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W. Ickes, L. Stinson, V, Bisonette och S. Garcia (1990) standard 
stimulus paradigm är en metod för att mäta avläsning av en individs 
tankar och känslor. För att undersöka tjejer och killars empatiska 
avläsningsförmåga testades gymnasieelever med Ickes metod. 
Nittioåtta elever fick se en film som stannades av 
undersökningsledarna vid tio tillfällen. Deltagarna skulle vid varje 
stopp försöka läsa av kvinnan i filmens tankar och känslor och skriva 
ner dessa. Resultaten visade att tjejer är bättre än killar på att läsa av 
andra. Betyg i svenska och samhällskunskap, men inte matematik 
hade positivt samband med empati. Studien visade också att individer 
som gråter ofta har bra avläsningsförmåga. Tjejer med bra betyg och 
nära till gråt verkar ha de bästa intellektuella och emotionella 
verktygen för empatisk avläsning. 

 
Keywords: empathy, empathic accuracy, mind-reading, motivation, 
sex-difference  

 
 

Inledning 
 

Människor är inte bara motiverade att förstå andra individers karaktärsdrag, utan även andras 
psykologiska tillstånd. Att lära känna en annan person involverar mer än att bara förstå stabila 
karaktärsdrag hos en individ, det involverar även att tolka personens tankar och känslor från 
stund till stund (Ickes, 1993). Ickes har definierat empatisk avläsningsförmåga (empathic 
accuracy) som ”the ability to accurately infer the specific content of other peoples’s thoughts 
and feelings” (Ickes, 1997, s. 3). Empatisk avläsning är en komplex psykologisk process där 
individen försöker tolka en annan persons tankar och känslor genom en kombination av 
observation, erfarenhet, kunskap och resonemang. Empatisk avläsning används dagligen 
automatiskt av människor i samtal med varandra utan att de tänker på det. Ibland kan 
individer läsa av en annan person så korrekt att det kan påminna om telepati eller magi. Lika 
ofta är den empatiska avläsningen av en annan individ så fel att konsekvenserna blir 
dramatiska. Det är dessa gånger vi ställer oss frågan ”hur kunde jag missförstå henne så 
otroligt?” (Ickes, 1997). Studier har visat att ungdomar som är duktiga på att läsa av andra 
individers tankar och känslor har lättare att skapa mellanmänskliga relationer, mindre problem 
att anpassa sig till sin omgivning och generellt sett färre sociala problem (Gleason, Jensen-
Campbell & Ickes, 2009).  I den här uppsatsen har killars och tjejers empatiska 
avläsningsförmåga undersökts. Vad är det som ligger bakom individers förmåga att läsa av 
varandra? Kan det finnas en fördel med att vara duktig i vissa skolämnen när individer 
försöker läsa av varandra? Spelar det någon roll om den som läser av en annan individ är i 
kontakt med de egna känslorna? 
 



2 
 

 
 

Definitioner av empati 
 

Empati har definierats på olika sätt av olika forskare. I det här avsnittet tas de mest 
inflytelserika definitionerna upp. Dessa definitioner befinner sig på ett kontinuum från empati 
som ren kognitiv funktion till empati som ren affektiv respons. Vissa definitioner är 
flerdimensionella och innehåller både affektiva och kognitiva element.  

 

Affektiva definitioner av empati. Empati är enligt Batson (1994) att känna känslor som 
motsvarar en annan individs känslor. Uppfattas den andre individen befinna sig i nöd ger 
empati upphov till känslor som medlidande. Empati innebär även att ta en annan individs 
perspektiv i den meningen att föreställa sig den situation denne befinner sig i samt dess 
konsekvenser. Batson har angett empati som grunden för altruism. Hoffman (1977) har 
definierat empati som en individs känslomässiga reaktion på en annan individs känslor.  

 
Flerdimensionella definitioner av empati. Empati är enligt Rogers (1975) något en individ 

känner i samspel med andra. Empati är en process som innebär att kunna ta en annan 
människas perspektiv och att vara mottaglig för individens förändring i humör, vare sig det är 
rädsla, vrede, glädje eller förvirring han/hon känner. Det innebär att kunna hjälpa individen att 
förmedla nya perspektiv på situationer som denne tidigare sett som hinder och att vara en 
trygg ledsagare i svåra stunder.  

Decety och Jackson (2006) har definierat empati som förmågan att förstå och ge respons på 
en individs känslomässiga upplevelser och bygger på en känsla av likhet mellan ens egna 
känslor och de känslor en annan individ uttrycker. Den sociala och emotionella situationen 
som utlöser empatin mellan två interagerande individer är komplex. En person som tar del av 
en annan individs känslor kommer inte alltid att agera på dessa eller ens känna sig manad att 
göra det på ett stödjande eller sympatiskt sätt. Det beror mycket på hur känslorna upplevs i 
situationen, hur relationen ser ut mellan individerna och i vilken kontext de interagerar. Singer 
(2004) har studerat de skeenden i hjärnan som uppstår då individer känner empati med någon. 
Hon har satt upp en definition för empati som kräver uppfyllandet av ett antal kriterier. Detta 
ger en förhållandevis begränsad definition av empati. För att det ska kallas empati ska en 
individ befinna sig i ett känslomässigt tillstånd som är detsamma som den andre individens. 
Tillståndet ska ha framkallats av att observerat eller föreställt sig en annan individs 
känslomässiga tillstånd. Individen som känner empati ska även vara medveten om att detta 
framkallats av den andres känslotillstånd. 

En forskare som försökt förena empati som kognition och empati som affekt är Davis. 
Empati är enligt Davis (1983) en individs reaktion på en annan individs upplevelser. Enligt 
Davis består empati av flera dimensioner och det är först genom att förstå detta som vi kan 
förstå empati som fenomen. 

 
 

Metoder att mäta empati  
 

Självskattningsskalor. Batson använder sig av ett självskattningsformulär designat för att 
mäta individers empati. Individer ombeds att efter att de har fått höra en historia om en annan 
person som har någon form av problem fylla i ett formulär där de skattar hur mycket historien 
framkallat empatikänslor hos dem (Batson, Early & Salvarani, 1997). 

Davis (1996) har utvecklat mätinstrumentet ”The interpersonal reactivity index”, (IRI). 
Instrumentet består av fyra skalor som mäter olika områden inom empati. Första skalan mäter 

 
*Tack till professor William Ickes för värdefulla diskussioner om undersökningens metod och 
resultat. 



3 
 

 
 

i vilken utsträckning individen tar någon annans perspektiv. Andra skalan avser empatiskt 
engagemang och mäter hur mycket individen tenderar att känna sympati och medlidande med 
andra. Tredje skalan mäter det personliga obehag som uppstår hos en individ på grund av 
någon annans obehagliga situation. Fjärde skalan mäter individers fantasi, vilket här innebär 
att föreställa sig själv i någon annans situation. Testdeltagare ombads att skatta hur väl 
påståenden stämmer in på dem själva. Därefter poängsätts de fyra skalorna. Mätinstrumentet 
följer Davis syn på empati som ett multidimensionellt fenomen och de olika skalorna täcker 
upp både de kognitiva och de affektiva delarna i empati. 

 

Fysiologiska mätmetoder. Singer et al. (2004) har använt magnetisk resonanstomografi för 
att undersöka vad som sker i hjärnan då individer känner empati. Ett experiment genomfördes 
genom att par, en man och en kvinna som hade ett förhållande med varandra, fick sitta 
bredvid varandra. Genom speglar kunde kvinnan se både sin egen och sin partners hand. De 
var båda kopplade till elektroder. Detta för att kunna skapa de betingelser under vilka empati 
ämnade mätas. Antingen fick kvinnan själv en elektrisk stöt (smärtbetingelse) eller så fick 
hennes partner det (ingen smärtbetingelse). Bakom bordet där deras händer var placerade 
fanns även en stor skylt som indikerade vem av dem som skulle få stöten. Därefter mättes 
kvinnans reaktioner då hon själv mottog smärta och då hennes partner gjorde det. Detta 
experiment kompletterades även med empatifrågeformulär som exempelvis IRI.  

 
Kombination av självskattning och fysiologiska mätmetoder. För att mäta empati hos barn 

har en film visats som ska framkalla empatiska känslor och under tiden har barnets 
hjärtfrekvens samt ansiktsuttryck mätts. Direkt efter filmen fick barnet svara på frågor om de 
känslor de upplevt under filmen. Dessutom har föräldrar och lärare fått fylla i formulär om 
barnets beteende, uppmärksamhet, känslighet med mera (Gurthrie et al., 1997). Tester har 
visat att vid undersökningar av barns empati används ofta historier utformade för att framkalla 
vissa känslor hos barnen. Avgörande kan då vara vilket kön intervjuledaren är av samt om 
barnet är en pojke eller flicka. Detta påverkar då resultatet anmärkningsvärt, vilket gör att 
dessa resultat kan ifrågasättas (Lennon, Eisenberg & Carrol, 1983). 

 

 

Ickes empatiska avläsningsmetod 
 

Standard stimulus paradigm. Ickes och kollegor (t.ex. Ickes et al., 1990; Marangoni, 
Garcia, Ickes & Teng, 1995) har utvecklat en prestationsbaserad metod för att mäta individers 
empatiska avläsningsförmåga baserat på tolkningar av en annan individs tankar och känslor.  
För att samla tankar och känslor från en person videofilmas personen när han/hon diskuterade 
ett ämne (ex sin skolgång eller skilsmässa). Efter att samtalet filmats färdigt får personen sätta 
sig och se hela samtalet igen. Personen ska stoppa filmen vid de tillfällen denne upplevt en 
tanke eller känsla, notera den exakta tiden på filmen för stoppet samt skriva ned innehållet i 
tanken/känslan. Denna färdiga film kallas ”stimulusfilm”. Det nedskrivna svaret används 
sedan som facit vid rättningen. Deltagare visas stimulusfilmen och blir instruerade att skriva 
ner vad de tror empatiobjektet tänkte eller kände vid varje tillfälle filmen stoppas. Deltagarnas 
tolkningar jämförs med facit och poängsätts. Ickes ansåg att den här metoden är ett objektivt 
sätt att mäta en individs empatiska avläsningsförmåga genom att se hur rätt de har i sina 
tolkningar av personens tankar och känslor i stimulusfilmen. 
  

Olika variablers påverkan på empatisk avläsningsförmåga. Det finns ett antal variabler 
som påverkar den empatiska avläsningsförmågan hos individer. En variabel är hur väl 
individen känner personen som ska läsas av. Stinson och Ickes (1992) visade att manliga 
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bekanta fick femtio procent mer poäng på empatitestet i jämförelse med vad två obekanta män 
fick. Författarna förklarade detta med att de bekanta kände till varandras sätt att prata, sätt att 
gestikulera och även tittade varandra i ögonen mycket mer än vad obekanta gjorde.  
 En annan variabel som ger hög poäng på empatitestet är om individerna fått träning och 
feedback i att läsa av andra personers tankar och känslor (Marangoni et al., 1995). Hall och 
Schmid Mast (2007) testade vad hos empatiobjektet i stimulusfilmen som gav mest 
information till den empatiska avläsningen. Studien visade att den verbala informationen 
bidrog mest. Därefter var det tonläget deltagarna lyssnade på när de försökte läsa av 
personens tankar och känslor. 

En studie visade att verbal intelligens hos deltagarna korrelerar positivt med den empatiska 
avläsningsförmågan (Ickes, Buysse et al., 2000). En individs grad av motivation påverkar 
också den empatiska avläsningsförmågan. Individer som ”läste av” fysiskt attraktiva personer 
av det motsatta könet var benägna att anstränga sig mer än om personen som skulle ”läsas av” 
inte var attraktiv (Ickes et al., 1990). Schmid Mast, Jones och Hall (2009) visade att individer 
med en hög maktposition är bättre på att läsa av andra personer än de med låg maktposition. 
En förklaring var att individer med hög maktposition kände sig mer respekterade och stolta än 
andra individer. Lorimer och Jowett (2010) kom fram till att feedback kan höja individers 
empatiska avläsningsförmåga. 

 
 

Könsskillnader i empati 
 

Eisenberg och Lennon (1983) har funnit att det är då självrapporter används för att mäta 
empati som kvinnor framstår som mer empatiska än män. Ickes, Gesn och Graham (2000) 
undersökte femton studier som använde sig av Ickes metod att mäta individers empatiska 
avläsningsförmåga. De ville testa om kvinnor verkligen var mer empatiska än män eller om 
det bara handlade om motivation. I nio av dessa studier visste inte deltagarna om att deras 
empatiska avläsningsförmåga skulle mätas. I de sex övriga fanns information på formuläret 
som gjorde att deltagarna kunde lista ut att testet handlade om deras empatiska 
avläsningsförmåga. Det visade sig inte vara någon signifikant skillnad mellan mäns och 
kvinnors empatiska avläsningsförmåga när deltagarna inte visste vad undersökningen 
handlade om. I de studier där deltagarna förstod att deras empatiska avläsningsförmåga skulle 
mätas var kvinnorna signifikant bättre än männen på att läsa av en annan person i alla utom en 
studie. Författarna menade att resultatet skulle tolkas som att kvinnor är mer motiverade att 
vara empatiska eftersom detta hör till kvinnors könsroll. Resultaten från studierna anser 
författarna alltså beror på att kvinnor är mer motiverade snarare än att de skulle ha en större 
förmåga.  

Klein och Hodges (2001) bekräftade detta resultat med liknande resultat från två studier 
där de har jämfört män och kvinnors empatiska avläsningsförmåga under olika förhållanden. 
De försökte motivera deltagarna på olika sätt för att se om skillnaden försvann mellan könen. 
Detta gjordes genom att deltagarna fick olika information innan de såg stimulusfilmen, en 
grupp fick information om att det var deras kognitiva förmåga som skulle testas. En grupp 
fick information om att det var deras empatiska förmåga som skulle testas. Ytterligare en 
grupp fick ingen information, men fick istället fylla i en sympatienkät innan de fick se 
stimulusfilmen. Inget av dessa försök höjde männens poäng på empatitestet, kvinnorna var 
signifikant bättre. Det som fick männen att motivera sig mer och höja sig så pass mycket att 
skillnaden mellan könen försvann var betalning för varje poäng deltagare fick på empatitestet. 
Författarna drog slutsatsen att vilken individ som helst, man som kvinna, kan visa en god 
empatisk avläsningsförmåga. Det gäller bara att hitta ”rätt” motivation till individen.  
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Thomas och Maio (2008) kunde också bekräfta att ”rätt” motivation ökar kvinnor och 
mäns empatiska avläsningsförmåga. Män motiverades av att tro att hög empatipoäng betydde 
att de hade god kontakt med sin feminina sida och på så sätt kunde attrahera och tillfredsställa 
kvinnor bättre. Kvinnor motiverades av att tro att deras traditionella könsroll som bättre på att 
läsa var hotad av männen. En studie av Vevoort et al. (2006) visade ingen skillnad i empati 
mellan kvinnliga och manliga föräldrar då de läste av sitt eget barn.  

 
 

Syfte, frågeställningar och hypoteser 
 

Ickes har utarbetat en välfungerande metod som mäter empati mer objektivt än de flesta andra 
empatiska mätmetoder. Syftet med studien var att utarbeta en svensk version av Ickes (1993) 
Standard stimulus paradigm. Ickes metod har använts för att testa olika variablers påverkan på 
avläsningsförmågan. Ytterligare ett syfte var därför att testa om skillnader i empatisk 
avläsningsförmåga, mätt med Ickes Standard stimulus paradigm kan förklaras med 
variablerna kön, betyg, sinnestillstånd och emotionalitet. Dessutom undersöktes om personer 
har korrekt självinsikt om den egna avläsningsförmågan. 

En första frågeställning var om det finns en skillnad mellan killars och tjejers förmåga till 
empatisk avläsningsförmåga. Tidigare studier i USA har visat att kvinnor får bättre resultat på 
empatitester om de är medvetna att det är empati som mäts (Ickes, Gesn & Graham, 2000). I 
den här studien undersöktes om detsamma gäller i Sverige. Det skulle kunna vara så att killar 
och tjejers roller i de olika länderna skiljer sig åt, men det kan även vara så att samma mönster 
finns i Sverige.  

En andra frågeställning var om det finns samband mellan betyg och avläsningsförmåga. 
Hypotesen var att ju högre betyg i samhällskunskap och svenska en individ har, desto bättre 
empatisk avläsningsförmåga har denne. Hall och Schmid Mast (2007) identifierade den 
verbala informationen som viktigast vid avläsningar. Ett högt betyg i svenska kan innebära att 
deltagaren har större kapacitet att formulera sina svar samt att ta till sig informationen i 
filmen. Ett högt betyg i samhällskunskap förväntades sammanfalla med ett intresse för 
individens omgivning och därmed en ökad uppmärksamhet. Matematik förväntades inte ha 
betydelse för empatin. Studiens metod är prestationsbaserad och deltagaren ska ta till sig och 
förmedla information. Därför borde högt betyg i matematik inte ge någon fördel vid 
avläsningen.  

En tredje frågeställning var om det finns ett samband mellan sinnestillstånd, dvs. hur pigg 
eller trött och ledsen eller glad individen är, och empatisk avläsningsförmåga. Killgore et al. 
(2008) visade att sömnbrist resulterade i minskad empati för andra. Tidigare studier har visat 
att empatiobjektets sinnestillstånd har betydelse för tolkningar av personens tankar och 
känslor (Duan, 2000; Royzman, & Kumar, 2001). Skulle även deltagares sinnestillstånd 
kunna påverka deras avläsningsförmåga? 

En fjärde frågeställning var om det finns ett samband mellan hur mycket en person gråter 
och avläsningsförmåga. Holm (1991) visade att de som har empati med andra har förståelse 
för sina egna känslor. Att gråta är ett sätt att uttrycka känslor och en individ som gråter ofta 
kan kanske antas ha lättare för att uttrycka sina egna känslor och är kanske också i god 
kontakt med sina egna känslor. Hypotesen var att det finns ett positivt samband mellan 
känslosamhet och avläsning av andras känslor och tankar. 

En femte frågeställning var om det finns ett samband mellan bedömningar av den egna 
förmågan till empatisk avläsning och den verkliga förmågan. Med andra ord, har tjejer och 
killar självinsikt om sin empatiska förmåga? Tidigare studier av Marangoni et al. (1995) och 
Ickes et al. (1990) har inte funnit något sådant samband.  
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Metod 
 

Deltagare 
 
Deltagare var 98 elever mellan 16 och 21 år (M = 17.93, SD = 0.81) på en gymnasieskola i en 
svensk stad. De var 41 killar och 57 tjejer. Deltagandet skedde i grupper om 6 till 25 personer. 
Studien hade ett generellt bortfall på två personer som avböjde att medverka i undersökningen 
och ett partiellt bortfall på två personer som fyllt i formuläret ofullständigt. Ingen ersättning 
utgick. 

 
 

Material 
 

Stimulusfilm. För att mäta elevernas empatiska avläsningsförmåga användes Standard 
stimulus paradigm (Marangoni et al., 1995) med en DVD-film inspelad av författarna själva. 
Den kvinnliga författaren valdes ut som empatiobjekt, då tidigare studier har använt en kvinna 
i stimulusfilmen (Ickes, 1993; Klein & Hodges, 2001; Marangoni et al., 1995). 

Kvinnan berättade i filmen om sin skolgång. Ett så genuint framträdande som möjligt där 
kvinnan skulle beröras emotionellt eftersträvades (Marangoni et al., 1995). Ämnet 
”gymnasieskolgång” valdes för att eleverna skulle kunna relatera till kvinnan i filmen. Filmen 
var inklusive stopp arton minuter lång och varje stopp i filmen varade i en minut. Bilden blev 
då svart och en text angav vilket stopp det var. Därefter fortsatte filmen igen automatiskt till 
nästa stopp. 
 

Rättningsmall. En rättningsmall konstruerades i samband med inspelningen av filmen. 
Omedelbart efter att filmen spelats in tittade kvinnan på filmen igen och stoppade den vid 
varje tillfälle hon kunde minnas att hon haft en tanke eller känsla under intervjun. Hon skrev 
då så utförligt som möjligt ner det centrala innehållet i tanken/känslan, samt noterade den 
exakta tiden för detta. Det var endast känslor och tankar hon upplevt under filmen hon skrev 
ner. Kvinnan angav tio känslor/tankar under filmen. Det var övervägande negativa 
känslor/tankar hon skrev ner (9 av 10). Exempel på tankar/känslor var: ”Jag tänker på hur 
jobbigt det kändes att sitta på lektionerna när jag inte förstod någonting” och ”Jag känner att 
det är pinsamt att det tog så lång tid för mig att bli klar med gymnasiet”. Kvinnans nedskrivna 
tankar/känslor användes sedan som facit för deltagarnas bedömningar av hennes 
tankar/känslor (Gesn & Ickes, 1999).  
 

Formulär 1. Det första svarsformuläret konstruerades med utgångspunkt i det formulär 
Ickes, Gesn och Graham (2000) använt sig av i tidigare studier. Formuläret kom att bestå av 
tio numrerade rader med meningen ”Hon tänker/känner” följt av en tom ruta där deltagaren 
ombads skriva sitt svar. Deltagarna kunde få noll, ett eller två poäng för varje stopp. Som 
mest kunde varje deltagare således få 20 poäng. I formuläret fanns ett exempel för att 
illustrera för deltagarna hur ett svar kan se ut (se Appendix A).  
 

Formulär 2. I det andra svarsformuläret ombads deltagarna att kryssa i kön, ålder och 
betyg (U, G, VG eller MVG) i kurserna matematik A, svenska A och samhällskunskap A. 
Formuläret innehöll även tre skattningsskalor. Två skalor mätte deltagares sinnestillstånd 
genom att de angav 1 (Mycket ledsen) till 6 (Mycket glad) samt 1 (Mycket trött) till 6 (Mycket 

pigg). Tredje skalan mätte självinsikt med frågan ”Hur bra tror du att du är på att veta vad 
andra tänker och känner?” vilket besvarades från 1 (Mycket dålig) till 6 (Mycket bra). Vidare 
ombads de ange hur många gånger om året de gråter. (se Appendix B).  
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Procedur 
 

Pilotstudie. För att testa filmen utfördes en rad pilottester. Åtta pilotdeltagare fick 
varierande mängd information innan de utförde testet. De tre första fick ingen information alls 
om att det var empati som mättes. De fick enbart instruktioner om att skriva ner vad de trodde 
personen i filmen tänkte eller kände vid varje stopp. De två påföljande deltagarna fick 
information om att det var deras empatiska avläsningsförmåga som testades. De två 
nästföljande deltagarna i pilotstudien fick information om syftet med undersökningen samt 
dessutom utförliga instruktioner om hur de bäst skulle utföra uppgiften. I den sista 
pilotstudien fick deltagaren använda precis samma formulär som sedan användes i 
huvudstudien, där ett exempel på ett korrekt svar fanns nedskrivet. Där angavs även hur 
deltagares svar skulle komma att bedömas från noll till två. Deltagaren fick även information 
om att det var empatisk avläsningsförmåga som testade samt instruktioner om hur uppgiften 
skulle genomföras. Detta tillvägagångssätt valdes sedan att användas i huvudstudien dels på 
grund av att det upplevdes som förståeligt av deltagaren samt för att det gav lagom många 
korrekta empatiska avläsningar. 
 

Kontakt med skolor. En inledande kontakt togs med tre gymnasieskolor genom 
telefonsamtal med rektorer samt utskick av missivbrev. Den skola som först svarade valdes att 
delta i studien. Därefter söktes lärare upp med förfrågan om att låta deras klasser delta. 
 

Information till deltagare. Deltagarna gavs information om att syftet med studien var att 
undersöka deras empatiska avläsningsförmåga genom att de skulle få se en film där de skulle 
tolka vad personen tänkte/kände. De fick ett exempel förklarat för sig samt en beskrivning av 
hur svaren skulle komma att poängsättas i efterhand. De blev informerade om att deltagandet 
var frivilligt och anonymt samt att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Då det var 
viktigt att varje klass fick samma information, varken mer eller mindre, utarbetades en manual 
som lästes upp vid testtillfällena. 
 

Mätningen. Formuläret delades ut och deltagarna började med att fylla i första sidan. 
Därefter fick de instruktioner om filmen och sedan påbörjades undersökningen. Deltagarnas 
uppgift vid varje stopp var att skriva ner på formuläret vilka tankar/känslor de kunde avläsa 
hos kvinnan i filmen. Filmen spelades upp med en dvd-spelare och projektor. Undersökningen 
genomfördes i helklass. Undersökningsledarna närvarade under hela filmen för att kontrollera 
att inget blev fel med uppspelningen samt att ingenting störde deltagarna. Efter att filmen 
hade visats samlades de ifyllda formulären in och deltagarna fick möjlighet att ställa 
eventuella frågor.  
 
 

Databearbetning 
 
Med hjälp av rättningsmallen bedömdes deltagarnas beskrivningar av empatiobjektets tankar 
och känslor avseende överensstämmelse (empathic accuracy) (se Tabell 1). Om det 
huvudsakliga innehållet i deltagarens svar matchade empatiobjektets nedskrivna svar 
tilldelades två poäng. Om innehållet inte alls var detsamma tilldelades noll poäng. I de fall 
innehållet var liknande men inte detsamma tilldelades ett poäng (William Ickes, personlig 
kommunikation, 18 november, 2009).  
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Tabell 1 
Ett exempel på en av kvinnan i filmen angiven tanke/känsla samt exempel på deltagares svar 

och vilka poäng dessa givits. 

Kvinnan i filmens 
tanke/känsla 

Exempel på deltagarnas svar Poäng 

Jag skäms över att det tog så 
lång tid för mig att bli färdig 
med gymnasiet. 

Hon tänker/känner att det är pinsamt att det krävdes så 
många år innan hon klarade gymnasiet. 

2 

Hon tänker/känner att hon skäms. 1 

Hon tänker/känner hur roligt hon hade när hon var 
yngre. 

0 

 
 

Rättningsguide och interbedömarreliabilitet. Rättningen av deltagarnas empatiska 
avläsningar utfördes av de två författarna som gjorde sina rättningar enskilt och utan någon 
kommunikation sinsemellan (Ickes, 2001). Poängen för deltagarna beräknades enligt (poäng 
rättare 1 + poäng rättare 2)/2 = en deltagares empatipoäng. I 95.25% av rättningarna var 
överensstämmelsen mellan de två rättarna precis. I 4.65% av rättningarna skilde sig rättarna 
med en poäng och i 0.1% med två poäng. 
 
 

Resultat 
 
Empati och kön 
 
För att undersöka om det finns en skillnad mellan killar och tjejers empatiska 
avläsningsförmåga utfördes en envägs variansanalys med kille/tjej som oberoende variabel 
och empatipoäng som beroende. Analysen visade en signifikant skillnad F(1, 96) = 12.14, p = 
.001, η2 = .1121. Tjejer (M = 7.98, SD = 3.08) hade högre poäng än killar (M = 5.85, SD = 
2.84) och gjorde alltså mer korrekta avläsningar. 
 

 

Empati och betyg  

 

För att testa om det finns ett samband mellan betyg i svenska, samhällskunskap och 
matematik sammantaget och empati utfördes en Pearson korrelationsanalys. Variabeln ”betyg 
sammantaget” beräknades genom ett poängsystem där betyg U gav 0 poäng, G 1 poäng, VG 2 
poäng och MVG 3 poäng. Därefter lades varje deltagares betyg samman vilket gav dem en 
poängsumma mellan 0 och 9.  Analysen visade en tendens till positiv korrelation mellan betyg 
och empati r(N = 87) = .201, p = .062. En Pearson korrelationsanalys där betyg i matematik 
inte inkluderades visade att de sammanlagda betygen i samhällskunskap och svenska har ett 
positivt samband med empati r(N = 87) = .219, p = .041. För att vidare utröna vilken typ av 
betyg som har betydelse utfördes tre separata variansanalyser (en för varje ämne) där betyg 
var oberoende variabel och empati beroende variabel. Betyg hade dikotomiserats (U och G = 

                                                 
1 Enligt Pallant (2007) är en effektstyrka svag om den är .01, medelstark om den är .06 och stark om den är 

.14 
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låg, VG och MVG = hög) på grund av för få deltagare med betyget U. Variansanalysen visade 
att deltagare med betygen VG och MVG i svenska hade signifikant högre empatipoäng (M = 
7.78, SD = 3.18) än deltagare med U och G (M = 6.25, SD = 2.94), F(1, 96) = 6.00, p = .016, 
η

2 = .059. En variansanalys med betyg i samhällskunskap som oberoende variabel och 
empatipoäng som beroende variabel visade att de som hade VG och MVG (M = 7.43, SD = 
3.05) hade signifikant högre poäng i empati än de som hade U och G (M = 5.98, SD = 3.01), 
F(1, 85) = 4.03, p = .048, η2 = .045. Variansanalysen med betyg i matematik som oberoende 
variabel och empatipoäng som beroende variabel visade inte någon skillnad, p = .980 (se 
Figur 1). 

 

Figur 1. Empatipoäng uppdelat på ämne och lågt eller högt betyg. 
  

En tvåvägs variansanalys utfördes med kön och betyg i svenska (lågt/högt) som oberoende 
variabler och empati som beroende variabel. Resultatet visade en signifikant huvudeffekt av 
kön F(1, 96) = 9.33, p = .003 och en tendens till huvudeffekt av betyg i svenska F(1, 96) = 
3.68, p = .058 men ingen interaktionseffekt (se Tabell 2). För att ytterligare testa effekter av 
betyg på empati utfördes en trevägs variansanalys med svenska (lågt/högt), samhällskunskap 
(lågt/högt) och matematik (lågt/högt) som oberoende variabler och empati som beroende 
variabel. Resultatet visade en signifikant huvudeffekt av svenska, F(1, 79) = 4.03, p = .048, η2 
= .049. Deltagare med betyg VG och MVG i svenska hade högre empati (M = 7.89, SD = 
3.11) än deltagare med U och G (M = 5.82, SD = 2.69). Det fanns inga andra signifikanta 
huvudeffekter eller interaktionseffekter. 
 
Tabell 2  
Medelvärden (och standardavvikelser) i empati uppdelat på kön och betyg i svenska. 
 Tjej Kille Totalt  
Högt betyg i svenska 8.15 (3.21) 6.97 (3.03) 7.78 (3.18)  
Lågt betyg i svenska 7.68 (2.87) 5.06 (2.47) 6.25 (2.94)  
Totalt 7.98 (3.08) 5.85 (2.84) 7.09 (3.15)  
     
Not. Lågt betyg i svenska = U eller G, Högt betyg i svenska = VG eller MVG. Empatiskalan går från 0 till 20. 
 

 

Empati och sinnestillstånd 

 

För att testa om det finns samband mellan sinnestillstånd och empatisk avläsning utfördes en 
Pearson korrelationsanalys mellan empatipoäng och skattning på skalan från 1 (mycket 
ledsen) till 6 (mycket glad). Analysen visade inte något signifikant samband. Det fanns inte 
heller något signifikant samband mellan empatipoäng och hur pigga eller trötta deltagarna 
angav att de var.  
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Empati och gråt 
 
Då svaren på hur ofta deltagarna gråter var sneddfördelade med några outliers skapades en ny 
variabel uppdelade i tio grupper. En Pearson korrelationsanalys visade ett signifikant positivt 
samband mellan hur ofta en person gråter och empatisk avläsningsförmåga, r(N = 98) = .268, 
p = .008. Ju oftare man gråter desto högre empatisk avläsningsförmåga tenderade man att ha. 
Då kvinnorna både grät mest och hade högre empatisk avläsningsförmåga kördes även denna 
analys separat för män och kvinnor. Inom könsgrupperna fanns det inget samband mellan hur 
ofta man gråter och empatisk avläsningsförmåga. 

 
 
Empati och självinsikt 
 

För att undersöka ett eventuellt samband mellan empatisk avläsningsförmåga och skattningar 
av den egna förmågan utfördes en Pearson korrelationsanalys. Denna visade en tendens till ett 
positivt samband, det vill säga en tendens till att människor har självinsikt angående sin 
empatiska avläsningsförmåga r(N = 98) = .187, p = .065. 
 

 

Könsskillnad i betyg  
 

En envägs variansanalys med kön som oberoende variabel och betyg som beroende variabel 
visade en signifikant skillnad. Tjejer hade bättre betyg i svenska, samhällskunskap och 
matematik sammantaget (M = 5.57, SD = 1.71) än killar (M = 4.51, SD = 2.04), F(1, 85) = 
6.87, p = .010. η2 = .075.  
 
 

Betyg och gråt 
 

För att undersöka om det fanns samband mellan hur mycket en person gråter och 
dikotomiserade betyg utfördes variansanalyser. En envägs variansanalys med betyg i 
samhällskunskap (lågt/högt) som oberoende variabel och gråt som beroende variabel visade 
en signifikant skillnad. De med högt betyg (M = 4.60, SD = 2.78) gråter mer än de med lågt 
(M = 2.92, SD = 2.29), F(1, 85) = 7.14 p = .009, η2 = .077. En variansanalys med betyg i 
matematik (lågt/högt) som oberoende variabel och gråt som beroende variabel visade en 
tendens till motsatt effekt. Personer med högt betyg tenderade att gråta mindre (M = 3.65, SD 
= 2.59) än de med lågt betyg (M = 4.75, SD = 2.97), p = .071 (se Tabell 3). En variansanalys 
med gråt och betyg i svenska var inte signifikant, p = .616.  
 
Tabell 3 
 
Medelvärden (och standardavvikelser) i gråt uppdelat på kön och betyg i matematik. 
 Tjej Kille Totalt  
Högt betyg i matematik 5.00 (2.54) 1.93 (1.39) 3.65 (2.59)  
Lågt betyg i matematik 6.53 (2.37) 2.15 (1.43) 4.75 (2.97)  
Totalt 6.02 (2.51) 2.07 (1.40) 4.37 (2.88)  
     
Not. Lågt betyg i matematik = U eller G, Högt betyg i matematik = VG eller MVG. Gråtskalan går från 0-9 och 
är baserad på hur många gånger per år deltagarna gråter. De tio procent som gråter mest sällan tilldelades 0 
poäng, de tio procent som gråter näst mest sällan tilldelades 1 poäng osv.  
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Kön och gråt 
 

Studien visade att tjejer (M = 87.63, SD = 186.78, Md = 50) gråter betydligt oftare än killar 
(M = 2.74, SD = 2.35, Md = 2). En variansanalys utfördes med kön som oberoende variabel 
och gråt (tio grupper) som beroende variabel. Analysen visade en signifikant skillnad mellan 
könen. Tjejer gråter mer (M = 6.02, SD = 2.51) än killar (M = 2.07, SD = 1.40), F(1, 96) = 
82.49, p < .001, η2 = .462.  
 
 

Diskussion 
 

Sammanfattningsvis fann studien (a) att tjejer har bättre empatisk avläsningsförmåga än killar, 
(b) att ju bättre betyg i svenska och samhällskunskap en person har desto bättre empati samt 
(c) att empatisk avläsningsförmåga är högre ju oftare en person gråter.  
 
 
Empati och kön  

 

Resultaten visade att tjejer har signifikant bättre empati än killar. Eisenberg och Lennon 
(1983) fann att kvinnor har mer empati än män då självskattningar eller skattningar från 
tredjeperson används för att mäta empati, men inte då fysiska reaktioner, minspel eller gester 
mäts. I de senare framgår inte för bedömaren att syftet är att mäta empati. Ickes, Gesn och 
Grahams (2000) metaanalys av ett antal studier visade på samma sätt att könsskillnad endast 
uppstår om deltagarna vet att empati testas. Klein och Hodges (2001) fann även att det som 
kan motivera män till att prestera lika bra som kvinnor är att ge betalt för korrekta 
avläsningar. Även andra studier (Thomas & Mayo, 2008; Vevoort et al., 2006) har visat att 
motivation kan utjämna könsskillnader i empati.  
 Dessa tidigare studier pekar mot att könsskillnader i empatisk avläsning handlar mer om 
skillnad i motivation än skillnad i förmåga. Då den här studiens deltagare visste att empati 
mättes går det inte att avgöra om det beror på en skillnad i förmåga eller motivation. Det som 
kan sägas utifrån dessa data är att under dessa betingelser är svenska tjejer bättre på att läsa av 
än killar.  
 
 
Empati och betyg  
 
Resultaten visade i linje med hypotesen att de som har högt betyg i svenska och 
samhällskunskap gör fler korrekta avläsningar. Studien fann däremot, som väntat, inte något 
samband mellan betyg i matematik och avläsningsförmåga. Dock är det inte fastlagt att 
individer med högt betyg i svenska och samhällskunskap har en större förmåga att uttrycka 
sig och ta till sig information. Det skulle kunna vara så att resultatet speglar tidigare studiers 
fynd att motivationen är det som driver individerna till fler korrekta avläsningar (Ickes, Gesn 
& Graham, 2000; Klein & Hodges, 2001; Thomas och Maio, 2008; Vevoort et al., 2006). 
Individer med högt betyg kan tänkas ha en högre motivation att prestera bra än individer med 
lägre betyg. Enligt Ickes (1997) använder individer en kombination av observation, 
erfarenhet, kunskap och resonemang vid empatiska avläsningar. Den här studiens resultat 
bekräftar att vissa kognitiva funktioner hänger samman hos individer vilket kan leda till 
samband mellan betyg och empati. Det finns även en överlappande effekt av kön som stärker 
skillnaden i empati mellan högt och lågt betyg i de olika ämnena.   
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Empati och sinnestillstånd 
 

Den här studien hittade inget samband mellan hur pigg eller trött en individ är och 
avläsningsförmåga. Detta går emot en tidigare studie av Killgore et al. (2008) som visade att 
sömnbrist resulterade i minskad empati för andra. Duan (2000) samt Royzman och Kumar 
(2001) visade att empatiobjektets positiva/negativa sinnestillstånd påverkade tolkningar av 
känslor och tankar. Resultatet i den här studien visar istället att avläsningsförmågan inte 
påverkas av hur glada eller ledsna deltagarna är. Dock skulle skillnader mellan studiernas 
resultat kunna bero på de relativt enkla skalorna som användes för att uppskatta 
sinnestillståndet hos deltagarna i den här studien.  

 

 

Empati och gråt 
 

Resultatet visade i linje med hypotesen att ju oftare en person gråter, desto fler korrekta 
avläsningar gör denne. Om antagandet att personer som gråter oftare har god kontakt med sina 
känslor stämmer, styrker studiens resultat Holms (1991) slutsats att personer som förstår sina 
egna känslor har empati med andra.  
 Även här påverkas resultatet av en överlappande effekt av kön. Som nämnts ovan har 
resultatet visat att kvinnor i genomsnitt gråter oftare än män och att kvinnor får högre poäng 
på empatitestet. Det kan vara så att kvinnor gråter oftare och gör mer korrekta avläsningar just 
för att de är kvinnor.  
 

 

Empati och självinsikt  
 

Marangoni et al. (1995) fann inget samband mellan skattningen av den egna 
avläsningsförmågan och den faktiska förmågan. Inte heller Ickes et al. (1990) fann något 
samband. I motsats till Marangoni et al. och Ickes et al. studier, som gjordes på amerikanska 
deltagare, visade resultatet av den här undersökningen en stark tendens till positivt samband. 
Svenskar tenderar därmed möjligen att ha bättre självinsikt än amerikaner angående empatisk 
avläsning. Olikheter i resultaten kan eventuellt bero på kulturella skillnader. I Sverige är 
Jantelagen en del av den svenska mentaliteten. Jantelagen är en oskriven lag som förbjuder 
”skryt” om egna bedrifter eller att framställa sig som duktig på något, oavsett den faktiska 
förmågan. Den här oskrivna lagen påverkar ofta svenskar att undervärdera den egna 
förmågan, vilket kanske gör att svenskar mer korrekt bedömer den egna förmågan än vad 
amerikaner gör (jf Hansen, Hansen, Buddie & Peterman, 2008).  
 
 
Reliabilitet och validitet 
 
En kvinna valdes att medverka i filmen som empatiobjekt då forskning visat att kvinnor är 
lättare att läsa av än killar (Klein & Hodges, 2001) och på grund av att Marangoni et al. 
(1995) argumenterat för att kvinnor uttrycker mer känslor. Trots detta skulle den uppmätta 
könsskillnaden eventuellt kunna bero på att tjejer har lättare för att läsa av just tjejer, än vad 
killar har. Empatiobjektets sätt att uttrycka sig på i både språk, tonläge och kroppsspråk skulle 
dock kunna vara av större betydelse än kön. Hur lätt är empatiobjektet att förstå, kan en 
annorlunda dialekt påverka eller ett otydligt sätt att tala? Sådana försvårande omständigheter 
skulle kunna tvinga deltagarna att leta efter icke-verbala tecken, det kanske egentligen är detta 
som tjejer är bättre på än vad killar är? För att klargöra detta krävs vidare forskning. Tidigare 
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studier (Hall & Schmid Mast, 2007) har visat att det är den verbala informationen som 
deltagare till största delen baserar sina avläsningar på.  

Ännu en aspekt som skulle kunna spela in är vilket ämne som diskuteras i filmen. En 
studie av Eklund, Andersson-Stråberg och Hansen (2008) har visat att liknande erfarenheter 
ger ökad empati. Kvinnan i filmen diskuterar sin skolgång och sina upplevelser under 
gymnasietiden just på grund av att det är gymnasieungdomar som deltar i studien. Ickes et al. 
(1990) och Marangonis et al. (1995) metod för att mäta empati är objektiv och 
prestationsbaserad. De problem som uppstår med självskattningsformulär i form av att 
individer skattar sin empatiska förmåga som större än vad den egentligen är, är inte möjlig i 
Standard stimulus paradigm. En individ kan på grund av dålig motivation prestera sämre än 
den verkliga förmågan, men aldrig bättre. 
 

 

Framtida forskning  
 
Fortsatta replikeringar av de studier av empatisk avläsning som gjorts i USA föreslås. 
Stimulusfilmen kan kompletteras med ytterligare ett kvinnligt samt två manliga empatiobjekt 
för att utesluta en eventuell individuell påverkan av empatiobjektet. Studier har som nämnts 
tidigare visat att den information som deltagare får innan de utför testet kan påverka 
prestationen. Även dessa studier vore intressanta att replikera. Kan till exempel 
könsskillnaden mellan killar och tjejer utjämnas med rätt motivation och kommer denna 
motivation visa sig vara ekonomisk ersättning även i Sverige? En tidigare studie av Ickes, 
Buysse et al. (2000) tar upp sambandet mellan verbal förmåga och avläsningsförmåga och här 
studien har visat samband mellan betyg i svenska och samhällskunskap. Fortsatta 
undersökningar skulle kunna finna samband med andra förmågor och egenskaper.  

Ytterligare ett område att undersöka skulle kunna vara om empatisk avläsningsförmåga 
fungerar lika bra mellan olika grupper så som olika nationaliteter eller åldersgrupper. Ickes 
empatiska avläsningsmetod är ett relativt objektivt sätt att mäta empati. Metoden har tidigare 
inte använts i Sverige och skulle därför vara intressant att testa på ovanstående variabler och 
yrkesgrupper. 

 

 

Slutsatser 

 
Studien har utarbetat en svensk variant av Ickes metod Standard stimulus paradigm. Det finns 
nu en film som testats på svenska tjejer och killar med en rättningsguide. Studiens uppmätta 
könsskillnad i empatisk avläsningsförmåga tyder på att metoden fungerar. Nu finns en svensk 
motsvarighet till Ickes metod som kan användas för att testa skillnader i avläsningsförmåga 
hos olika deltagare t.ex. olika yrkesgrupper eller åldersgrupper. Olika variablers påverkan på 
avläsningsförmågan kan också testas, t.ex. intelligens, utbildning osv.  
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Appendix A 

 

Ett exempel på vad kvinnan i filmen kan ha skrivit: Jag känner mig besviken för att jag inte klarade av tentan. 

För 2 poäng: Hon kände sig ledsen för att hon inte klarade av tentan. 

För 1 poäng: Hon känner sig besviken. 

För 0 poäng: Hon bryr sig inte hur det går i skolan, det kommer fler tentor. 

 

Stopp 1 Hon tänker/känner: 

Stopp 2 Hon tänker/känner: 

Stopp 3 Hon tänker/känner: 

Stopp 4 Hon tänker/känner: 

Stopp 5 Hon tänker/känner: 

Stopp 6 Hon tänker/känner: 

Stopp 7 Hon tänker/känner: 

Stopp 8 Hon tänker/känner: 

Stopp 9 Hon tänker/känner: 

Stopp 10 Hon tänker/känner: 
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Appendix B 

MAN □  KVINNA □ 

 
 
 
ÅLDER___________år 
 
 
 
 
 

 
Vad fick du senast för kursbetyg i följande ämnen? 
 
Matematik A______________________________ 
 
Svenska A________________________________ 
 
Samhällskunskap A_________________________ 
 

 
 
 
Hur skulle du beskriva hur du mår just nu? 
(Ringa in den siffra som passar in bäst på hur du mår just nu) 
 

 
Humör:                1           2           3           4           5          6  
              Mycket ledsen                                                      Mycket glad 
 

Pigg:                    1           2           3           4           5           6 
          Mycket trött                                                          Mycket pigg 
 
   
 

Hur många gånger om året gråter du?_________ 
 

 

Hur bra tror du att du är på att veta vad andra tänker och känner? 
 
            1           2           3           4           5           6 

        Mycket dålig                                                       Mycket bra 
 
 
 
 

 

      Vänd→ 


