då detta frambringar adderade situationella attributioner och 
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empatiska känslor vilket i sin tur leder fram till förbättrade mellangruppsattityder. Om en 
lyckad manipulation hade förekommit av subjektivt perspektivtagande och framkallandet av 
empatiska känslor skulle detta möjligen lett fram till en påverkan på skattningen värme och 
kompetens hos de olika grupperna i studien, att skattningen för respektive minoritetsgrupp 
inte hade gått i enighet med SCM utan möjligen fått ett annorlunda utfall. En ytterligare 
förklaring skulle kunna vara den att många av undersökningsdeltagarna inte hade någon 
erfarenhet av att bli diskriminerad vilket försvårar föreställandet hur personen i vinjetten 
upplever situationen och framkallandet av empatiska känslor. När man försöker föreställa sig 
hur den andra uppfattar situationen så framkallar detta empatiska känslor och om man skall 
kunna förstå den andres situation så måste man ha någon form av förståelse som exempelvis 
erfarenheter (Håkansson & Montgomery, 2003). Att avsaknaden av snarlika erfarenheter och 
information om den andre som iakttas kan resultera i att man bedömer den andre med mer 
generaliserad kunskap som exempelvis stereotyper. Att undersökningsdeltagarna kände en 
högre grad av empati för gruppen funktionsnedsatta men avsaknaden av snarlika erfarenheter 
möjligen resulterade i att deltagarna använde sig av stereotypsikttänkande och skattade där 
med gruppen funktionsnedsatta efter redan befintlig kunskap som kommer från iakttagarens 
eget minne. Att man använder sig av karaktärsdrag som associeras med den andre personens 
roll eller grupptillhörighet (Lewis, Hodges, Laurent, Srivastava & Biancarosa, 2012). 
 
 
Framtida forskning  
 
Funktionsnedsatta som grupp tycks enligt denna studie vara den minoritetsgrupp som erhåller 
högst empati såväl som generellt sett skattas lägre enligt SCM än de övriga två 
minoritetsgrupperna. Därtill bedömdes funktionsnedsatta vara berättigade ett högre 
skadestånd än de övriga grupperna när de utsatts för samma diskriminering i likvärdiga 
situationer. Av intresse i framtiden kan vara att studera på vilka sätt gruppen 
funktionshindrade stereotypiseras samt särskiljer sig från andra minoritetsgrupper för att på så 
vis fastställa vad som orsakar deras förminskande som grupp avseende värme och kompetens. 
Av intresse kan även vara att studera hur olika funktionsnedsättningar påverkar såväl empati 
som SCM då en framträdande fysisk nedsättning kan tänkas ha en annan inverkan på dessa 
bedömningar än andra nedsättningar så som begåvningsmässiga eller kognitiva exempelvis.  
Empati tycks enligt denna studie inte påverka stereotypiserande enligt SCM. Det kan dock 
inte uteslutas att empati reducerar stereotypiskt tänkande när stereotyper mäts med att annat 
instrument eller om människor ombeds att aktivt tänka empatiskt om en specifik individ och 
tillhörande grupp och därmed även att ett praktiserande av aktiva empatiska tankar kan 
komma att reducera stereotyper när de väl införlivats. Ett förslag till framtida forskning är att 
möjligen utföra en pilotstudie för att kontrollera upplägget och de manipulationer som 
förekommer i studien för att se om de verkligen har en effekt. Kön undersöktes ej i denna 
studie för syftet var att studera effekten av empati och subjektiv perspektivtagning på 
stereotypisering rörande de tre minoritetsgrupperna, att inkludera kön i framtida forskning kan 
vara av intresse. Det skulle vara av intresse att använda sig av tre snarlika minoritetsgrupper i 
framtida forskning. Det skulle således kunna vara så att funktionsnedsatta generellt sett 
kanske ses som mindre kompetenta än övriga grupper när det kommer till arbete inom 
restauranger. Att en funktionsnedsättning är mer utmärkande och möjligen ses som mindre 
kapabel till ett fysiskt arbete och därmed skattas lägre enligt SCM kan vara en förklaring till 
det uppkomna resultatet. Framtida forskning kan även tänkas använda sig av tre könsneutrala 
vinjetter. I studien förekom det en vinjett där det var tydligt att det var en kvinna som blev 
diskriminerad.  
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Styrkor och svagheter med studien 
 
En stryka med denna studie var användandet etablerade mätinstrument för att mäta empati 
och stereotypisering vilket borde resultera i en hög begreppsvaliditet. I studien uppmättes hög 
Cronbach’s Alpha för de olika mätinstrumenten vilket innebär en hög reliabilitet vilket även 
det är en styrka. Ytterligare fördelar ur reliabilitetssynpunkt är det låga interna bortfallet, 
fördelningen av kön i studien var jämn och att stickprovet var relativt stort. En nackdel med 
urvalet var att dessa endast bestod av studenter, att dessa inte är representativa för en 
population vilket skulle kunna minska den externa validiteten. Att urvalet endast bestod av 
studenter kan även medföra nackdelen att studenter är erfarna och kunniga av enkäter och 
detta kan medföra tillvänjningseffekt och social önskvärdhet som möjligen uppstått i svaren 
vilket orsakar validitetshot. När deltagarna besvarade enkäterna fanns vi som 
undersökningsledare på plats vilket kan ha påverkat att det förekom en hög svarsfrekvens. Det 
framkom även att några av begreppen som fanns med i materialet var svårbegripliga för vissa 
och att vissa var svåra att särskilja exempelvis medkänsla och medlidande samt att begrepp 
såsom värme och välmenade var svåra att förstå betydelsen av vilket kan skapa skevheter i 
svaren. En svaghet med studien var vinjetterna och att dessa inte var snarlika varandra. Dels 
som tidigare nämnt att funktionsnedsättning möjligen är mer utmärkande och att 
funktionsnedsatta ses som mindre kapabla till ett fysiskt arbete och därmed skattas lägre 
enligt SCM men även att vinjetten rörande religiöst troende är utmärkande för en specifik 
religiös grupp och inte representativ för gruppen religiöst troende som helhet. En ytterligare 
svaghet med vinjetterna är att samtliga vinjetter inte var könsneutrala. Slutligen att de olika 
instruktioner som förekom om subjektivitet alternativ objektivitet i enkäterna skulle kunnat 
markeras mer tydligt, att inte som i vårt fall vara kursiverat som den övriga texten i enkäten 
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