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Suggestibilitets roll i empati: 
skillnaden mellan att passivt tilldelas och att aktivt dela en annans känsla 

 
Björn Holgersson 

 
 

Denna uppsats belyser empati ur ett troligen helt nytt perspektiv genom att 
likna empatiprocessen vid den suggestibla som ”den andres” förmedlande 
av stimulus, vilket av målpersonen mottages, processas och därefter ofta 
resulterar i en, hos målpersonen, genuint upplevd känsla eller uppfattning. I 
uppsatsen förslås vidare att empati och suggestibilitet skiljer sig ifrån övrig 
form av varseblivning genom det radikala internaliserandet av stimulus som 
de ofta skapar hos målpersonen. Studiens syfte var att, baserat på detta 
förslag, utreda om det finns ett samband mellan empati och suggestibilitet. 
En studie utförd med 42 personer påvisade en tendens till samband mellan 
suggestibilitet och empati samt att kvinnor var signifikant mer suggestibla 
än män. Framtida forskning bör fortsatt testa om suggestibilitet kan förklara 
empati. 
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Inledning 

 
Har du någonsin upplevt ett oemotståndligt behov av att gäspa efter att du sett någon annan 
som gäspat?  Har det någon gång hänt att du har börjat skratta enbart av den anledningen att 
du har sett någon annan som skrattat? Kanske har du inte ägnat en eventuell skillnad mellan 
dessa händelser någon djupare eftertanke eftersom det ligger nära till hands att konstatera att 
gäspningar, precis som skratt, har en tendens att ”smitta av sig”? De båda händelserna kan 
alltså, för en lekman, framstå som väldigt lika varandra, men hur ser forskarna på saken?   
    I forskarnas begreppsvärld gör man en tydlig åtskillnad mellan de ovan nämnda fenomenen 
genom att beskriva den som smittats av en gäspning för suggestibel (Evans, 1967) och den 
som smittats av ett skratt för empatisk (Lamm et al., 2007). 
    Denna och andra liknande åtskillnader har, enligt författaren till denna skrivning, i vissa fall 
blivit till dogmatiskt vedertagna utgångslägen inom forskarkretsar och då bland annat kring 
fenomenet empati. Men är dessa kategoriska åtskiljanden kanske nödvändiga av rent praktiska 
skäl? Behöver man som forskare utgångsläget att fenomen som till exempel empati och sug-
gestibilitet är två, inbördes helt skiljda fenomen, för att på så sätt slippa gå omvägar i sin 
forskning? Eller finns det ibland anledning att överväga mer dialektiska förhållanden mellan 
olika fenomen, och kan man då till och med finna oväntade likheter mellan dem?  
    Denna uppsats kommer att belysa den risk som förbiseendet av ett potentiellt viktigt sam-
band mellan de två fenomenen empati och suggestibilitet kan innebära för nya framsteg inom 
empatiforskningen. Genom att jämföra den empatiska processen med den suggestibla, föreslå 
en teoretiskt möjlig integrerad modell, samt utreda ett eventuellt samband mellan det som 
inom psykologin generellt beskrivs som empatisk förmåga och grad av suggestibilitet, tar 
alltså denna uppsats ett steg i en troligen helt ny riktning inom empatiforskningen. 
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Empati 
 
”Empathy, and a lack of it, is an important construct in explanations of the most appealing 
and appalling aspects of human behavior” (Dadds et al., 2008, s. 1). Som citatet antyder så har 
det konstaterats att individens grad av empati, eller empatiska förmåga, är en viktig per-
sonlighetsfaktor vilken kommer spela en avgörande roll för hur denne uppfattar sin omgiv-
ning, beter sig mot den och därmed även uppfattas av densamma.  
    Senare tiders händelser har, inte minst genom media, skapat en utbredd diskussion rörande 
empati, och då ofta individers avsaknad av sådan. Allt ifrån löpsedlar som ifrågasatt chefers 
mentala hälsa genom att påstå att dessa ofta besitter psykopatiska drag, eller frågor kring vad 
som gjort att någon kunnat våldta och mörda ett barn, till filmer som porträtterar massmördare 
och avslöjande reportage om hur vissa hänsynslöst utnyttjar andra för egen vinning har gjort 
att vi frågar oss vad denna, till synes kraftigt ökade, brist på empati kan tänkas bero på. Me-
dan någon förklarar detta genom att peka på brister inom svensk psykvård, menar en annan att 
det hårdare samhällsklimatet kan vara anledningen. Andra menar att allt är överdrivet, skapat 
av sensationshunger i massmedias rapporterande. Förklaringsmodellerna är många men ver-
kar ändå dela samma grundläggande syn på empati vilken menar att låg empatisk förmåga är 
synonymt med psykisk sjukdom. 
    Den som vill fördjupa sig inom fenomenet empati upptäcker sig snart ståendes inför en 
uppsjö av definitioner vilka ofta beskriver empati på ganska skilda sätt. Dadds et al. menar 
dock att dessa samlade definitioner kan ses som beskrivande av de tre, inom empati, 
grundläggande komponenterna: delandet av någon annans sinnesstämning; den explicita 
förståelsen för den andres sinnesstämning; samt det pro-sociala beteendet som därpå följer 
(egen översättning). Detta beskriver dock uteslutande empati utifrån den empatiserandes 
perspektiv. En mer omfattande syn på empati förefaller vara den som Håkansson och 
Montgomery (2003) beskrev genom att kalla empati ett interpersonellt fenomen, alltså en 
form av samspel, vilket skapar en länk mellan två, annars åtskiljda, individer. Utifrån detta 
kommer denna artikel att behandla empati som en process bestående av momenten; 1: förmed-
lande och mottagande av stimulus, samt 2: processande och reaktion på stimulus. 
 
 

Förmedlande och mottagande av stimulus 
 

För att en empatisk process skall initieras krävs att den empatiserande, (fortsättningsvis; mål-
personen), nås av ett stimulus i form av en förmedlad emotion. Omfattande forskning har be-
drivits kring vem som förmedlar detta stimulus, hur detta görs och den kontext detta sker 
inom. Detta för att utreda vad som kan orsaka variationer i målpersonens mottaglighet och 
därigenom empatiska respons gentemot ett emotionellt stimulus. Forskningen kring vem som 
förmedlat stimulus har ofta bedrivits med fokus på den sändandes (fortsättningsvis; den and-
res) karaktäristika och hur dessa påverkat den empatiska processen hos målpersonen.  
    En typ av sådan karaktäristika som visat sig ha betydelse för hur vi upplever empati gent-
emot andra är hur mycket de påminner om oss själva. Detta undersöktes i Westbury och Ne-
umanns (2008) forskning som, genom att mäta individers empatiska skattning inför djur i ut-
satta situationer, konstaterade att deltagarnas empatiska reaktioner mot människor även kunde 
generaliseras till andra däggdjur, men att styrkan i dessa avtog i takt med andra arters olikhe-
ter med människor.  
    Även närhet i relationen till den andre tenderar att korrelera med målpersonens upplevda 
empatier. Stinson och Ickes (1992) utförde experiment där resultatet visade att manliga vänner 
hade en signifikant högre grad av empatisk förståelse för varandra än vad manliga främlingar 
hade. Särskilt värt att notera i denna undersökning var att man ansåg sig kunna konstatera att 
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detta inte berodde på att vänners, redan innan, etablerade sätt att kommunicera med varandra 
vilket skulle kunna underlättat förmedlandet av emotioner, utan snarare att individer tenderar 
att välja vänner som liknar sig själva och att detta i sin tur gör att man lättare kan förstå var-
andra via självreferenser. Dessutom påpekade man, genom detta, att en generellt hög empatisk 
förmåga därför inte skall ses som en given indikator på att individen kommer att reagera med 
empati i varje given situation.  
    Ytterligare en viktig aspekt för hur mottaglig målpersonen kommer att vara inför den and-
res stimulus är skillnader mellan målpersonens befintliga sinnesstämning och den som för-
medlas av den andre. Loewenstein (2005) talade om interpersonella ”empati-klyftor” (inter-
personal empathy gaps; egen övers.). Ett exempel på en sådan klyfta, hämtat ur artikeln, var 
en situation där en läkares befintliga sinnesstämning var ”kall” medan patientens var ”varm” 
vilket kunde resultera i en, hos läkaren, låg grad av empatisk förståelse inför patientens emo-
tioner och därigenom otillräckliga åtgärder, till exempel i form av smärtlindring.  
 
     
Processande och reaktion på stimulus. 
 
En studie utförd av Valeriani et al. (2007) pekade på resultat som delvis låg i linje med de 
som ovan nämnts av Loewenstein (2005) genom konstaterandet av att målpersonen tenderar 
att projicera den egna sinnesstämningen på den andre vilket alltså kunde påverka hur man 
tolkar andras sinnesstämning. Genom att utsätta deltagare för smärta samtidigt som de om-
bads att skatta någon annans smärta kunde Valeriani et al. påvisa att dessa skattningar mer 
grundades utifrån målpersonens egna upplevelse än ur empatisk förståelse för den andres situ-
ation. Till skillnad ifrån Loewensteins forskning rörande hur initialt motsatta sinnesstäm-
ningar (kall-varm) hade negativ inverkan på empati, gjorde alltså Valeriani et al. samma upp-
täckt utifrån mätningar av samma sinnesstämning (smärta-smärta). För att göra en liknelse 
kan man fråga sig om de som enligt uttrycket ”sitter i samma båt” i realiteten kommer att 
skapa en hög förståelse för andras upplevelse i båten, eller kanske tvärtom, hämmas i sin för-
måga att förstå andra genom den egna upplevelsens påverkan.  
    Detta kan kopplas till det som Batson et al. (1987) menade skilja två typer av emotionella 
reaktioner på den andres förmedlade emotioner. En typ menade Batson et al. vara den som, av 
målpersonen, upplevdes som en egen oro (distress) vilken manifesterar sig i affekter som 
upprördhet, rädsla och liknande. De reaktioner som skapades ur detta ansågs alltså av Batson 
et al. kunna kategoriseras som själviskt motiverade. Den andra typen beskrevs som osjälvisk 
och empatisk (other-focused) vilken för målpersonen skulle innebära affekter som sympati, 
medkännande och dylikt. Essensen i detta kan härledas till diskussionen rörande huruvida 
empati är ett altruistiskt fenomen eller ej. Hoffman (1991) argumenterade inte direkt emot 
Batson et al. (1987), men menade att den åtskillnad som de gjorde mellan ovan nämnda 
emotionella reaktioner var allt för kategorisk och att empati snarare skapas ur vad han kallade 
för en sympatisk oro (sympathetic ditress).  Denna beskrevs av Hoffman som ett samspel 
mellan Batson et al. ovan nämnda kategorier av emotionella reaktioner. I korthet kan 
Hoffmans syn på empati sammanfattas som att ett prosocialt beteende som aktiverats utifrån 
målpersonens egna affekter inte nödvändigtvis bör ses som egoistiskt. För den oinvigde 
riskerar dock debatten rörande empati som ett altruistiskt eller egoistiskt fenomen lika mycket 
att framstå som ett begreppsmässigt filosofiskt problem som ett definitionsmässigt sådant vil-
ket gjort att denna fråga inte vidare kommer att behandlas i denna uppsats.  
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Skillnaden mellan att förstå och att känna 
 
En, inom forskningen, grundläggande kategorisering för hur vi empatiserar med någon annan 
görs via skiljandet mellan så kallad kognitiv och emotionell empati. Skillnaden mellan dessa 
kan förtydligas genom beskrivandet av den kognitiva empatin som ett intersubjektivt (Johans-
son, 2007) och sympatiskt fenomen (Johansson, 2004) där målpersonen snarare förstår än 
känner den andres känsla. Förmågan, att känna eller uppleva, den andres känsla beskrivs 
bland andra av Håkansson (2006) och är vad som ligger till grund för det som kännetecknar 
den emotionella empatin. 
    Dadds et al. (2008) pekade via sin forskning på tendenser till samband mellan hög emotio-
nell empatisk förmåga och risk för ångest- och depressionsrelaterad problematik hos flickor. 
Liknande samband fanns även mellan hög kognitiv empatisk förmåga och IQ. Ibland pojkar 
med låg sådan förmåga fanns kopplingar till problematik av utåtagerande karaktär som ag-
gressioner, ADHD och liknande.  
    Forskningen visade även att kognitiv empatisk förmåga ökade med ålder vilket emotionell 
empatisk förmåga inte gjorde. Både emotionell och kognitiv empatisk förmåga påvisades 
dock ha samband med barns prosociala beteende, både mot andra barn och djur. 
    En annan utbredd uppfattning rörande empatisk förmåga och kön är att kvinnor besitter en 
högre sådan än män (Kristi & Hodges, 2001). I deras forskning undersöktes och jämfördes 
därför könens förmåga att, utifrån videoupptagningar, korrekt kunna bedöma andras känslor. 
Författarna betonade att vad som undersöktes var förmågan att förstå den andres känslor och 
att denna forskning alltså uteslutande fokuserade på kognitiv empati. Resultatet av denna 
forskning visade att kvinnor endast uppnådde en högre grad av korrekt bedömda känslor hos 
den andre i de fall då testet föregicks av att deltagarna fick uttrycka sympatier med denne. 
Däremot konstaterades ingen signifikant skillnad mellan könen i ett andra experiment där 
deltagarna belönades med pengar för korrekta bedömningar. Förklaringen till detta ansågs 
vara att kvinnorna, utifrån traditionell syn på könsroller, upplevde högre förväntningar på sig 
själva än vad männen gjorde, och därigenom hade en högre grad av motivation till att an-
stränga sig under det första experimentet. Denna motivation, som alltså blev likvärdig hos 
männen då man tillförde extern förstärkning, föranledde forskarnas slutsats att hög grad av 
kognitiv empati inte kunde tillskrivas någon direkt könsspecifik förklaringsmodell av empa-
tisk förmåga, utan att detta snarare berodde på målpersonens grad av motivation till att empa-
tisera utifrån den givna situationen. 
    En problematik med ovan nämnda metod för att mäta målpersonernas empatier kan dock 
vara individuella skillnader i målpersonernas grad av objektifiering av den andre när denna 
endast representeras via en videoupptagning. I en sådan undersökning av Håkansson Eklund 
(2006)  konstaterades en negativ korrelation mellan målpersonens grad av objektifiering och 
empatier för den andre. 
 
 
Den ”empatiska förmågans” betydelse 
 
Så kan man då, utifrån detta, utgå ifrån att låg empatisk förmåga är synonymt med en låg 
förmåga att uppfatta, förstå eller påverkas av emotionell stimulus? Inte om man skall tro 
Sonnby-Borgström (2002). Genom att jämföra en grupp individer med låg empatisk förmåga 
med en grupp bestående av högt empatiska individer kunde ingen signifikant skillnad påvisas 
då dessa skattade sina egna känslor efter att ha utsatts för både positivt och negativt emotio-
nellt stimulus. Genom att mäta de elektriska impulser som skapas i muskulaturen kring vår 
mun kunde Sonnby-Borgström däremot konstatera skillnader mellan gruppernas autonoma, 
det vill säga, omedvetna och spontana somatiska reaktioner på den sinnesstämning som sti-
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mulus skapat hos dem. Denna skillnad bestod i att de med låg empatisk förmåga, i större ut-
sträckning än de med hög empatisk förmåga, visade tendenser till att le efter att ha utsatts för 
negativt stimulus. Detta gavs av Sonnby-Borgström en möjlig förklaring genom att det leende 
som vissa tenderade att reagera med trots att de bedömt stimulus som negativt kan ha varit en 
försvarsmekanism som aktiverats utifrån svårigheter att handskas med negativa emotioner. 
Skillnaden som konstaterades mellan de båda grupperna låg alltså inte i hur dessa påverkades 
emotionellt av stimuli utan snarare i hur man reagerade därefter. 
    Genom detta utmanas den etablerade förklaringsmodell som beskriver empatisk förmåga 
som individens förmåga att uppfatta och dela andras emotioner vilket i sin tur skulle vara di-
rekt kausalt för hur denne kommer att reagera. Denna förmåga beskrivs återkommande i litte-
raturen som en egenskap vilken individer helt enkelt besitter olika grad av vilket förklarar 
varför vissa är mer empatiska än andra. Men kan det i själva verket vara så att den empatiska 
förmågans funktion är begränsad till att låta oss ta in och förstå emotionellt stimulus och att 
denna, i sig, inte skiljer sig särskilt mycket mellan individer och därmed inte heller är avgö-
rande för hur individen kommer att reagera? 
    Utifrån detta menar författaren till denna uppsats att ett avgörande moment i den empatiska 
processen helt har utelämnats i forskarrapporterna, nämligen det moment som uppstår mellan 
att målpersonen tolkat den andres emotion, och den reaktion som därpå följer. Detta moment 
skulle kunna beskrivas som det skede i processen där den egna sinnesstämningens rådande 
utmanas genom förslaget att anta någon annans. Med litteraturen som stöd skulle man kunna 
se denna utmaning som det ögonblick där det avgörs huruvida målpersonen kommer att rea-
gera med kognitiv empati genom att ”bara” förstå, eller att påverkas känslomässigt vilket 
alltså skulle klassas som emotionell empati. Kan det faktum att vissa kommer att motstå detta 
förslag medan andra låter sig övertalas av detsamma ha samband med någon annan, mer spe-
cifik, egenskap än den ”empatiska förmåga” som ovan beskrivits, och i så fall vilken?  
 
 
Suggestibilitet 
 
Suggestibility;”The readiness with wich the subject accepts propositions” McDougall (1943, 
hämtat ur Gudjonsson, 1984). Redan på 1820-talet hade Noizat (ibid) börjat teoretisera kring 
hur individers beteende påverkades av yttre stimuli. Noizat menade att idéer som på olika sätt 
föreslogs individen, ofta kunde komma att resultera i ett internt motiverat beteende, senare 
kallad ideo-motorisk respons, (Evans, 1967) eftersom dessa förslag och idéer ofta, efter att ha 
nått individens medvetande, uppfattades som eget genererade. Gault (1919) beskrev detta 
fenomen som subjektets upplevelse av att agera utifrån eget initiativ snarare än ett externt 
föreslaget sådant.    Arnold (1946) skulle senare påvisa att sådana idéer till och med kunde 
överföras utan att målpersonen var medveten om detta, vilka i vissa fall kunde skapa 
beteenden som, av målpersonen själv, upplevdes som ofrivilliga. I underhållningsprogram på 
tv har man till exempel kunnat se hur en pendel i någons händer, trots dennes medvetna 
motstånd, ”mystiskt” börjat svänga fram och tillbaks då detta förslagits av programledaren. 
Ytterligare ett exempel är hur en persons arm, beroende på programledarens manipulerande, i 
vissa fall verkat besitta en övernaturlig styrka medan den i andra fall inte kunnat motstå 
minsta påfrestning. Denna påverkningsbarhet menade Stukát (1958) förekomma i varierande 
grad hos individer och var en av de förklaringsmodeller som då, och än idag, används för att 
förklara varför vissa individer låter sig påverkas mer än andra till exempel i samband med 
hypnos.  
    Under 1900-talets början skulle dock Bernheim (1910, hämtat ur Gudjonsson, 1984) 
presentera sina teorier som påstod att denna påverkningsbarhet (numera kallad suggestibilitet) 
även kunde gälla för människor som befann sig i vaket tillstånd, vilket uteslutande även är 
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den form som fortsatt behandlas i denna uppsats. Han skulle även föreslå att dessa sug-
gestioner inte bara resulterade i tillfälliga beteenden, utan även kunde vara av mer 
psykologiskt djupgående karaktär genom att skapa både attityder och uppfattningar hos den 
som utsattes för dem.  
Gheorghiu (1977, hämtat ur Gudjonsson, 1984) såg suggestion som ett stimulus som utgö-
rande av ett förslag vilket, hos målpersonen,  kunde skapa en okritisk och okontrollerad re-
spons. Vidare menade Gheorghiu att den suggestibla processen består av tre stadier där det 
första innebär att ett potentiellt påverkande stimulus når målpersonen. Det andra stadiet inne-
bär målpersonens avvisande alternativt accepterande av stimulus beroende på dennes grad av 
suggestibilitet, medan det tredje stadiet omfattas av den reaktion som skapas utifrån de två 
första.  
    Evans (1967) delade upp suggestibilitet i två kategorier där den ena beskrevs som primär 
(primary) suggestibilitet vilken innebar individens omedvetna respons på ett direkt verbalt 
förslag (till exempel den skiftande motståndskraften i armen som ovan beskrivits), medan den 
andra (secondary suggestibility) fokuserade på hur pass påverkbar individen är inför förslag 
av mer indirekt karaktär. Exempel på detta kan vara placeboeffekter eller hur målpersonens 
suggestibilitet kan variera beroende på hur målpersonen uppfattar både den som sänder sti-
mulus och hur detta görs. Evans gav bland annat faktorer som tonläge och auktoritet hos den 
sändande, samt om suggestionerna förmedlades genom förslag eller befallningar som exempel 
på detta. Gudjonsson (1984) menade att en särskilt känslig situation kunde vara rättsprocesser 
där suggestibilitet, i till exempel förhörssituationer, kunde få förödande konsekvenser. Gud-
jonsson beskrev situationer där förhörsledarens auktoritära inverkan kombinerat med olika, 
mer eller mindre, medvetna förhörsstrategier kunde få individer med hög grad av sekundär 
suggestibilitet att, genom så kallade falska minnen, erkänna sig skyldiga till brott som de 
egentligen inte alls varit delaktiga i. Just i sådana förhörssituationer visade Stern (1910) att 
äktheten i vittnesutsagor skapade genom narrativ återgivning var signifikant högre jämfört 
med de som skapades genom det mer traditionella besvarandet av frågor. Detta av den anled-
ningen att en aktiv förhörsledare kunde medföra en suggestiv påverkan på den förhörda, me-
dan den narrativa återgivningen, i högre utsträckning, tillät densamme att korrekt minnas samt 
återge sina egna minnen och åsikter. Just denna form av suggestibilitet var vad som 
föranledde Gudjonssons (1984) forskning kring, och sedermera utformande av det, inom 
modern forskning, i särklass mest använda verktyget för mätande av suggestiblitet - GSS, 
eller Gudjonsson Suggestibility Scale. Gudjonsson kallade denna form av suggestibilitet för 
interrogativ suggestibilitet vilken utgjordes av två andra former av suggestibilitet. Den första 
av de två kallades, av Gudjonsson, för yield och innebär individens tendenser att ge med sig, 
eller att låta sig påverkas av ledande frågor. Den andra, shift, behandlar hur individer som 
utsätts för press eller negativ feedback tenderar att ändra de svar de gett till exempel i en 
undersökning eller i en förhörssituation. Utifrån den moderna litteratur som står att finna i 
ämnet kan det konstateras att Gudjonssons forskning kring suggestibilitet verkar ha utgjort 
något av ett paradigmskifte inom ämnet då detta, bortsett ifrån den tidigare nämnda 
forskningen kring suggestibilitet skapad under hypnos, näst intill uteslutande är den form av 
suggestibilitet som idag behandlas av forskare. 
    Nurmoja (2005) beskriver utförligt hur en undersökning baserad på GSS går till. Detta kan i 
korthet sammanfattas genom att deltagarnas suggestibilitet mäts i fyra steg. Det första, som 
kallas för Yield 1, är det som mäter deltagarens påverkningsbarhet efter att ha utsatts för 
ledande frågor. Det andra steget, Yield 2, mäter deltagarens tendens till påverkas av ledande 
frågor då de samtidigt utsätts av press i form av att undersökningsledaren ifrågasätter 
deltagarens svar. I det tredje steget, Shift, mäts deltagarens tendenser till att vilja ändra sina 
tidigare svar efter att dessa har mottagit negativ feedback av undersökningsledaren. I ett fjärde 
och sista steg skattas deltagarens totala suggestibilitet genom att dennes resultat ifrån de tre 
tidigare stegen läggs ihop. 



7 
 

    Av orsaker som närmre beskrivs under denna uppsats rubrik ”Material”, är det enbart det 
ovan nämnda första steget i GSS, det vill säga, Yield 1, som skulle komma att användas som 
underlag för att utreda deltagares suggestibilitet i denna uppsats undersökning.   
 
 
En integrerad modell 
 
Utifrån detta kan alltså generell form av empati och suggestibilitet samtidigt, paradoxalt nog, 
framstå både som väldigt lika och olika varandra när man tittar på de processer som de 
innebär. Den uppenbara likheten kan sammanfattas genom att stimulus i båda fallen tas emot, 
bedöms och därefter, beroende på målpersonens individuella ”känslighet” inför fenomenet i 
fråga, kommer att påverka denne eller ej. Motsvarande sammanfattning skulle dock kunna 
göras gällande för all form av varseblivning, vilket alltså diskvalificerar resonemanget som 
unikt för detta sammanhang. 
    Om man däremot betänker att empati och suggestibilitet förmodligen är de enda typerna av 
varseblivning där överfört stimulus ofta i så hög grad internaliseras av målpersonen att dessa 
faktiskt felaktigt upplevs som något eget initierat, skulle detta, i sig, kunna utgöra tillräckliga 
grunder för att motivera forskaren till vidare studier kring ett eventuellt samband mellan de 
två. För att gå ytterligare ett steg längre skulle även en gemensam modell för de båda 
fenomenen kunna skapas genom förslaget av ett specifikt moment i den empatiska processen i 
vilket det avgörs om målpersonens befintliga sinnesstämning kommer att låta sig ersättas av 
ett utmanande stimulus eller inte. Detta avgörande moment skulle kunna vara avhängigt 
individens påverkbarhet, eller så kallade suggestibilitet, inför externt tillförda stimuli. Ett 
förslag på hur en hur en sådan integrerad modell skulle kunna se ut ges i Figur 1. 
 

 
Figur 1. Den empatiskt och suggestibelt integrerade processen. Genom att föreslå 
suggestibilitet som ett moment i empati kan en gemensamt gällande modell skapas. 
 
 
    Ett argument emot det möjliga i en sådan integrerad modell skulle kunna vara det till synes 
ofrånkomliga faktum att empati aktiveras utifrån emotionellt stimuli medan suggestibilitet 
tycks kräva stimuli i form av konkreta förslag eller åsikter. Detta argument kan dock ifråga-
sättas utifrån den forskning som redovisas av Blunt Bugental et al. (1992). 
    I denna forskning konstaterade man, som även tidigare nämnts (Valeriani et al., 2007; 
Sonnby-Borgström, 2002), att autonoma somatiska processer aktiveras inom den som bevitt-
nar andras uttryckande av emotioner. Blunt Bugental et al. menade att dessa somatiska pro-
cesser fyller en funktion genom att låta oss återskapa den emotion vi tror oss kunna utläsa ur 
den andres uttryck. Utifrån tolkandet av dessa somatiska processer skapar vi oss en förståelse 
för den andres emotion vilket i sin tur skapar en möjlighet att vidta lämpliga preventiva åtgär-
der (fight or flight) genom predicerandet av den andres beteende. En bieffekt av detta är dock 
enligt forskarna att vi samtidigt som vi återskapar den andres affekt skapar affekter, som till 
exempel ilska, störningar i vår kognitiva förmåga och däribland förmågan att plocka fram 
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minnen. Vidare konstaterades att en sänkt förmåga att minnas tenderar att öka individens 
suggestibilitet genom dennes ökade acceptans inför att ta till sig externt föreslagna alternativ 
för att, via dessa, kunna fylla oönskade luckor i ett minne.  
 
 
Syfte, frågeställning och hypotes 
 
Syftet med denna studie var att utreda en möjlig förklaring till vad som kan ligga till grund för 
att vissa tenderar att reagera med emotionell empati, det vill säga, känna och uppleva andras 
känslor, i större utsträckning än andra. Studiens frågeställningar, (a) finns det ett samband 
mellan hög grad av suggestibilitet och emotionell empati, och (b) hur ser ett sådant eventuellt 
samband ut fördelat på kön, skulle utredas genom att mäta och jämföra individers emotionellt 
empatiska reaktioner med deras suggestibilitet. Ett eventuellt sådant samband skulle kunna 
ligga till grund för en ny förklaringsmodell som går ut på att de som i hög utsträckning låter 
den egna sinnesstämningen påverkas av någon annans gör detta på grund av att de lättare låter 
sig påverkas av ett externt föreslaget stimulus. Genom att jämföra individers resultat i ett test 
där sådan påverkbarhet, eller suggestibilitet, mättes enligt samma princip som ovan beskrivits 
i Yield 1 av Nurmoja (2005), med individens grad av emotionella empati skulle ett eventuellt 
samband mellan de två i sin tur kunna ge stöd för en ny syn på vad som egentligen utgör den 
så kallade empatiska förmågan och om denna med samma självklarhet som tidigare, 
uteslutande, skall betraktas som en intersubjektiv tillgång eller kanske även delvis som en 
intrasubjektiv brist. Studiens hypotes var följaktligen att det finns ett positivt samband mellan 
suggestibilitet och empati. 
 
 

Metod 
 

Deltagare 
 
Valet av deltagare gjordes utifrån ett tillgänglighetsurval då dessa bestod av bekantas bekanta 
till författaren. Studiens sammanlagda deltagarantal var 42 vilken fördelades mellan 23 kvin-
nor och 19 män i åldrarna 17-68. Kvinnornas medelålder var 30.8 med en standardavvikelse 
på 14.6 medan männens motsvarande var 32.2 och 11.6. sexton av deltagarna var studenter på 
Örebro universitet, nio var anställda på ett IT-bolag i Örebro, och sjutton privat bekanta till 
författarens bekanta. Alla informerades om att deltagande var frivilligt samt garanterades full 
konfidentialitet. Inget internt eller externt bortfall förekom.  
 
 
Material 
 

Empati. För att fastställa deltagarnas grad av empati ombads de först att läsa en berät-
telse om den fiktiva personen Niklas: 
 

Niklas blev nyligen utvald till en av endast tre kandidater som skall få träffa che-
fen för en arbetsintervju på just den arbetsplats som Niklas länge drömt om att få 
arbeta på. På dagen för mötet har Niklas försovit sig och vaknar endast 20 minuter 
innan han skall vara på plats, men om han skyndar sig så har han en chans att 
hinna fram i tid. 
Utanför Niklas hus står en gammal dam och ser väldigt förvirrad ut. Hon har 
ramlat och det har gått hål på hennes byxor. Man kan se att hon blöder lätt. Hon 
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ber Niklas om hjälp att hitta vägen till sitt hus. Niklas känner sig stressad men kan 
ändå inte låta den gamla damen stå där själv. Han frågar henne hur han kan hjälpa 
henne och går med henne åt det håll hon tror att hon bor. Efter en rejäl promenad  
på ca 10 minuter känner damen igen sig och Niklas hjälper henne in. Niklas får nu 
springa hela vägen till platsen där mötet skall hållas för att inte komma för sent. 
Precis när Niklas ska korsa den sista vägen innan han är framme ser han inte last-
bilen som kommer i hög fart. Han blir påkörd och skadar sig så svårt att han 
tvingas åka till akuten i ambulans. Han har fått flera benbrott och missar sin chans 
på sitt drömjobb eftersom han aldrig dyker upp på mötet. 

 
    Berättelsen som inspirerats av Batson et al. (2007) berättelse om Bryan Banks utformades 
och modifierades för att passa studiens tänkta deltagare bättre. Denna modifikation gjordes 
främst för att kunna riktas mot ett bredare urval av deltagare, bland annat genom att beskriva 
berättelsens huvudperson som arbetssökande istället för student. 
    För att mäta deltagarens grad av empati ombads deltagarna att, utifrån de känslor de upp-
levt genom berättelsen om Niklas, skatta dessa genom att fylla i en empatiskala framställd av 
Batson et al. (ibid). Valet av empatiskala gjordes utifrån att detta var den enda, sedan tidigare, 
svenskt översatta samt beprövade version som fanns att tillgå (Ankarfjäll & Selvik, 2007).  
Skalan bestod av sammanlagt 16 olika items vilka deltagaren ombads skatta den eget upp-
levda styrkan av mellan 1-7 (inte alls - extremt). Endast sex av dessa items (berörd, sympati, 
medlidande, ömhet, medkänsla samt omsorg) ingick dock i det index som skulle mäta deltaga-
rens grad av empati. De övriga (sorg, chockad, förnärmad, förvirrad, irritation, upprörd, störd, 
bedrövad, bekymrad samt ledsen) som ingick i skalan fyllde endast funktionen att dölja det 
uppenbara i vad skalan egentligen var tänkt att mäta. Det värde som noterades delades däref-
ter i indexets antal items, det vill säga sex, vilket skapade deltagarens medelvärde för empati. 
De enkäter som användes i undersökningen utformades för att skapa liknande index för de 
övriga variablerna, suggestibilitet och glömska. Styrkan i respektive index beräknades med 
hjälp av Chronbachs alpha för, empati som (α =.896), suggestibilitet (α =.657) och glömska (α 
= -.150).  
 
    Suggestibilitet. Då endast verktyg ämnande att mäta suggestibilitet ibland barn eller indivi-
der med olika former av personlighetsstörningar fanns att tillgå för den som saknade behörig-
het och ekonomiska förutsättningar utformades, av författaren, ett eget verktyg för ändamålet. 
Eftersom det, i ämnets samlade litteratur, dock framgick att ett verktyg, Gudjonsson suggesti-
bility scale (GSS), var det verktyg som näst intill uteslutande användes för att mäta suggesti-
bilitet hos vuxna, fick den begränsade information som gick att få rörande detta utgöra grun-
den för det, i studien, använda verktyget. Gudjonsson (1983) beskrev hur forskaren ställde 
ledande frågor till deltagaren utifrån en fabricerad berättelse och på så vis kunde fastställa 
dennes tendenser att låta sina svar påverkas. Med detta som grund utformades följande berät-
telse om en bussolycka: 
 

På länsväg 644 mellan Borås och Åmål färdas en buss av märket Scania s-10 med 
46 personer. Bussen med chaufför har satts in som ersättning för ett trasigt tåg på 
samma sträcka. Det är inte första gången som detta händer eftersom man har haft 
återkommande problem med sabotage, både mot tåg och räls i området. Eftersom 
det finns en station i Ängelshytta kör bussen via länsväg 644 där man förväntar 
sig många påstigande eftersom det denna helg finns ett tivoli i området. Den 
skyltade hastigheten är 70 km/h. Det är uppehållsväder och mörkt. Vägen som på 
nattetid är väl upplyst och på dagtid har klar sikt är normalt inte särskilt olycks-
drabbad. Väglaget består denna dag av delvis tunn is samt synlig vägbana. Ca 1,5 
km före Ängelshytta kommer bussen fram till ett ganska kurvigt parti. Efter det att 
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bussen kört in i en högerkurva med en efterföljande vänsterkurva fortsätter fordo-
net rakt fram i vänsterkurvan och åker ned i vägslänten. Avkörningen sker i rela-
tivt låg hastighet (49 km/h enligt färdskrivare). Sidoområdet nedanför vägslänten, 
som på senare tid har blivit kraftigt bebyggt eftersom detta blivit en attraktiv plats 
för markspekulanter, var ganska plant och utan vegetation, detta beroende på att 
man tidigare grävt för en elkabel här. Bussen åker på denna yta ca 15 m innan den 
kolliderar med en elstolpe som står ca 7 m ut från vägkanten. Efter kollisionen 
välter bussen över på höger sida. Folk kastas runt inne i bussen och skadas. Några 
kastas ur och kläms under bussen. Sex passagerare dödas, 17 passagerare skadas 
svårt, 16 passagerare och chauffören skadas lindrigt. Sex personer klarar sig från 
skador. 

 
    Innan berättelsen lästes upp för deltagarna informerades de om vikten av att lyssna 
noggrant, då de, efter att ha hört berättelsen, skulle besvara frågor kring denna. Detta för att, i 
undersökningsresultatet, undvika missvisande svar skapade av deltagarens ouppmärksamhet. 
Den relativt stora mängden fakta som berättelsen innehåller, bland annat i form av siffror och 
ortsnamn, lades till utifrån förhoppningen om att dessa skulle skapa en adekvat utmaning för 
deltagaren att minnas detaljer, vilket i sin tur skulle skapa den tveksamhet som gör att vissa 
låter sig suggereras medan andra förblir opåverkade tillexempel av ledande frågor som de i 
undersökningen. Efter att deltagaren tagit del av berättelsen ombads denne att besvara en 
enkät (se Appendix A) innehållande 15 stycken frågor. Av de 15 frågorna var tio (1, 2, 4, 5, 7, 
8, 10, 11, 13, samt 14) utformade för att mäta deltagarens suggestibilitet genom att bara kunna 
besvaras genom de ledande alternativen A och B eller det icke ledande alternativet C. Ett 
exempel på en sådan fråga är: ”Var chauffören en kvinna eller en man?”. De svarsalternativ 
som gavs till denna fråga var: A- Kvinna, B- Man, och C- Vet ej. Eftersom chaufförens kön 
aldrig nämns i berättelsen skulle de som svarat alternativ A eller B alltså kunna ha gjort så på 
grund av att de blivit påverkade, och därigenom suggererade av den ledande frågan. 
Anledningen till att vissa valde alternativ C kan vara flera, men vad som intresserade 
undersökningsledaren rörande detta var endast det faktum att dessa deltagare inte låtit sig 
påverkas av den ledande frågan genom att tro sig veta könet på chauffören.  
    Till enkätens övriga fem frågor (3, 6, 9, 12 och 15) gavs svarsalternativ där deltagaren hade 
möjlighet att besvara frågan antingen rätt, fel eller via alternativet ”Vet ej” vilket skapade ett 
index över deltagarens verkliga minne av berättelsen. Detta gjordes för att kunna utesluta 
glömska som samvarierande med suggestibilitet. Ett sådant exempel ur enkäten är: ”Vad var 
den skyltade hastigheten?”. Svarsalternativen till denna fråga var: A- 50 km/h, B- 70 km/h, 
och C- Vet ej. De som svarat via alternativ A alternativt C på denna fråga bedömdes ha glömt 
det rätta svaret som alltså var alternativ B. Varje deltagare fick därigenom ett sammanlagt 
resultat gällande suggestibilitet någonstans mellan noll och tio, samt ett på glömska mellan 
noll och fem. 
    Sammanfattningsvis skall det, utifrån detta, understrykas att den form av empati som 
mättes i undersökningen alltså var så kallad emotionell empati. Den suggestibilitet som mättes 
var en del av den så kallade interrogativa suggestibiliteten, närmare bestämt den del som 
mäter individers tendens att påverkas av ledande frågor, vilken i GSS kallas för Yield 1. 
Definitionerna som användes för dessa i undersökningen var för: 

• Emotionell empati; förmågan att känna eller att uppleva den andres känsla.  
• Suggestibilitet; individens tendens att låta sig påverkas av andra. 

 
Procedur 
Eftersom undersökningen innebar ett moment där undersökningsledaren tvingades närvara 
utfördes undersökningarna fördelat på fyra olika tillfällen och tre platser. 
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    Två bekanta som studerade på Örebro universitet ombads tillfråga sina klasskompisar om 
deras eventuella intresse till att delta i undersökningen. Då ett flertal av dessa meddelade sitt 
intresse bestämdes tid för två separata tillfällen under vilka undersökningen bedrevs i ett av 
skolans grupprum. En tredje bekant ombads att på samma sätt tillfråga sina arbetskamrater på 
ett IT-företag i Örebro. I samband med detta utgick även ett missivbrev till avdelningens chef 
vilket informerade om studiens syfte, tillvägagångssätt, författarens kontaktinformation samt 
en formell förfrågan om tillstånd till att utföra undersökningen. Med chefens medgivande ut-
fördes undersökningen med nio deltagare i arbetsplatsens konferensrum. Det fjärde undersök-
ningstillfället utfördes i min systers hem. Genom att låta ett flertal bekanta informera och till-
fråga egna bekanta om undersökningen kunde sjutton deltagare samlas vid ett och samma till-
fälle. Samtliga deltagare informerades, i samband med att de tillfrågades om sitt eventuella 
deltagande i studien, om att detta var frivilligt samt att de, när som helst under undersökning-
ens gång, hade möjligheten att avbryta sitt deltagande utan att behöva motivera varför. Detta 
upprepades även i samband med undersökningen. Vidare informerades deltagarna om deras 
anonyma deltagande och att deras enkäter inte på något sätt skulle kunna spåras tillbaks till 
deltagaren. Deltagarna delgavs även undersökningsledarens kontaktinformation i form av 
mejladress samt telefonnummer vilka kunde användas för allmänna frågor kring undersök-
ningen samt för att anmäla eventuellt intresse att få ta del av den sedermera färdigställda 
skrivningen. Undersökningen tog cirka 15 minuter att genomföra och samtliga deltagare 
bjöds, efter undersökningen, på fika som tack för deras deltagande samtidigt som författaren 
gick igenom undersökningen med deltagarna och besvarade deras frågor om den. 
 
 

Resultat 
 

I denna resultatsdel kommer först medelvärden på de viktigaste variablerna presenteras. Där-
efter presenteras de värden som uppmättes för att testa studiens hypotes, det vill säga att det 
finns ett samband mellan suggestibilitet och empati. Slutligen testas könsskillnader i 
suggestibilitet, empati och glömska. 
 
 
Medelvärden på centrala variabler 
 
Medelresultatet av deltagarnas svar hamnade precis på mittenvärdet av empatiskalan som gick 
ifrån 1 (inte alls) till 7 (extremt). Både på suggestibilitetsskalan (0-10) och skalan som mätte 
glömska (0-5) blev resultatet strax under mittenvärdet (se Tabell 1). 
 
Tabell 1 
Medelvärde (och standardavvikelse) i empati, suggestibilitet och glömska fördelat på kön  
Stickprov Empati (1-7) Suggestibilitet (0-10) Glömska (0-5) 

    

Kvinnor (n=23) 4.22 (1.51) 4.35 (2.31) 1.78 (.80) 

Män (n=19) 

 

Totalt (n=42) 

3.63 (.90) 

4.00 (1.30) 

2.58 (2.01) 

3.55 (2.33) 

1.68 (1.30) 

1.74 (1.04) 
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Test av samband mellan centrala variabler  
 
Beräkningar med Pearson korrelationer visade att inga signifikanta korrelationer förekom 
mellan variablerna empati, suggestibilitet och glömska beräknat på totalgruppen. De tre 
variablernas inbördes korrelationer kan utläsas i Tabell 2. Inga signifikanta korrelationer 
kunde heller konstateras beräknat på studiens kvinnliga deltagare enligt Tabell 3. Ibland de 
manliga deltagarna konstaterades enligt Tabell 4 en signifikant korrelation mellan variablerna 
empati och glömska. 
 
Tabell 2 
Korrelationer mellan variablerna empati, suggestibilitet samt glömska för totalgruppen 
(Pearson korrelation) (n=42) 
 Empati Suggestibilitet Glömska 

    

Empati - .102 .225 

Suggestibilitet  - .081 

Glömska    - 

    

Tabell 3 
Korrelationer mellan variablerna empati, suggestibilitet samt glömska för kvinnor (Pearson 
korrelation) (n=23) 
 Empati Suggestibilitet Glömska 

    

Empati - -.019 -.065 

Suggestibilitet  - .-.180 

Glömska    - 

  

 

   

Tabell 4 
Korrelationer mellan variablerna empati, suggestibilitet samt glömska för män (Pearson 
korrelation) (n=19) 
 
 Empati Suggestibilitet Glömska 

    

Empati - .094 .646** 

Suggestibilitet  - .288 

Glömska    - 

 Correlation is significant 
at the 0.01 level (2-tailed) 
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För att ytterligare testa om samband kunde konstateras mellan empati, suggestibilitet och 
glömska utfördes en tvåvägs variansanalys (ANOVA) där den beroende variabeln var empati 
och de oberoende variablerna suggestibilitet och glömska. De två oberoende variablerna var 
diktomiserade utifrån en median split. Denna tvåvägs variansanalys visade ingen signifikant 
huvudeffekt för variablerna suggestibilitet eller glömska. Inte heller någon interaktionseffekt 
förekom. Dock kunde en tendens utläsas vilken pekade på att suggestibilitet (hög-låg) 
påverkade empati, F(1, 41) = 2.426, p =  .128.  
 
 
Test av könsskillnader på centrala variabler  
  
     
   Efter att deltagarnas medelvärden fördelats över kön kunde det enligt Tabell 1 konstateras 
att kvinnornas medelvärden, på samtliga variabler, låg högre än männens (se Tabell 1). Ett 
independent samples t-test visade att kvinnorna var signifikant mer suggestibla än männen 
t(40) = -2.619, p = .012. Även en tendens som föreslog att kvinnor hade högre empati än 
männen fanns t(40) = -1.506, p = .140 . Inga signifikanta skillnader uppmättes dock mellan 
könen i avseende till glömska. 
 
 

Diskussion 
 

I denna undersökning kunde alltså konstateras att de som har lätt för att påverkas av andras 
känslor även tenderar att, mer generellt, låta sig påverkas av andra. När det uttrycks på detta 
lekmannamässiga sätt kan det framstå som ett ganska självklart samband, men om man istället 
väljer att uttrycka det på forskarnas vis, det vill säga att det finns ett samband mellan 
emotionell empati och suggestibilitet, känns dock inte sambandet längre lika självklart. Kan 
detta bero på att forskarna, någonstans på vägen, har krånglat till frågan om empati på ett 
onödigt sätt eller är deras syn på empati så annorlunda mot lekmännens?  
    Ytterligare ett slående resultat ur studien var den signifikanta korrelation som konstaterades 
mellan de manliga deltagarnas empati och glömska. En möjlig förklaring till detta ges nedan 
under rubriken validitet och reliabilitet. 
    Efter att ha läst delar av den befintliga litteraturen kring empati och suggestibilitet, slogs 
jag av hur mycket energi det ägnades åt att diskutera empatins var, när och hur, men att det så 
sällan frågades vad. Med detta vad menar jag en mer specifik beskrivning av vad den så 
kallade empatiska förmågan egentligen består av. Tvärtom, men ändå lika slående när det 
gällde litteraturen kring suggestibilitet, var den avsaknad av modern forskning inom ämnet 
som blev uppenbar. En anledning till denna avsaknad kan vara det faktum att suggestibilitet 
ofta förknippas med hypnos, vilket av många ses på med skepsis och misstänksamhet. Detta 
utgör, enligt mig, ett problem då även den form av suggestibilitet som behandlas i denna 
uppsats, det vill säga den som återfinns i det vakna tillståndet, verkar ha behandlats med 
samma skepsis och därigenom undvikits av forskarna.  
    Som framgått i denna uppsats inledning ägnar forskarna stor energi åt att utreda hur fakto-
rer som till exempel närhet, likhet, motivation och liknande, kan orsaka variationer i indivi-
ders grad av empati.  Bristen i detta är, enligt mig, det faktum att man valt att titta på hur väl-
digt specifika externa faktorer påverkar målpersonen via något som väldigt ospecifikt beskrivs 
som en intern ”empatisk förmåga”. Detta gör att forskningen kring empati riskerar att ”skjuta 
över målet” eftersom man, enligt mig, angriper problemet i fel ände, eller som en känd tv-
psykolog skulle uttryckt det, ”man försöker utreda varför svansen viftar på hunden istället för 
tvärt om”. Genom ökade kunskaper rörande vad empatisk förmåga egentligen består av är jag 
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övertygad om att nya och spännande upptäckter skulle kunna göras vilka i sin tur skulle leda 
till ökad kunskap kring empati i det större perspektivet. 
    Enligt mig kan de ovan nämnda bristerna, till stor del, förklaras via det faktum att empati-
forskningen tycks ha kört fast i det gamla spår där debatten rörande huruvida empati bör klas-
sificeras som ett altruistiskt eller själviskt fenomen vilket, i allt för stor utsträckning, stjäl 
forskarnas fokus ifrån övriga aspekter av empati.  
    En grundläggande strategi då man ”kört fast” i problemlösning är att ta ett steg tillbaka för 
att på så sätt kunna få det vidare perspektiv vilket ibland kan vara nödvändigt för att lyckas 
skönja skogen bortom träden. Trots vetskapen om denna strategi är det dock ett känt faktum 
att vi allt för sällan tillåter oss detta då det lätt kan upplevas som att detta steg snarare innebär 
ett steg ifrån problemets lösning.  
    En C-uppsats med tillhörande studie som denna har sin stora svaghet i de brister skapade av 
okunskap och naivitet som alltid medföljer då en novis ger sig in i en, ibland experterna, se-
dan länge bedriven debatt. Samtidigt kan man dock, paradoxalt nog, påstå att dess styrka finns 
i samma brister eftersom författaren ofta inte hunnit fram till det ovan beskrivna skogsbryn 
där stora delar av expertisen, sedan länge, stått och trampat.  
    Denna studie genererade ett särskilt intressant resultat i den signifikant högre suggestibilitet 
som uppmättes hos kvinnor. Men även den tendens till samband mellan suggestibilitet och 
empati som fanns är enligt mig intressant, och detta främst av två anledningar. Den första an-
ser jag vara den paradox som detta innebär eftersom empati oftast beskrivs som en intersub-
jektiv tillgång vilken återfinns hos trygga och stabila individer med hög självkänsla och social 
kompetens, medan suggestibilitet associeras med neuroticism och asociala tendenser vilka alla 
skapas ur en intrasubjektivt bristande självkänsla. Den andra anledningen som gör detta sam-
band intressant är att det, om än på en blygsam nivå, faktiskt bekräftar lite av de gamla kly-
schorna som säger att ett öppet sinne och att våga prova ibland faktiskt kan löna sig. Inte av 
den anledningen att jag vill påstå att denna studie genererat någon revolutionerande ny kun-
skap, men ändå genom att den gett mig en ökad insikt i att forskning skall bedrivas med ex-
perterna som stöd, men samtidigt att den blir intressant först när man vågar utmana dem.     
 
 
Validitet och reliabilitet 
 
Det största hotet mot denna studies validitet anser jag vara verktyget som användes till att 
mäta suggestibilitet. Eftersom inget beprövat verktyg fanns att tillgå utformades ett eget obe-
prövat sådant vilket kan ha påverkat resultatet. De största svårigheterna i utformandet av detta 
upplevde jag vara att skapa en berättelse som på ett rättvisande sätt kunde utvärdera grad av 
suggestibilitet genom att vare sig vara för lätt eller för svår för deltagaren att ta till sig. Av just 
denna anledning lades de frågor till i enkäten som skulle utvärdera glömska för att, på så sätt, 
kunna kontrollera om ett högt uppmätt suggestibelt värde egentligen kunde antas bero på att 
deltagaren glömt snarare än låtit sig påverkas.  Denna studie mätte dessutom endast den form 
av suggestibilitet som skapas genom ledande frågor och påståenden. Det verktyg (GSS) som 
utgjort modell för det som här konstruerades mäter dock suggestibilitet på flera sätt vilket är 
viktigt att nämna.  
    Även om den signifikanta korrelation som uppmättes mellan männens empati och glömska 
kan anses vara mycket intressant, bör dock läsaren, i samband med detta, ta i beaktande det 
låga alfavärde som uppmättes för indexet glömska, vilket kan ha haft betydelse för resultatet. 
    Ytterligare problematik kunde varit mätande och jämförande av glömska i en population 
där vissa var mycket äldre än andra. Medelvärdet på variabeln Glömska låg i denna studie 
dock bara på 1.00 ibland deltagarna som var över 60 år jämfört med 1.74 för den totala popu-
lationen. Det faktum att undersökningarna gjordes över fyra olika tillfällen och på tre olika 
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platser kan även ha haft betydelse för resultatet, även om undersökningsledaren försökte und-
vika detta genom att bedriva undersökningarna på ett så likvärdigt sätt som möjligt.  
    Det faktum att samtliga deltagare var bekantas bekanta kan även ha spelat en roll då delta-
garna tillfrågades om sitt deltagande då de, även utan att ha en direkt relation till mig, ändå 
kan ha upplevt någon form av press till att delta vilket i sin tur kan ha påverkat deras besva-
rande av enkäterna.  
 
 
Framtida forskning 
 
Utifrån detta skulle det framtida intressant forskning kunna vara att replikera denna studie, 
dock då genom att mäta suggestibilitet med den verkliga och kompletta versionen av GSS för 
att på så sätt på ett mer adekvat sätt kunna jämföra detta med emotionell empati.  
    Ytterligare förslag skulle vara att, mer ingående, utreda de skillnader som i denna studie 
uppmättes mellan könens suggestibilitet. Även den korrelation som uppmättes mellan 
männens empati och glömska kan vara av intresse att utreda närmre i en studie mer anpassad 
för att mäta glömska än vad denna var.  
    Gällande suggestibilitet kunde forskning ämnad att tydligare definiera och skilja olika 
former av suggestibilitet åt, vara av nytta. En grundläggande och nödvändig sådan åtskillnad 
anser jag vara att tydligare skilja på den form av suggestibilitet som frammanas under hypnos, 
ifrån det vakna tillståndets motsvarighet. Detta för att öka forskarnas intresse för den senare 
formen genom att avlägsna lite av den negativa stämpel som den förra tycks ha skapat för 
fenomenet suggestibilitet i stort.  
    Min förhoppning är att denna studie kan uppmuntra någon, precis som den har uppmuntrat 
mig själv, till att våga undersöka, redan tidigare, väl undersökta ämnen utan att låta sig ledas 
av auktoriteterna fram till det skogsbryn som tidigare beskrevs. Jag tror att de forskare som 
lyckas upptäcka brister i, samt har tålamodet att ta omvägarna runt, dogmatiskt skapade ut-
gångslägen som till exempel det som säger att suggestibilitet är en ”dålig” egenskap, och att 
empati är en ”bra” sådan, och att ett eventuellt samband därför på ett lika dogmatiskt sätt ute-
sluts, är de forskare som, i framtiden, kommer att presentera de mest intressanta och värde-
fulla resultaten. 
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Appendix A 
Frågeformulär: olycka 

 
1. Var chauffören en kvinna eller en man?  

 
 

2. Varför hade bussen inga passagerare under den första sträckan? 
 
 

3. Vad var den skyltade hastigheten? 
 
 

4. Regnade eller snöade det? 
 
 

5. Hur spelade solen en roll i olyckan? 
 
 

6. Skedde olyckan ca. 1.5 km ifrån Ängelsberg? 
 
 

7. Vad mötte bussen strax före olyckan? 
 
 

8. Hade bussen linjenummer 88? 
 
 

9. Hur såg vägen ut där olyckan skedde? 
 
 

10.  Vad var det som chauffören tvingades väja för? 
 
 

11. Vilken typ av fel på bussen konstaterades som en delaktig förklaring till olyckan? 
 
 

12. Fanns det träd där bussen körde av vägen? 
 
 

13. Vilket fel konstateras chauffören ha gjort som vållade olyckan? 
 
 

14. Hur färdades den som bevittnade olyckan? 
 

 
15. Hur skadades chauffören? 
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Svarsformulär: olycka 
Ringa in det alternativ som du bäst tycker besvarar frågan. 

 
 
Fråga 1.   A) Kvinna                  B) Man                                 C) Vet ej
  
 
Fråga 2.   A) För att den var trasig      B) För att den inte var i trafik           C) Vet ej 
 
 
Fråga 3.   A) 50km/h                            B) 70 km/h                                       C) Vet ej 
 
 
Fråga 4.   A) Det regnade                     B) Det snöade                                  C) Vet ej 
 
 
Fråga 5.   A) Den bländade föraren      B) Smält snö gjorde vägen blöt       C) Vet ej 
 
 
Fråga 6.   A) Ja                   B) Nej                                 C) Vet ej 
 
 
Fråga 7.   A) En buss                   B) En cykel                                 C) Vet ej 
 
 
Fråga 8.   A) Ja                   B) Nej, den hade nr. 99                    C) Vet ej 
 
 
Fråga 9.   A) Den var rak                     B) Den var kurvig                             C) Vet ej 
 
 
Fråga 10.  A) En sten                           B) Mötande trafik                             C) Vet ej 
 
 
Fråga 11. A) Dåliga däck                     B) Dåliga bromsar                            C) Vet ej 
 
 
Fråga 12. A) Ja                                     B) Nej                                               C) vet ej 
 
 
Fråga 13. A) Han/hon somnade           B) Han/hon var ouppmärksam         C) Vet ej 
 
 
Fråga 14. A) Med bil                   B) Med cykel                                 C) Vet ej 
 
 
Fråga 15. A) Allvarligt                         B) Lindrigt                                 C) Vet ej 
 
 
Jag är en:       Kvinna                            Man                                                  Ålder: ____ år 

 


