
 

 

 

Psykologi 61-90hp 

Generositet, rättvisa, empati 
och moral 

- En kvantitativ studie på gymnasieelever 
 

Författare: Malin Holm & Emma 
Stillerfelt 
Handledare: Caroline Johansson 
Examinator: Lena Swalander 
Termin 2016 
Ämne: Psykologi 
Nivå: Kandidat 
Kurskod: 2PS600 



 

 

 

1 
 

Abstrakt 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka skillnader mellan tjejer och killars 

empati och rättvisa. Det undersöktes också om det förelåg ett samband mellan 

generositet, rättvisa, empati och moral hos gymnasieelever. Vidare undersöktes om 

variablerna rättvisa, empati och moral inverkade på generositet. Föreliggande studie 

genomfördes med hjälp av enkäter. Deltagarna bestod av (n = 92) svenska 

gymnasieelever i årskurs ett och två på en skola i södra Sverige. Studien visade en 

signifikant skillnad mellan tjejer och killars skattning av rättvisa (p < 0,05), där tjejer 

skattade sig som mer rättvisa. Det visades ingen signifikans mellan tjejer och killar 

gällande empati. Resultatet visade också på ett signifikant samband mellan generositet, 

rättvisa, empati och moral. Angående inverkan på generositet blev resultatet att 

variabeln empati var signifikant (p < 0,05). Slutsatsen blev att delar av föreliggande 

uppsats resultat kunde kopplas till tidigare studier. 

 

Nyckelord 
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Engelsk titel 

Generosity, fairness, empathy and morality 

-A quantitative study on secondary school students 
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Introduktion 

      Generositet, rättvisa, empati och moral har i tidigare studier visats samverka med 

varandra och styra en persons beteende (Decety & Yoder, 2015; Lee & Ashton, 2014). 

Dessa egenskaper finns i olika grad hos människan och finns till för att människan ska 

kunna fungera i en social kontext. Generöst handlande sker främst för att människor vill 

undvika att känna skuldkänslor. Skuldkänslor uppkommer när individen känner att 

förväntningarna från omgivningen inte uppfyllts (Hauge, 2016). 

      Nelson Mandela och Mahatma Gandhi är exempel på personer som kämpat för 

rättvisa och lika rättigheter för alla människor (Decety & Cowell, 2015). Lika 

rättigheter, jämn fördelning av börda och att människor får vad de förtjänar är något 

som uppskattas när individer interagerar med varandra i det sociala samhället (Duff, 

Rubenstein & Prilleltensky, 2016). För att överleva och klara sig socialt och för att 

skapa rättvisa har människan empati. Empati innebär att individen kan relatera och 

förstå andra personer känslor och tankar (Decety & Cowell, 2015; Lee & Ashton, 

2014). Vad som är rätt och fel visas med hjälp av inre regler, även kallat moral. Moral 

är grunden i en persons identitet och det är en egenskap som värderas högt speciellt vid 

ett nytt möte med en annan person (Hartley, Furr, Helzer, Jayawickreme, Velasquez & 

Fleeson, 2016; Villegas de Posada & Vargas-Trujillo, 2015;). Tidigare studier (Decety 

& Cowell, 2015; Hartley et al., 2016;  Lee & Ashton, 2014; Villegas de Posada & 

Vargas-Trujillo, 2015) visar att det finns ett samband mellan generositet, rättvisa, 

empati och moral. Är moralen hög så ökar graden av rättvisa vilket leder till ökad grad 

empati. Moralen som inverkar på rättvisa påverkar i sin tur individens generositet 

(Decety & Cowell., 2015; Lee & Ashton, 2014). 

      Generositet, rättvisa, empati och moral inverkar på varandra och det är intressant att 

se vilken faktor som är den mest framträdande när det gäller generösa handlingar hos 

ungdomar (Lee & Ashton, 2014). 
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Generositet  

      Generositet definieras som en inre perception av en själv som god, snäll, altruistisk 

och med en vilja till att hjälpa andra (Koo & Fishbach, 2016). År 2014 skänkte ungefär 

en tredjedel av världens befolkning något slags bidrag till någon välgörenhet, vilket 

tyder på att det finns många människor som är generösa. Generositeten formas från 

individens egen förväntning och från omgivningens förväntningar (Hauge, 2016; Schier, 

Ockenfels & Hofmann, 2016). 

      Ett sätt att mäta generositet är genom det så kallade diktatorspelet, som använts i 

flera studier (Forgas & Hui, 2013; Hauge, 2016; Ibanez, Moureau & Roussel, 2014; 

Schier et al., 2016). Experimentet går ut på att det finns en försöksperson som får vara 

diktator. Diktatorn får makten över hur en summa pengar ska fördelas. Valet är att dela 

pengarna med en anonym mottagare eller att själv behålla pengarna. Den anonyma 

mottagaren används för att manipulera diktatorn. Det Hauge (2016) upptäckte var att 

när mottagaren hade en hög förväntning av att få mer pengar gav diktatorn också mer 

pengar. På samma sätt när mottagaren hade lägre förväntningar på diktatorn, fick 

mottagaren mindre mängd pengar. Diktatorn anpassade sitt handlande efter de 

förväntningar som fanns hos mottagaren trots att mottagaren var en okänd person för 

försökspersonen. När diktatorns moraliska sida blev utmanad resulterade det i mer 

pengar hos mottagaren (Hauge, 2016). 

      Att vara generös kan också definieras som att individen ger av sina egna resurser till 

någon annan. Det kan vara i form av ägodelar, underskrift för välgörenhet eller genom 

donationer som till exempel i form av pengar eller bloddonation. Personer som ger mer 

tros vara motiverade av att känna sig generösa. En annan anledning kan vara att när 

personer känner sig mer delaktiga eller berörda av en viss fråga, blir de mer generösa 

och ger mer. När personer skänker eller donerar sina egna resurser till andra, ökar deras 

positiva perception av sig själv och detta gör att givaren i många fall fortsätter att 

skänka och donera (Koo & Fishbach, 2016). 

      Generositet kan även triggas av negativa känslor som exempelvis sorg. Den 

upplevda sorgen hanteras med hjälp av empati som en slags copingstrategi. Viljan att 

hjälpa och att faktiskt aktivt hjälpa kan då minska den upplevda sorgen hos individen. 

När individen hjälper en annan människa aktivt gör det att personen kan släppa de 

negativa känslorna och att individen mår bättre. Positiva känslor brukar göra att 
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individer inte tenderar att vara mer generösa och påverkar inte den empatiska sidan lika 

mycket som negativa känslor (Liang Chen & Lei, 2016). 

 

Rättvisa 

      Rättvisa handlar om en förhandling eller förhandlingsprocess där individen kommer 

fram till något som upplevs är moraliskt rätt och som håller sig inom normerna. Rättvisa 

kan ses som en förhandling där individen siktar på en jämlik fördelning (Druckman & 

Wagner, 2016). 

      En aspekt av rättvisa är att individen upplever att det varit rätt tillvägagångssätt, 

öppenhet, rätt representation och att besluten är frivilliga. Definitionen av rättvisa är en 

jämn fördelning av börda, privilegier, rättigheter och skyldigheter i samhället. Det 

innebär att alla människor bör få vad de förtjänar för att det ska upplevas vara ett rättvist 

samhälle (Duff et al., 2016). Det finns även en psykologisk upplevd rättvisa mellan 

individer. När individer interagerar med varandra på ett upplyftande, snällt och på ett 

respektfullt vis skapar det rättvisa och lika värda relationer. Rättvisa har en stor roll för 

välmåendet hos varje individ och för samhället i stort (Duff et al., 2016). Justice och 

fairness är båda en förklaring av vad rättvisa är men de skiljer sig lite åt. Justice handlar 

om att individen följer regler eller normer och att handlandet är och upplevs som 

moraliskt rätt. Fairness handlar om hur individen ser på dessa regler och reagerar och 

handlar utefter dem (Goldman & Cropanzano, 2015).   

      Hela tiden är det ett samspel mellan hur individen handlar och dess omgivning. 

Beslut och handlande styrs av omständigheter, inställning och situationen som individen 

befinner sig i. Bedömning av rättvisa tros komma från den grupp individen befinner sig 

i och gruppens värderingar (Fortin, Nadisic, Bell, Crawshaw & Cropanzano, 2015). 

Rättvisa kan ses som regler för hur individen uppför sig och ett samspel med individens 

egen individuella moraliska bedömning av att ha följt reglerna. En tidigare studie har 

visat att killar är mer rättvist inriktade jämfört med tjejer (Crandall, Tsang, Goldman & 

Pennington, 1999). Crandall et al. (1999) visar att olika egenskaper är olika 

dominerande hos könen. Rättvisa är en egenskap som är mer framträdande hos killar 

och empati är mer framträdande hos tjejer. Feminina egenskaper kan anses vara 

sympatisk och omhändertagande medan maskulina ses som mer rättvist inriktade. 

Individens upplevelse av rättvisa påverkas också av humör, känslor och hur personen 

upplever saker och ting. En person med ett mer positivt humör och positiva känslor 
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upplever oftare mer rättvisa än de som har ett negativt humör (Crandall et al., 1999; 

Decety & Cowell, 2015; Fortin et al., 2015).   
 

Empati 

      Empati är en psykologisk process där människor blir motiverade att förstå och 

engagera sig i andras tankar och känslor. Detta engagemang att kunna känna det andra 

människors upplever, reducerar egoism och ökar en individs uppskattning för andra 

individers egenskaper (Decety & Cowell, 2015; Park, Haslam, Kashima & 

Norasakkunki, 2015). Det finns ett överlevnadsvärde och en biologisk motivation i att 

människan bryr sig om sina medmänniskor (Decety & Cowell, 2015). Att bry sig om 

andra frigör dopaminer vilket leder till att motivationen till empati ytterligare ökar 

(Decety & Yoder, 2015). 

       Empati kan delas upp i två kategorier, kognitiv empati och affektiv empati. 

Kognitiv empati innebär att  individen kan se saker ur andra människors perspektiv och 

är medveten och förstår andra människors känslor. Affektiv empati innebär att individen 

kan känna sorg eller vara bekymrad och bryr sig om andra människor (Van der Graaff, 

Branje, De Wied, Hawk, Van Lier & Meeus, 2014). Kognitiv empati innebär att de 

områden i hjärnan som styr empati får ökad aktivitet om det är någon som individen 

tycker om som utsätts för något negativt men däremot får minskad aktivitet om det är en 

främling som blir utsatt för något negativt. Studier har även funnit att den kognitiva 

empatin uppvisar mindre hjärnaktivitet, det vill säga sänkt empatinivå i de fall individen 

vet att en annan person har en självorsakad sjukdom eller smitta (Decety & Yoder, 

2015). 

      I en longitudinell studie (Mestre, Samper, Frías & Tur, 2009) som utfördes på 505 

stycken 13-16-åriga tjejer och killar från Spanien, fann man könsskillnader i empati. 

Deltagarna fick vid två olika tillfällen fylla i ett index för empati som var utformat för 

barn och vuxna. Första mätningen gjordes när deltagarna gick i årskurs två i den 

spanska skolan. Ytterligare en mätning gjordes av eleverna i årskurs tre i den spanska 

skolan. Studien fann att tjejer skattade högre på empati-skalor, på både kognitiv och 

affektiv disposition. Diskrepansen mellan könen ökade i andra mätningen vilket ledde 

fram till slutsatsen att ju äldre deltagaren är ju större är skillnaden mellan tjejer och 

killar. Tjejerna blev mer empatiska och killarna blev mindre empatiska (Decety & 

Cowell, 2015; Mestre et al., 2009). Förklaringen till att tjejer är mer empatiska än killar, 
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kan vara att just empati är en egenskap som varit mer fördelaktig för dem. Forskning 

har visat att kvinnor behöver högre empati för att ha motivation att ta hand om sina 

barn, anknyta till sina barn, skydda dem och vara generösa mot dem (Decety & Cowell, 

2015). 

 

Moral 

      Moral definieras som en social kod för hur individer ska bete sig och som 

underlättar för individen att klara av det sociala livet. Moral kan ses som en riktlinje för 

hur individen ska bete sig för att inte skada andra. Det kan även ses som en kognitiv 

respons, ett nedärvt beteende eller komma från gruppens konformitet (Villegas de 

Posada & Vargas-Trujillo, 2015). Med hjälp av moral bedöms andra personer för att få 

en uppfattning av hur de är. Moral är den kvalité eller egenskap som noteras först hos en 

ny person, för att avgöra om personen går att lita på (Hartley et al., 2016). Hela tiden är 

moralen influerad av faktorer som individens egna upplevelse och konstruktion av 

omvärlden och den sociala kontexten individen befinner sig i. Den egen uppfattningen 

och det sociala samspelet samarbetar konstant (Narvaez, Wang & Cheng, 2016). 

      Egenskaper som att vara ärlig, snäll, omtänksam och generös är väsentliga 

egenskaper som är moraliska grundande för avgöra om en annan person går att lita på. 

Egenskaper som empatisk och hjälpsam är inte väsentligt när man bedömer en annan 

persons moral. Anledningen till detta är att  ärlighet, att vara snäll, omtänksam och 

generositet är egenskaper som kan observeras, mätas och är användbara i den sociala 

miljön och som kan vara till fördel för andra personer (Hartley et al., 2016). 

      En individs förmåga att kunna sätta sig in en annan persons situation och att ha 

medkänsla för andra, kallas för moralisk identitet. Individer med hög moralisk identitet 

har bättre förmåga att sätta sig in andra personers situation och brukar därför också vara 

mer empatiska och generösa och donerar ofta mer pengar till välgörenhet än personer 

med lägre moralisk identitet (Lee, Page & Ross, 2014). 

 

Syfte och hypoteser 

      Syftet med föreliggande studie är att undersöka om det finns några könsskillnader 

mellan tjejer och killar i rättvisa och empati. Vidare ska det undersökas om det finns 

några samband mellan generositet, rättvisa, empati och moral. Det ska också undersökas 

om generositet påverkas av rättvisa, empati och moral. Utifrån generositet, rättvisa, 
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empati och moral kommer gymnasieelever att skatta sig själva i olika påståenden. 

Studien utgick ifrån följande hypoteser; 

H1: Det finns en skillnad mellan tjejer och killar i skattningen av rättvisa. 

H2: Det finns en skillnad mellan tjejer och killar i skattningen av empati. 

H3: Det finns samband mellan ungdomars generositet, rättvisa, empati och moral. 

H4: Ungdomars generositet påverkas av rättvisa, empati och moral. 

 

Metod 

 

Deltagare 

      Studien gjordes på 95 stycken gymnasieelever från södra Sverige. De gick i 1:an till 

2:an på gymnasiet med inriktning samhällsvetenskap och beteendevetenskap och media 

och samhällsvetenskap. De var i åldrarna 15-17 år. Medelåldern på deltagarna var 16 år. 

Av deltagarna var 59,2 % tjejer och 40,1 % av deltagarna var killar. Inget externt 

bortfall förekom vid insamling. En deltagare besvarade inte de demografiska frågorna 

om kön och ålder. Det interna bortfallet uppgick i till tre deltagare som togs bort från 

studien eftersom några deltagare vid insamlingstillfället upplevdes som oseriösa. 

Enkäterna hade endast extremvärden vilket kunde leda till ett missvisande resultat och 

därför uteslöts dem. Därmed uppgick det totala antalet deltagare i studien till 92 

deltagare. 

 

Instrument 

      Föreliggande studies hypoteser undersöktes med hjälp av enkät (se bilaga 1). 

Enkäten bestod av totalt 69 påståenden fördelade på de fyra variablerna generositet, 

rättvisa, empati och moral. Det fanns dubbletter av påstående som uteslöts för att inte 

vara upprepande. 

      Alla items som använts har använts vid tidigare studier men utformades för att passa 

in till föreliggande studies målgrupp och med förhoppningen om att passa till att 

besvara föreliggande studies  valda  hypoteser. 

      Enkäten inleddes med frågor kring demografisk data (kön och ålder). Därefter följde 

de olika delskalorna som avsåg att fånga deltagarnas skattade värden avseende 

generositet, rättvisa, moral och empati. Dessa delskalor besvarades genom att 

respondenterna angav ett värde på en svarsskala. Svarsskalan var samma och 
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genomgående i enkätens samtliga delar (dock ej de demografiska frågorna). Detta för att 

underlätta för deltagarna att förstå och få en  enkelhet att besvara påståendena, eftersom 

vissa påståenden var omvända vilket kunde upplevas som en svårhet i sig. Skalan var 

mellan 1-5, 1 på skalan innebar ”håller inte alls med” och 5 innebar ”håller helt och 

hållet med”.  

      De påståenden som rörde moral hämtades från Cloninger, Przybeck, Svrakic och 

Wetzel (1994) och Hofstee, de Raad och Goldberg (1992) Den bestod av totalt 19 items. 

Frågorna översattes först från engelska till svenska och därefter med hjälp av en 

gymnasieelev ändrades och omformulerades vissa påståenden till att vara relevanta och 

lättförståeliga för deltagarna. Påstående som “ Jag skulle aldrig fuska med mina skatter” 

ändrades till “Jag skulle aldrig fuska på prov” för att deltagarna lättare skulle kunna 

relatera till påståendet. Tio stycken påståendena var negativt formulerade och omvända 

vid databearbetningen. Instrument av Cloninger et al. och Hofstee et al. har använts i 

tidigare studier men inte tillsammans. 

      För att fånga deltagarnas skattade empati användes totalt 16 items. Sju stycken av 

dessa items kom från ett redan befintligt instrument av Cloninger, Przybeck, Svrakic 

och Wetzel (1994), dessa kompletterades med nio items från Hofstee, de Raad och 

Goldberg (1992). Dessa sattes samman och översattes till svenska därefter hjälpte en 

gymnasieelev till att omformulerades påståendena till ett språk som var anpassat till 

deltagarna.  “Jag kan göra så att andra personer mår bra”  ansågs vara allmänt 

påståenden som deltagarna kunde relatera till och behövde därför inte anpassas till 

någon specifikt ämne som rörde skolan och behölls därför. 

      Enkätfrågorna gällande generositet bestod av 16 stycken items, denna del av 

enkäten utformades utifrån tidigare forskning av  Buhrow, Bufford och Webb (2010) 

och Peterson och Seligman (2004). Fem stycken items var negativt formulerade och 

omvändes. Med hjälp av en gymnasieelev ändrades påstående för att passa 

deltagarna.“Jag har hjälp en kompis med läxor den senaste månaden” är ett exempel, 

där läxor togs med för att bättre anpassa enkäten till deltagarna i föreliggande studie. 

      Slutligen, den sista delen i enkäten avsåg att mäta rättvisa. Items utformades utifrån 

Lee och Ashton (2004) och från Peterson och Seligman (2004). Det fanns åtta stycken 

negativa items som omvändes. Exempel på negativa items var “Jag känner personer 

vars åsikter inte är värda att lyssna på” och “ Jag behandlar personer jag ogillar 

annorlunda”. För en fullständig redogörelse över enkätens items se Bilaga 1. 
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Procedur 

      Enkäten utformades med hjälp av tidigare använda items för att få en grund i 

instrumentet. Instrumentet anpassades sedan till den berörda gruppen deltagare genom 

ändring av språk och påstådd situation med hjälp av en gymnasieelev. Gymnasieeleven 

fick gå igenom alla påståendena i samråd med författarna. En pilotstudie gjordes på (n = 

13) deltagare. Pilot deltagarna fick fylla i enkäten och kommentera om något uppfattats 

otydligt eller svårt. Deras kommentarer, tankar och resultat som framkom under 

pilotstudien togs hänsyn till och enkäten omstrukturerades därefter. 

      För att utföra datainsamlingen kontaktades en lärare som arbetade på en 

gymnasieskola i södra Sverige. Efter tillåtelse av läraren att komma bestämdes tid och 

plats. Fyra olika klasser inom samhälle och beteende och samhälle och media på samma 

gymnasieskola besvarade enkäten. Datainsamlingen genomfördes vid utsatt tid i 

elevernas klassrum, vid två olika dagar. Vid varje tillfälle informerades de olika 

klasserna av författarna att deltagandet var frivilligt och om det var någon fråga de inte 

ville besvara kunde de bara hoppa över den. Författarna hade mailat enkäten till läraren 

som vid insamlingstillfället mailade ut enkäten till samtliga gymnasieelever som skulle 

besvara den under lektionstid. Enkäten tog mellan 10-15 minuter att besvara. Under 

tiden deltagarna fyllde i enkäten fanns det möjlighet att ställa frågor till författarna om 

någonting var oklart eller om de hade andra funderingar. Ungefär en fråga per tillfälle 

ställdes till författarna och frågorna handlade om definiering av ord som deltagarna inte 

förstod. Vid insamlingstillfällena fick både läraren och författarna uppmana till enskilda 

svar då eleverna pratade och diskuterade frågorna med varandra.  

      Resultat sammanställdes sedan och lades in i SPSS version 23 för att bearbeta datan. 

 

Etik 

      Genomgående i hela förliggande studies arbetet följdes HSFRs forskningsetiska 

riktlinjer där informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet följdes under föreliggande studies gång  

(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR, 2017). 

      Informationskravet följdes genom att kontakt togs med berörd lärare för att få 

tillåtelse att komma och informera och skicka ut enkäterna till berörda deltagare. 

Läraren fick information om att det var en c-uppsats i psykologi som ska undersöka 

generositet, rättvisa, empati och moral hos gymnasieelever. Det framgick också att 
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deltagandet var frivilligt och läraren fick läsa igenom frågorna innan datainsamling. Vid 

insamlingstillfället informerades deltagarna muntligt om syftet med studien som var att 

kolla på generositet, rättvisa, empati och moral. Likaså redogjordes att deltagandet var 

frivilligt och anonymt och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Vid 

informationstillfället påtalades också att svaren endast skulle användas till att besvara 

föreliggande studies syfte och att det skulle sedan förstöras och inte spridas till andra 

parter. Information om att det var en enskild uppgift belystes och om det fanns frågor så 

fanns författarna tillgängliga under hela datainsamling. Samma information framgick 

också skriftligt (se bilaga 1) i introduktionen till enkäten. I introduktionen uppgavs 

kontaktuppgifter till författarna om eventuella frågor efter insamlingen skulle 

uppkomma, om de ville ha uppföljning av de sammanställda resultatet eller om det 

skulle vara så att deltagaren inte längre ville vara med i undersökningen.   

      Deltagarna var i åldern 15-17 år och frågorna var inte utformade för att beröra 

känsliga ämnen. Ingen annan information om deltagarnas identitet togs upp förutom 

demografisk data (kön och ålder). Individskyddskravet togs också hänsyn till och 

bedömdes inte inverka på deltagarna eftersom påståendena var kopplade till vardagliga 

ämnen och skolan (se bilaga 1). Deltagarna antas också vara tillräckligt i ålder (15-17 

år) för att kunna ta till sig den information som framgick i introduktionen till enkäten 

och den som gavs muntligt. Läraren hade innan utdelning godkänt enkäten vilket också 

kan ses som att individskyddskravet följts. Samtyckeskravet uppfylldes genom att 

deltagarna i sin egen takt svarade på påståendena och på de påståenden som de ville. 

      Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att enkätsvaren endast fanns tillgängligt 

för författarna. Det var ingen som kontaktade undersökarna för att bli bortplockade.  

      Datan från föreliggande studie användes endast till sitt sagda ändamål och efter 

sammanställning och godkännande av arbetet raderades datan. Detta gjordes för att 

minska risken för att deltagarnas resultat skulle användas i icke vetenskaplig syfte. 

Nyttjandekravet togs hänsyn till även genom att deltagarna var helt anonyma. Det 

gjordes för  att garantera den enskilde individen inte kunde kopplas till föreliggande 

studie.  
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Resultat 

      Syftet med föreliggande studie var att undersöka generositet, rättvisa, empati och 

moral hos (n = 92) gymnasieelever.  

      För att besvara om det fanns någon skillnad på rättvisa och empati mellan tjejer och 

killar gjordes två stycken envägs ANOVA (se tabell 1). Deskriptiv data visade att tjejer 

hade ett högre medelvärde när det gällde rättvisa M = 75,3 (SD = 7,7) jämfört med killar 

M = 69,3 (SD = 10,0). Tjejerna uppvisade också ett högre medelvärde gällande empati 

M = 65,1 (SD = 6,9) än killar M = 64,1 (SD = 8,2). Resultatet för rättvisa uppvisade en 

signifikans, F (1,89) =10,21, p < 0,05. Tjejer skattade sig högre än killar på delskalan 

rättvisa. Resultatet för empati blev, F (1,89) = 0,40, p = 0,53 och visade att det inte 

fanns någon signifikant skillnad mellan tjejer och killars skattning av empati.  

 

Tabell 1.  

Envägs ANOVA mellan rättvisa och empati hos tjejer och killar. 

Variabel                  Kön                 n              M               SD             
Rättvisa                         Tjej                              56                   75,27                 7,70                

                                       Kille                            35                   69,31                 9,99           

                                       Totalt                           92                   72,98                 9,08            

Empati                            Tjej                              56                   65,07                 6,89                        

                                        Kille                            35                   64,06                 8,22                     

                                        Totalt                           92                   64,68                 7,40             

Not.  Rättvisa,  F(1,89 ) = 10,21, p = 0,00. Empati,  F (1,89) = 0,40,  p = 0,53. 

 
      En Pearson korrelation gjordes för att undersöka sambandet mellan ungdomarnas 

generositet, rättvisa, empati och moral. Korrelationen uppvisade att det fanns ett 

signifikant samband mellan generositet, rättvisa, empati och moral. Alla variabler 

uppvisade positiva signifikanta relationer vid tvåsvansad prövning (p < 0,05), se tabell 

2. 
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Tabell 2.  

Korrelationstabell för variablerna generositet, rättvisa, empati och moral. 

Variabel                          GE              RÄ                EM              MO 
Generositet                               -                       -                         -                       -                 

Rättvisa                                   0,37**                        -                         -                       -    

Empati                                     0,44**              0,42**                             -                       -                        

Moral                                       0,34**                      0,67**                         0,47**                          - 

Not. **p < 0,05.  

 

      För att undersöka om generositet påverkades av rättvisa, empati och moral gjordes 

en multipel regression. Resultatet uppvisade en signifikans, F (3,87) = 8,98, p < 0,05 

och förklarade 21% av variansen (R2 = 0,21). Empati var den variabel som inverkade 

mest på generositet. 

Tabell 3. 

Multipel regression för att se om generositet påverkas av rättvisa, empati och moral.  

Variabel                     B                 SE B                 β                         P 

Generositet (BV)             18,96                7,87                       -                               0,02 

Rättvisa                            0,17                  0,11                      0,19                          0,14 

Empati                              0,37                  0,12                      0,34**                       0,00 

Moral                                0,05                  0,13                      0,05                          0,71 

Not. BV = beroende variabeln. R2  = 0,21. (n = 92). **p < 0,05.  

   

Diskussion 

      Syftet med föreliggande studie var att undersöka om det fanns skillnader i rättvisa 

och empati hos tjejer och killar. Likaså skulle sambandet mellan generositet, rättvisa, 

empati och moral undersökas och om samtliga variabler hade en påverkan på 

generositet.  

      I tabell 1 visade resultatet en signifikant könsskillnad där tjejer, (p < 0,05) skattade 

högre på rättvisepåståendena än vad killar gjorde. Enligt tidigare studie (Crandall et al., 

1999) fanns det skillnader mellan killar och tjejers egenskaper för att miljön krävt detta. 

Det skulle kunna förklara varför det finns olika könsroller med förväntningar av att 

vissa egenskaper är mer dominanta hos de olika könen. Tjejer förväntas vara mer 

empatiska och omhändertagande medan killar förväntas vara mer rättvisa. Både empati 

och rättvisa är egenskaper som finns hos både tjejer och killar men är olika 
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dominerande. Resultatet i föreliggande studie stämde inte överens med vad Crandall et 

al. (1999) visade vilket var överraskande. Det fanns ingen signifikans mellan tjejer och 

killar gällande empati (p = 0,53) (p > 0,05) vilket innebär att det inte finns någon 

skillnad mellan tjejer och killars skattning av empati. Resultatet i föreliggande studie 

överensstämde inte heller med Crandall et al. (1999) som mena att empati var mer 

dominerande hos tjejer än hos killar. Föreliggande studie kunde inte visa på att det fanns 

en skillnad mellan tjejer och killar skattning av empati. Kanske skulle detta kunna bero 

på att killars empatiska egenskaper har blivit mer dominerande eller att tjejers empatiska 

egenskaper har minskat sedan Crandall et al. (1999) undersökning gjordes för 17 år 

sedan. Förklaringen till dessa överraskande resultat kan bero på att samhället ständigt är 

i förändring och att individers egenskaper och dess dominans anpassas till miljön för att 

det är mest fördelaktigt (Decety & Cowell, 2015) 

       Resultatet i föreliggande studie visade att det fanns en positiv signifikant 

korrelation (p  < 0,05) mellan alla variabler generositet, rättvisa, empati och moral hos 

ungdomar. Den med högst signifikant korrelation var rättvisa och moral (r = 0,67, p < 

0,05). Druckman och Wagner (2016) beskriver rättvisa som en förhandlingsprocess som 

handlar om att komma fram till vad som upplevs moraliskt rätt och som håller sig inom 

normerna. Villegas de Posa och Vargas-Trujillo (2015) definierade moral som en social 

kod för hur individer ska bete sig för att klara av det sociala livet. Både hög rättvisa och 

hög moral är egenskaper som uppskattas när det gäller förhållandet till samhället och 

vad som ses eller upplevs tillåtet. Det handlar om att handla rätt mot människor och att 

sköta sig i samhället i stort. Hela tiden är moralen influerad av faktorer som individens 

egna upplevelse och konstruktion av omvärlden och den sociala kontexten individen 

befinner sig i. En persons uppfattningen och det sociala samspelet samarbetar konstant 

(Narvaez et al., 2016).  

      Är moralen hög ökar rättvisan menar Decety och Cowell (2015) och Lee och Ashton 

(2014). Rättvisa och moral är definitionsmässigt lika och att det fanns en korrelation 

dem emellan var kanske ingen överraskning. Generositet och empati, empati och moral, 

rättvisa och empati, generositet och rättvisa och generositet och moral uppvisade också 

signifikanta korrelationer (tabell 2.). Dock kunde denna korrelation mellan variablerna 

inverkat på resultatet och skulle kunna förklara den låga variansen på 21%.  

      Regressionsanalysen i föreliggande studie visade att den största bidragande faktorn 

till generositet var empati (p < 0,05). Precis som tidigare forskning visat måste en viss 
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grad empati finnas för att generositeten ska vara hög (Decety & Cowell, 2015). En 

empatisk individ har förmåga att se saker ur andras perspektiv och har en medvetenhet 

om andra personers känslor skriver Van der Graaff et al. (2014). För att en individ ska 

kunna vara generös har individen en inre perception av att vara snäll, god och en vilja 

att hjälpa andra (Koo & Fishbach, 2016). Generösa och empatiska drag har många 

likheter som både Van der Graaff et al. (2014) och Koo och Fishbach (2016) nämnt. 

Generositet kan definieras som att utföra osjälviska handlingar. Kognitiv empati kan 

förklaras med konsten att sätta sig in i andra personers situation. För att kunna utföra 

generösa handlingar måste kognitiv empati finnas i viss grad. Det skulle kunna förklara 

varför empati var den mest bidragande faktorn gällande generositet. Empati och 

generösa handlingar behövs för att individen kognitivt ska kunna relatera till andra och 

fungera socialt (Van der Graaff et al., 2014). En annan förklaring skulle kunna vara att 

den kognitiva empatin ger en ökad förståelse av omgivningens förväntningar. Dessa 

förväntningar från omgivningen inverkar på generositeten och detta har visats belägg på 

i det så kallade diktatorspelet. Diktatorspelet visade att högre förväntningar från 

mottagaren ökade generositeten hos försökspersonen (diktatorn) (Hauge, 2016; Van der 

Graaff et al., 2014).  

      De andra variablerna, rättvisa och moral ökade också om generositeten ökade. Det 

har också visats i tidigare studier (Decety & Cowell, 2015; Hartley et al., 2016, Lee & 

Ashton, 2014; Villegas de Posada och Vargas-Trujillo, 2015) att moral inverkar på 

rättvisa som i sin tur inverkar på empatin och att generositeten då ökade. I tabell 3 

framgick det att moral fanns, att rättvisan var lite högre och att empati inverkade mest 

på generositet. Resultatet stämde överens med tidigare forskning (Decety & Cowell., 

2015; Lee & Ashton, 2014). 

      Föreliggande studies resultat följde till viss del tidigare studiers riktning (Decety & 

Cowell., 2015; Hartley et al., 2016; Lee & Ashton, 2014; Villegas de Posada & Vargas-

Trujillo, 2015). Skillnaden var att empati och rättvisa mellan könen i föreliggande 

studie inte följde tidigare studiers resultat.  

 

Metodologisk diskussion 

      Föreliggande studies instrument konstruerades med kända och publicerade studier 

som grund för att bygga vidare på ett anpassat instrument (Buhrow et al., 2010; 

Cloninger et al., 1994; Hofstee et al., 1992; Lee & Ashton, 2014; Peterson & Seligman, 
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2004). Eftersom dessa items aldrig använts tillsammans innan gick det inte än att uttala 

sig om instrumentets reliabilitet, utan de behövs användas i fler studier för att kunna se 

om resultatet blir detsamma (test-retest). De signifikanta resultaten som hittades kunde 

inte anses som generaliserbara eftersom instrumentets items inte tidigare prövats 

tillsammans. 

      Instrumentets items översattes från engelska till svenska. Med hjälp av en 

gymnasieelev gick enkätens items igenom och anpassades för att passa gymnasieelever. 

Översättningen kan ha gjort att påståendet översatts fel eller förlorat sin mening genom 

att ord försvann eller byts ut vid översättningen till svenska. Sedan gjordes en 

pilotstudie med (n = 13) deltagare. Efter feedback ändrades instrumentets språk 

ytterligare för att vara mer lättförståeligt vilket var bra för att se till så att enkäten kunde 

genomföras utan problem innan den delades ut. En deltagare per klass som genomförde 

enkäten frågade om definiering av något ord vilket tydde  på att enkäten inte var helt 

anpassad för den berörda grupp deltagare. Flest bortfall var på fråga 55 som löd: “Jag 

kan beundra ett riktigt smart bedrägeri ”. Fem stycken besvarade inte frågan och det 

tros berott på att de inte förstått påståendet. För vidare studier på ungdomar eller 

gymnasieelever bör detta finnas i åtanke att anpassa språket ännu mer. Åldern kunde 

också ha spelat in när det gäller den språkliga förståelsen.  

      Deltagarna i föreliggande studie besvarade en enkät med 69 items. Antalet 

påståenden kunde ha varit en anledning till svarsbortfall, då det kan upplevts vara för 

många påståenden och att de inte orkade besvara alla. Påståendena var både positivt 

utformade som exempelvis “jag försöker följa regler och lagar” och negativa som 

exempelvis “jag har ingen kontakt med mina egna känslor”. Det varierade positiva och 

negativa påståendena kunde ha gjort att deltagarna tappade fokus och inte orkade 

genomföra enkäten. Resultatet kunde ha blivit påverkat genom att deltagarna kryssat i 

fel då de tidigare svarat på en positiv fråga eller vise versa eller missat en fråga. Trots 

enkätens 69 frågor tog det 10-15 minuter att genomföra hela enkäten.  

      Styrkor med föreliggande studie var att ämnen som studien berörde var noga utvalda 

och att bakgrunden hade en vetenskaplig grund. Resultaten från föreliggande studie 

överensstämde till viss del med tidigare studiers resultat, dock inte angående tjejer och 

killars skattade rättvisa och empati (Decety & Cowell, 2015; Hartley et al., 2016; Lee & 

Ashton, 2014; Villegas de Posada & Vargas-Trujillo, 2015). Det uppvisades inget 
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externt bortfall vilket tydde på att deltagarna ändå kände motivation att genomföra 

studien.  

 

Framtida forskning 

      Föreliggande studies variabler, generositet, rättvisa, empati och moral skulle kunna 

vara inspiration för vidare forskning på samband mellan variablerna. Intressant hade 

varit att undersöka om manipulation av en variabel hade inverkat på de andra 

variablerna. Det hade också varit intressant att se om generositet, rättvisa, empati och 

moral var föränderliga. Detta kunde mäta om åldersskillnader gällande generositet, 

rättvisa, empati och moral spelar in. Detta är intressant då tidigare studie gjord av 

Mestre et al. (2009) visade att empatin var högre hos tjejer och att skillnaden mellan 

tjejer och killar ökade med åldern. Empati kanske inte är den enda egenskapen som 

förändras med åldern och det hade varit intressant att studera de andra variablernas 

riktning. Detta skulle kunna undersökas med samma deltagare i en longitudinell studie 

eller med en tvärsnittsdesign för att se om det finns någon skillnad.  
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Bilaga 1. 
 

Hej! 

 

Vi är två studenter från Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi läser tredje steget 

på Psykologi och håller i dagsläget på att skriva vår C-uppsats. Den 

kommer att handla om empati, moral, känsla för rättvisa och generositet. 

 

Att delta i denna studie är frivilligt och du som väljer att delta kommer att 

vara anonym. Är det någon fråga som är känslig behöver du inte besvara 

den och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Ingen data kommer 

att spridas vidare till andra parter och det insamlade materialet kommer 

förstöras efter färdig rapport. Enkäten tar ca 10-15 minuter att fylla i. Tänk 

på att läsa igenom frågorna ordentligt innan du besvarar dem. 

 

Tack så hjärtligt för ditt deltagande! 

 

Malin Holm & Emma Stillerfelt 

 

 

 

Om du har några frågor eller vill ha den färdiga version av rapporten 

kan du kontakta oss på: 

 

Malin Holm: xxx 

 

Emma Stillerfelt: xxx 
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Kön:____________________ 

Ålder:___________________ 

 

Del 1. Här nedan kommer 19 stycken påståenden. Kryssa i den ruta som 

stämmer mest in på dina tankar kring vad du tycker är rätt. Skalan är 

graderad från 1-5. 1 står för att man inte håller med och 5 där man helt 

hållet med. Läs noggrant igenom frågorna innan du besvarar dem. 

 

1. Jag skulle aldrig fuska på ett prov 

 
 

 

2. Jag vill leva ett lugnt och lyckligt liv 

 
 

 

3. Jag försöker följa regler och lagar 
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4. Jag respekterar mina lärare 

 
 

 

5. Jag har inga problem att ignorera andra 

 
 

 

6. Jag pratar helst om mina egna intressen

 
 

 

7. Jag har en förmåga att överskatta mig själv

 
 

 



 

 

 

22 

8. Jag kan lura andra

 
 

9. Jag brukar skämta på andras bekostnad

 
 

 

10. Jag har en känsla av vad som är rätt eller fel

 
 

 

11. Jag handlar efter min känsla av vad som är rätt eller fel

 
 

 

12. Jag lämnar tillbaka växel om kassören gett för mycket tillbaka
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13. Jag står för vad jag gör

 
14.  Jag tycker att världen är orättvis

 
 

 

15. Jag brukar missbruka makt

 
 

 

16. Jag gör det motsatta av vad som efterfrågas av mig

 
 

 

17.  Jag respekterar andras privatliv 
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18. Jag bryter mot regler 

 
19. Jag brukar försöka lura andra 

 
 

Del 2. 

Nedan kommer 16 stycken påståenden. Kryssa i den ruta som du anser 

stämmer mest in på dina egna tankar kring påståendena. Skalan är från 1-5, 

där 1 står för att man inte håller med, till 5 där man helt och hållet håller 

med. Läs noggrant igenom frågorna innan du besvarar dem. 

 

 

20. Jag kan uppfatta andras känslor

 
 

 

21. Jag kan se vad andra personer behöver
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22. Jag kan lugna andra 

 
 

23. Jag kan göra så andra personer mår bra

 
 

 

24. Jag oroar mig över andra 

 
 

 

25. Jag har bra saker att säga om andra 

 
 

 

26. Jag gör så att personer känner sig välkomna 
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27. Jag tar mig tid för andra 

 
 

28. Jag har ingen kontakt med mina egna känslor 

 
 

 

29. Jag kan känna av vad andra personer uppskattar 

 
 

 

30. Jag gillar att tänka igenom saker och ting innan jag handlar
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31. Jag har ett realistiskt synsätt på verkligheten 

 
32. Jag försöker förbättra mig själv

 
33. Jag låtsas bry mig om andra 

 
 

34. Jag har en mjuk sida 

 
 

 

35. Jag behandlar folk som mindre värda 
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Del 3.  Här kommer 16 påståenden. Kryssa i den ruta som du anser 

stämmer mest in på din egna tankar kring påståendet. Skalan är från 1-5, 1 

står för att man inte håller med och 5 där man helt hållet med. Läs noggrant 

igenom frågorna innan du besvarar dem. 

 

36. Jag är aldrig för upptagen för att hjälpa en vän 

 
 

37. Jag försöker uppmuntra personer som verkar nere 

 
 

 

38. Jag tycker om att göra andra personer glada 

 
 

 

39. Jag har hjälpt en kompis med läxor den senaste månaden
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40. Jag blir lika glad när de gått bra för någon annan som jag blir när det 

gått bra för mig 

 
 

41. Jag hör av mig till mina vänner när de är hemma från skolan

 
 

 

42. Jag har inga problem med att låta andra stå i centrum 

 
 

 

43. Jag blir otålig när andra pratar med mig om deras problem

 
 

44. Jag försöker att undvika att göra mina klasskamrater tjänster 
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45. Jag är bara snäll mot personer som har varit snälla mot mig

 
 

46. Jag betalar ibland för mina vänners mat och dryck

 
 

 

47. Jag brukar ge pengar till välgörenhetsorganisationer (t.e.x. Rosa bandet 

eller Stadsmissionen) 

 
 

 

48. Jag ger bort kläder som jag inte använder 
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49. Jag ger pengar till tiggare

 
 

50. När jag betalar mina vänners mat och dryck antar jag att de betalar för 

mig nästa gång

 
 

 

51.  Det är inte mitt ansvar att hjälpa andra 

 
 

Del 4.  

Här kommer 18 påståenden. Kryssa i den ruta som du anser stämmer mest 

in på vad du anser vara rätt. Skalan är från 1-5, 1 står för att man inte håller 

med och 5 där man helt och hållet håller med påståendet. Läs noggrant 

igenom frågorna innan du besvarar dem. 

 

 

52. Jag skulle aldrig ta något som inte är mitt 
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53. Jag skulle ha dåligt samvete under en lång tid om jag hade snott något 

från någon annan

 
 

 

54. Jag är en bra lyssnare

 
 

 

55. Jag kan beundra ett riktigt smart bedrägeri

 
 

 

56. Jag har inga problem med att fuska om det blir till fördel för mig själv
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57. Jag har inga problem med att sno saker 

 
 

 

58. Jag har inga problem att ljuga för folk som litar på mig 

 
 

 

59. Jag har inga problem att erkänna när jag har gjort fel 

 
 

 

60. Alla människor ska behandlas lika 
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61. Alla människor har rätt till lika rättigheter

 
 

62. Jag ger alla en chans 

 
 

 

63. Jag bryr mig om rättvisa och lika behandling för alla

 
 

 

64. Jag tycker alla har rätt att uttrycka sin åsikt 

 
 

 

65. Jag har inga problem med att utnyttja andra 
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66. Jag behandlar personer jag ogillar annorlunda 

 
67. Jag känner mig som en förlorare när jag måste kompromissa 

 
 

 

68. Jag skulle aldrig ta åt mig äran för ett skolarbete jag inte gjort

 
 

 

69. Jag känner personer vars åsikter inte är värda att lyssna på 

 
 

 

Tack för du tog dig tid! 

Malin & Emma 
 


