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Empati och moral är fundamentalt i all mänsklig kommunikation 
och samvaro. Sambandet däremellan är intuitivt, men oklart och 
omtvistat. Syftet med studien var att reda ut sambandet, samt 
undersöka huruvida empati och moral kan relateras till individers 
politiska orientering. Deltagare (N=164) fick ta ställning till ett 
antal påståenden kring empati och moral, samt uppge politisk 
orientering. De skattade själva hur empatiska de ansåg sig vara, 
samt vilka typer av moralfrågor som är viktigast när de ska 
avgöra vad som är rätt eller fel. Resultatet visade signifikanta 
samband mellan empati och moralfrågor kring omvårdnad och 
rättvisa. Dessutom kunde omvårdnad- och rättvisemoral relateras 
till en vänsterpolitisk orientering, medan moralfrågor kring 
lojalitet, respekt samt renhet relaterades till en högerpolitisk 
orientering. Denna studie pekar på att det finns ett positivt 
samband mellan empati och omvårdnad- samt rättvisemoral. 
Vidare tycks det dock inte finnas någon särskild relation mellan 
empati och politisk orientering. 

 
 
Moral och empati är båda grundläggande komponenter i vår mänskliga natur. Moral kan 
beskrivas som ett regelverk för hur vi bör handla, vilket formas av sociala, kulturella, 
etiska och intuitiva faktorer (Ugazio, Majdandžić & Lamm, 2014). Empati är istället 
definierat som förmågan till att (1) på ett mer emotionellt, speglande plan kunna dela en 
emotion, och känna likadant som någon annan, så kallad emotionell empati. Samtidigt 
kan empati även definieras som (2) att sätta sig in i andra människors upplevelser på ett 
mer intellektuellt sätt, så kallad kognitiv empati. I begreppet kognitiv empati ingår även 
perspektivtagande som innebär en förmåga att förstå en annan individs situation och hur 
hen känner eller kan känna, men även empatisk hänsyn: att bry sig om en annan individ 
(Molnar-Szakacs, 2010; Spreng, McKinnon, Mar & Levine, 2009). 
 
Empati har i vissa kontexter setts som ett nödvändigt steg för det rent intuitiva 
moraliska beteendet, vilket börjar med en emotionell spegling eller förståelse för en 
annans känslor, för att sedan framkalla “moraliska emotioner” (så som hänsyn, omtanke 
och/eller skuldkänslor), vilket därefter motiverar en människa att handla moraliskt 
riktigt (Seara-Cardoso, Neumann, Roiser, McCrory & Viding, 2012). Rent intuitivt bör 
därför empati korrelera positivt med moral. Om vi kan sätta oss in i en annan människas 
perspektiv och varande, så borde det vara lättare att inse att vi inte borde göra andra 
människor något ont, då hen har ett betydelsefullt liv och känslor precis som vi – och 
därför tar skada precis som vi. Samtidigt har moral, med utgångspunkt i Kohlbergs 
moralutveckling setts som något rent förnuftsgrundat och avskilt från emotioner 
(Kohlberg, 1969, refererat i Haidt & Joseph, 2004; Prinz 2011). Vidare är empiri på 
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området är till viss del begränsad på grund av begreppens komplexitet, men framför allt 
med anledning av att de är så mångfasetterade – sambandet beror helt enkelt på hur 
empati och moral definieras (Prinz, 2011). Eftersom forskningen kring sambandet 
mellan moral och empati är så tvetydigt, ämnar föreliggande studie att få klarhet i 
relationen med breda och övergripande teorier. 

Empati 
Föreliggande studie utgår från definitionen av empati enligt Spreng et als. (2009) 
forskning. Som tidigare nämnts är empati enligt denna författare ett komplicerat och 
mångfasetterat begrepp innehållande emotionell empati, kognitiv empati, 
perspektivtagande, och empatisk hänsyn. Spreng et al. (2009) tittade på tidigare 
empatiforskning och undersökte vad alla dessa olika definitioner, eventuellt tillhörande 
tester samt metoder har gemensamt, för att försöka finna något slags kärna eller 
övergripande faktor (liknande ett slags “g-faktor”, liknande Spearmans teori om 
intelligens). Vid genomgång av de främsta empatiskalorna samt faktoranalys av dessa, 
lyckades de finna en överordnad faktor för empati vilket sedermera utvecklades till 
deras egen empatiskala vid namn Toronto Empathy Questionnaire (TEQ) – ett 
självskattningsformulär som mäter empati genom att deltagare får ta ställning till ett 
antal påståenden och på en skala avgöra hur de tänker och känner kring empati. 

Moralfundamentsteorin 
I föreliggande undersökning och uppsats kommer definitionen av moral enligt Haidt 
och Joseph (2007) och deras Moral foundations theory (moralfundamentsteori) 
användas. Moralfundamentsteorin täcker in och förklarar moral om fem olika 
indelningar eller så kallade fundament av moral, som alla har evolutionär, historisk och 
kulturell bakgrund. De genomförde vad de kallar en “metaempirisk studie” (Haidt & 
Joseph, 2004, s. 58), vilket innebär att de granskade och analyserade den viktigaste 
litteraturen och forskningen som gjorts på området om moral under 1900-talet. De 
påbörjade därefter att bygga sin teori om moraliska fundament på fem byggstenar som 
påträffades mest frekvent (Haidt & Joseph, 2004). De fem fundamenten identifierades 
genom sin länk till överlevnad, evolutionär anpassning eller till en eller flera så kallade 
moraliska emotioner (t.ex. skuld och skam). Dessa var skada/omvårdnad, 
rättvisa/reciprocitet, ingrupp/lojalitet, auktoritet/respekt och till sist renhet/helighet 
(Haidt & Joseph, 2007). 
 
Skada/omvårdnad fanns direkt kopplat till att ta hand om nyfödda, sina egna och andras 
avkomma, och beskydda dessa från faror och externa hot. Detta fanns sedermera ha 
utvecklats till ett moraliskt fundament när beteendet generaliserats till andra individer 
än ens egna närmaste. Handlingar ska vara goda, omvårdande – alla ska tas om hand om 
och beskyddas (Haidt & Joseph, 2007). 
 
Rättvisa/reciprocitet utvecklades ur samarbete, lagarbete och hur detta innebar 
överlevnad. Det visade sig fördelaktigt att återgälda goda gärningar och hjälpa varandra. 
Detta härstammar även ur förmågan att upptäcka om någon fuskar. Om en värderar 
detta fundament som moraliskt viktigt, så ses jämlikhet, jämn fördelning av resurser och 
allas lika värde som det absolut viktigaste (Haidt & Joseph, 2007). 
 
Ingrupp/lojalitet relaterar till vår välstuderade tendens att organisera oss i stammar, 
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(sedermera i nationer, gäng och lag etc), vilka konkurrerar med andra stammar och 
grupper. Det moraliska innefattas av det viktiga i att upprätthålla gruppen och 
stabiliteten inom den – att vara lojal, offra sig för laget, och att bestraffa de som 
försöker splittra eller på annat sätt påverka gruppen negativt (Haidt & Joseph, 2007). 
 
Auktoritet/respekt, är det fundament man även funnit hos andra primater, bl.a. 
schimpanser. Forskning tyder på att vi genom evolutionen utvecklat viss predisposition 
för att organisera oss hierarkiskt, helt enkelt för att det har varit fördelaktigt. Ledare 
måste fatta bra beslut, samt skydda och upprätthålla ordning i gruppen, och 
gruppmedlemmar måste i sin tur respektera auktoritet samt följa ledaren eller ledarna. 
Det moraliska innefattas av att upprätthålla lag och ordning, att värdera och respektera 
auktoritet (Haidt & Joseph, 2007). 
 
Till sist, det femte fundamentet renhet/helighet som forskning tyder på har utvecklats ur 
de grundläggande emotionerna avsmak och avsky, vars överlevnadsvärde har legat i att 
undvika giftiga eller på annat sätt skadliga växter och andra livsmedel. Renhet har 
därefter utvecklats och assimilerats av religion, för att ges stort moraliskt utrymme och 
vikt (därigenom helighet eller helgd). Att värdera renhet, behandla kroppen som “ett 
tempel”, de sju dödssynderna och avståndstagande från lust etcetera (Haidt & Joseph, 
2007).  
 
Graham, Haidt och Nosek (2009) utvecklade senare ett test för att mäta dessa fem 
fundament, det så kallade ’Moral Foundations Questionnaire’ (MFQ), där deltagare får 
ta ställning till påståenden och på en skala avgöra hur de värderar olika moraliska 
ståndpunkter.  
 
Moral och politisk orientering 
Som tidigare nämnts är moral något som varierar bland olika kulturer och grupper 
(Haidt & Graham, 2007). Medan etik är teoretiserande kring rätt och fel, så är moral 
praxis och beskriver direkt handlande (Ugazio et al., 2014). På grund av detta är moral 
alltså något som också utvecklats i en social kontext, och därför påverkats av en särskild 
grupp eller kulturs uppfattning och upplevelser kring rätt och fel – detta har sedermera 
lett till en moralkodex och regler. Moralen håller sedermera ihop grupper och bidrar till 
andra regler och handlande. Politisk orientering är ett exempel på en typ av gruppering, 
där den klassiska indelningen är från vänster (liberalism, socialism m.fl.), till höger 
(kapitalism, konservatism, nationalism m.fl.) (Haidt & Graham, 2007; Haidt & Joseph, 
2004). 
 
I ett forskningsprojekt med MFQ jämfördes grupper som skiljer sig vad gäller politisk 
orientering, på en enkel skala från konservativ/högerpolitisk orientering till en mer 
liberal/vänsterpolitisk orientering. Graham et al. fann att liberala/mer vänsterpolitiskt 
orienterade människor tenderade att värdera moraliska frågor som har med omvårdnad 
och rättvisa högre än något av de övriga fundamenten i moralfundamentsteorin. Medan 
konservativa eller mer högerpolitiskt orienterade individer tenderade istället att värdera 
moralfrågor om omvårdnad och rättvisa signifikant lägre än moralfrågor vad gäller 
auktoritet/respekt, ingrupp/lojalitet och renhet/helighet signifikant högre (Graham et al., 
2009). 
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Omvårdnad och rättvisa kunde då sättas ihop under en gemensam rubrik vid namn 
”individualiserande” – eller en s.k. individcentrerad moral – som främst värnar om 
individen. Medan de tre senare fundamenten (ingrupp, auktoritet och renhet) går under 
den gemensamma rubriken ”bindande” – eller s.k. institutionscentrerad moral – som 
istället värnar om att hålla ihop samhället och grupperna inom detta (Graham et al., 
2009).  
 
Denna forskning replikerades även i Sverige av Nilsson och Erlandsson (2015), som 
gjorde liknande fynd; ju längre en rör sig åt höger på det politiska spektrat desto mer 
ökade tendensen att värdera bindande moral högre och individualiserande moral lägre. 
Samtidigt som människor som angav en mer vänsterpolitisk orientering värderade 
individualiserande moral högre, samt bindande moral lägre (Nilsson & Erlandsson, 
2015). 
 
Empati och moral 
I en neuropsykologisk metaanalys av Bzdok et al. (2012), fann man överlappningar 
mellan delar i hjärnan (i dorsomediala prefrontala cortex) vilka var aktiva vid moraliska 
dilemman och ställningstaganden, samt delar som innefattade mer empatiska, 
medkännande situationer. Skada i ventromediala prefrontala cortex kopplades till 
nedsatt förmåga att bedöma huruvida en viss handling var moraliskt lämplig samt till 
nedsatta affektiva funktioner, bland annat empati (Ciaramelli, Muccioli, Làdavas & di 
Pellegrino, 2007). Empatisk hänsyn tillsammans med en förhöjd nivå av serotonin var 
associerat med moraliska bedömningar som har med att undvika skada att göra (Crocket 
& Clark et al., 2010). I Pillays (2011) undersökning visade det sig att människor visade 
låg empati för en polis som de precis bevittnat trakassera en rullstolsbunden då denne 
brutit mot lagen. Här påverkade moral alltså graden av empati, och inte tvärtom, det vill 
säga ett positivt samband, då handlingen av polisen sågs som omoralisk och därför 
bemöttes med låg empati (Pillay, 2011). Samtidigt fann Gleichgerrcht och Young 
(2013) att utilitarism (d.v.s. att en moralisk handling är det samma som att maximera 
utfallet av lycka och glädje) korrelerade negativt med empati. Ju lägre nivå av empati, 
desto mer utilitaristiska var de moraliska bedömningarna, vilket skulle tyda på ett 
negativt samband.   
 
Syften 
Huvudsyftena med denna studie är dels att undersöka hur sambandet mellan empati och 
moral ser ut, dels att undersöka hur moral och empati relaterar till politisk orientering.  
 
Delsyftet består av huruvida sambandet mellan moral och politisk orientering kan 
replikeras i linje med Graham, Haidt och Noseks (2009) samt Nilsson och Erlandssons 
(2015) forskning.  
 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
Ett bekvämlighetsurval användes då undersökningsdeltagare främst söktes vid 
psykologiska institutionen. Mail skickades även till samtliga riksdagspartier med 
tillhörande ungdomsförbund. Dock var det endast Liberala Ungdomsförbundet (LUF) 
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som ställde upp och bidrog. Totalt deltog 164 stycken deltagare i studien (95 kvinnor 
och 69 män), fördelat över åldrarna mellan 16 – 63 år (m=26,5 sd=8,9).  
 
Material  
Insamlingsmetoden bestod ut av en enkätundersökning med självskattningstest vilket i 
sin tur bestod ut av empatiskalan Toronto Empathy Questionnaire (TEQ), moralskalan 
Moral Foundations Questionnaire (MFQ), en enkel ”single item”-skala för politisk 
orientering, samt bakgrundsdata (kön, ålder, huruvida en röstat i senaste valet, samt 
vilket parti en röstade på). En femgradig likertskala (1-5) användes för samtliga skalor i 
enkäten.  
 
Empatiskalan (Spreng et al., 2009) består av 16 items (påståenden) som alla ska 
indikera och mäta den latenta variabeln empati (varav totalt åtta items var negerande 
satser och därför reverserade). Exempel på påståenden är t.ex. “Jag märker när någon 
annan är ledsen även om de inte säger något”, och “Jag tycker inte synd om andra som 
blir orättvist behandlade” (omvänd kodning). Deltagaren ska här försöka tänka sig in i 
och försöka avgöra hur väl påståendet stämmer överens med hur deltagaren skulle 
känna, reagera eller uppleva situationen.  
 
Moralskalan (Graham et al., 2009) består av två delar med 15 items vardera som alla 
ska indikera och mäta moral i fem dimensioner. Exempel på påståenden är: “när 
riksdagen stiftar lagar, så borde den viktigaste principen vara att se till att alla behandlas 
rättvist”. Detta item ingår i fundamentet rättvisa/reciprocitet eller den övergripande 
kategorin individualiserande moral. Ett annat exempel är: “om jag var en soldat och inte 
höll med om min överordnades order så skulle jag lyda ändå eftersom det är min plikt”. 
Detta item ingår istället i fundamentet auktoritet/respekt eller den övergripande 
kategorin bindande moral. Om en deltagare värderar rättvisa och reciprocitet och/eller 
auktoritet och respekt som en viktig del i hens moraliska uppfattning, eller om 
detta/dessa värderas i hens kultur, så kommer personen att hålla med påståendet till en 
viss grad och vice versa.  
 
Politisk orientering mättes med en egenutvecklad skala från 1 – 5, där 1 innebar längst 
åt vänster vad gäller politisk orientering, och 5 längst åt höger vad gäller politisk 
orientering. Deltagarna tillfrågades även om vilket parti de röstar på. Detta var dock 
valfritt, och samlades endast in som ett slags kontroll av att skalan för att mäta politisk 
orientering stämde. Politiskt parti förekommer dock inte i resultatet, men tas upp i 
diskussionen kring politisk orientering. 
 
Procedur  
Alla data samlades in med en webbenkät skapad via Google Forms. Den distribuerades 
framför allt via psykologiska institutionen, men även via LUF:s interna nätverk. Alla 
deltagare informerades om sekretess, anonymitet och att de när som helst kunde avbryta 
sitt deltagande utan problem. Alla skalor i enkäten randomiserades internt och även 
mellan varandra för att undvika potentiella ordningseffekter.  
 
Databearbetning 
En explorativ faktoranalys genomfördes för att validera mätinstrumenten. Med de data 
som insamlades kunde till slut tre bakomliggande faktorer återfinnas, en faktor för 
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empati (TEQ) och två skilda faktorer för moral (MFQ). Beslut togs att ta bort de item 
som inte passade in i denna trefaktorlösning, detta på grund av att skalorna redan är så 
pass etablerade. Att skapa egna faktorer var mindre angeläget. Totalt togs 12 item bort, 
så att empatiskalan kom att bestå av 11 item, och moralskalan kom att bestå av totalt 23 
item; varav 8 item för individualiserande moral och 15 item för bindande moral.  
 
Vidare korresponderar denna tvåfaktorlösning för MFQ (moralskalan) med de fynd som 
gjorts av Graham et al. (2009), Graham et al. (2011), och Nilsson och Erlandsson 
(2015). Resultatet från faktoranalysen illustreras i tabell 1:  
 
Tabell 1. Faktorladdningar baserad på en principal axis faktoranalys med oblimin rotation för items inkluderade i 
Empati, Individualiserande moral samt Bindande moral (N=164).  
Item Empati Bind. moral Ind. moral 

När andra blir exalterade blir jag också exalterad.  0,45   
 
Andras olycka berör inte mig (omvänd).  

 
0,58 

  

 
Jag förblir opåverkad när andra blir glada (omvänd).  

 
0,70 

  

 
Jag tycker om att få andra att må bra.  

 
0,51 

  

 
När en vän börjar prata med mig om sina problem, så försöker jag 
styra bort konversationen och byta ämne (omvänd). 
 

0,37   

Jag anser att jag är i ”samklang” med andra människors humör.  0,32   
 
Att vara i samma rum som någon som agerar ut sin nedstämdhet 
gör mig irriterad (omvänd).  

0,32   

 
Andras känslor intresserar mig inte (omvänd).  

 
0,73 

  

 
Jag får en stark lust att hjälpa till när jag ser andra i nöd.  

 
0,39 

  

 
Jag tycker inte synd om andra som blir orättvist behandlade 
(omvänd).  

0,46   

 
Att ’gråta av lycka’ är löjligt (omvänd).  

 
0,49 

  

 
Medlidande med dem som lider är den mest avgörande dygden.  

  
 

-0,65 
 
En av de värsta saker en person skulle kunna göra är att göra illa ett 
försvarslöst djur.  

  -0,38 

Huruvida några människor behandlades annorlunda än andra.  
  -0,45 

Huruvida någon agerade orättvist.  
   -0,41 

När de styrande politikerna skapar lagar bör den främsta principen 
vara att försäkra sig om att alla behandlas rättvist.    -0,73 

 
Rättvisa är det viktigaste kravet på ett samhälle.     

-0,60 
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Resul ta t  
 
Tabell 2 visar på medelvärden och standardavvikelse för samtliga variabler (inga data 
eller variabler saknades). Ett histogram visade att stickprovet var tillräckligt 
normalfördelat för samtliga variabler för att kunna utföra tänkta analyser. Medelvärdena 
visade att deltagarna i genomsnitt gav ett högt värde på empati och ett relativt högt 
värde på individualiserande moral (omvårdnad och rättvisa). 
 

Item Empati Bind. moral Ind. moral 
Jag anser att det är moraliskt fel att rika barn ärver mycket pengar 
medan fattiga barn inte ärver något alls.    -0,40 

 
Huruvida någon förnekades sina rättigheter. 

 
 
 

-0,34 

 
Huruvida någons handling uppvisade kärlek för hans eller hennes 
land.  

 -0,60  

Huruvida någon gjorde något för att svika sin grupp.   -0,46  
 
Jag är stolt över mitt lands historia.  

 
 

-0,47 
 

 
Människor bör vara lojala mot sina familjemedlemmar även när 
dessa har gjort något fel.  
 

 
 

-0,50 
 

Huruvida någon visade brist på respekt för auktoritet.   -0,72  
 
Huruvida någon rättade sig efter samhällets traditioner. 

 
 

-0,53 
 

 
Huruvida en handling orsakade kaos eller oordning.  

 
 

-0,45 
 

 
Respekt för auktoritet är något som alla barn behöver lära sig.  

 
 

-0,61 
 

 
Män och kvinnor har olika roller att spela i samhället.  

 
 

-0,46 
 

 
Om jag vara en soldat och inte höll med om min överordnades 
order så skulle jag lyda ändå eftersom det är min plikt.  

 
 

-0,36  

 
Huruvida någon bröt mot regler för renhet och anständighet. 

 
 

-0,50  

 
Huruvida någon handlade på ett sätt som gud skulle godkänna.  

 
 

-0,42  

 
Människor bör inte göra saker som är osmakliga, även om ingen 
kommer till skada.  

 -0,50  

 
Jag skulle bedöma handlingar som fel baserat på att de är 
onaturliga.  
 

 -0,43  

Kyskhet är en viktig och värdefull dygd.   -0,56  
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En bivariat korrelationsanalys genomfördes (se tabell 2). Politisk orientering 
korrelerade signifikant negativt med individualiserande moral (individ. moral), (r=-
0,39, p<0,01), och signifikant positivt med bindande moral (r=0,21, p<0,01). Vilket 
tyder på att desto lägre värde en valt vad gäller politisk orientering (1 = mer 
vänsterpolitisk orientering), desto högre värde har dessa deltagare valt vad gäller 
individualiserande moral, det vill säga frågor som handlar om omvårdnad och rättvisa 
(alternativt även möjligt att desto högre värde en valt vad gäller politisk orientering, 
desto lägre värde har dessa deltagare valt vad gäller individualiserande moral). 
Samtidigt som ett högre värde på politisk orientering (5 = mer högerpolitisk 
orientering), innebär att deltagare valt ett högre värde vad gäller bindande moral (frågor 
som handlar om ingrupp/lojalitet, auktoritet och renhet/helighet). Ingen signifikant 
korrelation återfanns mellan politisk orientering och empati. Vidare korrelerade empati 
signifikant positivt med individualiserande moral (r=0,40, p<0,01), men ingen 
korrelation återfanns mellan empati och bindande moral.  
 
Tabell 2. Deskriptiv statistik över stickprovet, zero-order korrelationer samt Cronbachs 
alfa. (N=164). 

Variabler Medel 
värde 

Standard 
avvikelse 

Cronbachs 
alfa 

1 2 3 4 

1. Politisk 
orientering 

2,98 1,22 - -    

 
2. Empati 
 

 
4,16 

 
0,53 

 
,77 

 
-0,08 

 
- 

 
 

 
 

3. Individ.  
moral 

3,60 0,68 ,73 -0,39* 0,40* -  

 
4. Bindande  
moral 

 
2,32 

 
0,59 

 
,83 

 
0,21* 

 
-0,001 

 
0,09 

 
- 

* För p < 0,01 (n = 164) 
 
En multipel regressionsanalys där empati, individualiserande samt bindande moral (OV) 
predicerade politisk orientering (BV), visade att 21 % av variansen i politisk orientering 
kunde förklaras av empati och moral (R=0,47, justerad R2=0,21, F=15,35, p<,001). 
Regressionsvikterna visade sedermera att individualiserande moral hade ett negativt 
samband med politisk orientering, mot en mer vänsterpolitisk orientering (β=-0,46, 
p<0,001). Bindande moral ett positivt samband med politisk orientering, det vill säga 
mot en mer högerpolitisk orientering (β=0,25, p<0,01). Empati visade sig icke-
signifikant (p>0,05). 
 
 

Diskussion 
 

Empati och moral är något fundamentalt för oss människor. Forskning kring sambandet 
pekar i olika riktningar. Empati ses som något nödvändigt för moraliskt beteende 
(Seara-Cardoso et al., 2012), och sambandet bör därför vara positivt. Samtidigt ses 
moral i andra kontexter som något helt grundat i förnuftet och avskilt från empati och 
andra emotionella komponenter (Prinz, 2011). Hög empatisk förmåga bör förenkla för 
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oss att handla moraliskt. Om vi kan ta andras perspektiv, förstå och känna hur andra 
känner borde detta få oss att vilja undvika skada, behandla andra med respekt och förstå 
att alla människor är lika värda. Gleichgerrcht och Young (2013) fann ett negativt 
samband mellan empati och moral, medan Crocket och Clark et al. (2010) fann ett 
positivt samband. Klargörande forskning behövs på området.  
 
Huvudsyftet med denna studie var att undersöka huruvida det finns något samband 
mellan empati och moral. Delsyftet med studien var att studera sambandet mellan moral 
och politisk orientering med tillägget av empati som variabel – för att se huruvida det 
finns ett samband mellan politisk orientering och empati.  
 
Sammanfattningsvis visade resultaten att empati korrelerade signifikant positivt med 
individualiserande moral, men ej med bindande moral. Ett signifikant negativt samband 
identifierades vidare mellan politisk orientering och individualiserande moral (r=-0,39, 
p<0,01), medan politisk orientering korrelerade signifikant positivt med bindande moral 
(r=0,21, p<0,01). Den multipla regressionsanalysen visade sedermera att politisk 
orientering predicerades av såväl individualiserande som bindande moral (R=0,47, 
justerad R2=0,21, F=15,35, p<,001).   
 
Denna studie visade att ett samband mellan empati och en viss form av moral finns och 
kan tolkas som att de som anser sig ha hög empatisk förmåga värderar 
individualiserande moral som viktigt vad gäller moralfrågor. Högre förmåga eller vilja 
att kunna sätta sig in i hur andra människor känner och deras situation kan alltså sägas 
ge en preferens för en moral som värdesätter omvårdnad (d.v.s. att alla ska tas om hand 
om), rättvisa och lika värde etcetera. 
 
Respondenters politiska orientering kunde prediceras av moral, däremot inte av empati i 
föreliggande studie. En mer vänsterpolitisk orientering tyder på värdesättandet av 
moralfrågor kring individen – omvårdnad och rättvisa, medan människor vilka har en 
mer högerpolitisk orientering anser att bindande moral, det vill säga lojalitet till sin 
ingrupp, respekt för auktoritet och renhet möjligen är viktigare vad gäller moralfrågor. 
Totalt 21 % av variationen i politisk orientering kunde förklaras av moral i denna studie, 
huruvida detta är mycket eller litet är svårt att säga, men känns ändå betydande med 
tanke på alla faktorer som måste påverka en individs politiska orientering. 
 
Liknande fynd kring sambandet mellan empati och moral gjorde Crocket och Clark et 
al. (2010), där empatisk hänsyn och förhöjd serotoninnivå var positivt korrelerat med att 
undvika skada vid moralisk bedömning. Vad gäller politisk orientering och moral, så är 
föreliggande studies resultat i linje med Graham et al. (2009), samt Nilsson och 
Erlandssons (2015) resultat.  
 
Trots att mätinstrumenten visat god validitet och acceptabel reliabilitet, har studien 
vissa begränsningar. Som tydligt kan ses på medelvärdet för empati (m=4,16), så har 
alla deltagare i genomsnitt uppgivit mycket hög empati – nästan maximal mängd för 
varje påstående. Detta ger tyvärr en takeffekt, vilket gör resultat mindre pålitligt. Empati 
är även något som till viss del kan upplevas som socialt önskvärt, dock stereotypiskt 
feminint, så även fast en individ kanske ärligt och i realiteten inte bryr sig så mycket om 
vad andra känner. Som till exempel att män i sällskap med andra män kanske inte oftast 
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pratar om känslor eller uppvisar omsorg inför varandra. Individer svarar ändå relativt 
empatiskt på grund av att de vill vara mer empatiska. Ingen är egentligen känslokall och 
saknar empati, om inte av psykopatologisk bakomliggande orsak. 
 
Andra begränsningar var främst kring politisk orientering, då deltagarnas val av parti 
ibland inte alls stämde överens med hur de valt att placera sig på den enklare vänster – 
högerskalan. T.ex. hade flera valt ”2” vad gäller politisk orientering, men sedan fyllt i 
att de röstar på Moderaterna vad gäller partipolitisk orientering. 
 
En ytterligare begränsning grundar sig i faktoranalys. Graham et al. (2011) och Nilsson 
och Erlandsson (2015) fann femfaktorlösningen (vilket stämmer bättre överens med 
grundteorin bakom MFQ) genom konfirmatorisk faktoranalys. Begränsad kunskap 
gjorde att det tyvärr inte var möjligt att genomföra en konfirmatorisk faktoranalys vid 
denna studie. För att kunna validera data i föreliggande studie, var en tvåfaktorlösning 
det bästa alternativet. Samtidigt bör nämnas att varken Graham et al. (2011) eller 
Nilsson och Erlandsson (2015) fann femfaktorlösningen signifikant bättre än 
tvåfaktorlösningen.  
 
Att mäta moral och empati med självskattningsformulär är till viss del problematiskt om 
ändå praktiskt. Risk för att allt blir väldigt hypotetiskt känns uppenbar och huruvida 
poäng på empati och moral faktiskt predicerar ett visst beteende i verkligheten är 
diskutabel. Empati och moral är två relativt känsliga fenomen, då båda men framför allt 
moral har en stark social aspekt. En individ kan vara mycket empatisk och själv värdera 
moralfrågor kring omvårdnad, men lever i en viss kontext där andra moraliska aspekter 
värderas högre och därför svara utifrån dessa.  
 
Huruvida den politiska åskådningen är av personlig övertygelse, något en har övertagit 
från vänner (av social/grupptrycksliknande karaktär) eller att en bara väljer samma parti 
som ens föräldrar (p.g.a. tradition) kan också ge en viss dissonans eller diskrepans 
mellan ens moraliska uppfattning och ens politiska övertygelse. En person kanske 
egentligen tycker att resurser borde fördelas mer jämlikt i samhället, så att de som är 
fattiga kan få det bättre (typisk vänsterpolitisk åsikt), men hen röstar ändå på ett mer 
högerpolitiskt orienterat parti för att hen kommer från en övre medelklassfamilj, 
och/eller hens föräldrar röstar borgerligt.  
 
Denna enkätundersökning genomfördes med en webbenkät via Google forms, och ett 
problem med att genomföra studien med en webbenkät istället för en pappersenkät kan 
tänkas vara att folk tar det lite mindre seriöst och kanske inte är lika noggranna med vad 
de svarar. Detta problem kan även naturligtvis ha kvarstått även om en pappersenkät 
hade använts, men möjligtvis kan en pappersenkät där en försöksledare ändå är 
närvarande verka något seriösare.  
 
Framtida forskning borde överväga att använda sig av en bredare skala vad gäller 
politisk orientering (istället för 1-5, t.ex. 1-7), för att eventuellt göra det enklare och ge 
deltagare mer utrymme att placera sig. En bredare skala skulle även kunna vara bra att 
använda sig av för att eventuellt undvika takeffekter vid mätning av empati. Människor 
anser sig möjligtvis vara mycket empatiska, men en bredare skala kanske skulle 
innebära att färre väljer den absolut maximala mängden empati. Om det inte handlar om 
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att få sitt politiska parti, eller det politiska parti en röstar på, att framstå som mer 
empatiskt. Vidare bör även framtida forskning överväga att kontrollera för social 
önskvärdhet vid självskattning av empati.  
 
Slutligen anses föreliggande studie kunna bidra med ökat underlag för forskningen 
kring empati och moral. Med en bredare definition och vidare syn på moralbegreppet, 
ges utrymme för olika åsikter kring moral och vad som är viktigast kan vara 
individuellt, men även kulturellt och politiskt bundet. Omhändertagandet av andra kan 
enligt föreliggande studie ses höra ihop med empati, det vill säga förmågan att känna in 
och förstå andra. Fortsatt forskning på området behövs för att finna ytterligare klarhet 
kring dessa komplicerade och viktiga begrepp.    
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