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Effekter av Förnedrings-tv1

Hur positiv och förnedrande feedback påverkar självrapporterad empatiförmåga och 
sinnestämning 

 
Lina Andersson och Anette Svensson 

Högskolan Halmstad sektionen för Hälsa och Samhälle, Psykologi. 
 

Sammanfattning 
Syftet med experimentet var att genom en beroende mätningen undersöka om förnedrings-tv 
hade någon effekt på individers upplevda och självrapporterade empatiförmåga och 
sinnestämning. Vidare undersöktes också om det förelåg genusskillnader i empatiförmåga och 
sinnestämning beroende på vilket filmgenus försökspersonerna fått se förnedras eller lovordas 
i filmsekvensen.  
     Undersökningen utfördes på 185 högskolestudenter med hjälp av enkät. Försökspersonerna 
fördelades över vilken typ av film de har sett. Filmsekvenserna delades in i fyra olika där två 
var av positiv karaktär med filmgenus man och kvinna där filmpersonerna fick positiv 
feedback av en jury. Två var av negativ karaktär med filmgenus man och kvinna där 
filmpersonerna fick förnedrande feedback av en jury. Detta tillsammans med 
försökspersonernas genus ger totalt åtta grupper att undersöka.  
     Resultatet visade att den totala empatin ökade när försökspersonerna fick se en kvinna få 
förnedrande feedback men minskade i de tre andra filmsekvenserna. Vidare ökade 
sinnestämningarna glädje, skam och ilska efter att försökspersonerna såg filmsekvenserna 
med förnedring. En ökning i förvåning oavsett filmtyp uppmättes.  
 
 
Nyckelord: Empatiförmåga, förnedrande feedback, indirekt våld, positiv feedback, 
sinnestämning. 
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How positive and humiliating feedback effects self-reported empathy and state of mind 
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Abstract 
The purpose of the experiment was to see in a dependent measure if individuals were affected 
by humiliating media programs by measuring their experienced, self-reported empathy and 
state of mind. Further the experiment examined if gender differences existed in empathy and 
state of mind depending on which film gender the subjects of the experiment saw get 
humiliated or praised in the film sequence.  
     The experiment was made on 185 university students with a questionnaire.  The subjects 
were divided into four groups depending on which kind of film sequence that were seen. The 
film sequences were divided into two positive with film gender man and woman where the 
film persons got positive feedback from a jury. Two negative sequences with film gender man 
and woman where the film persons got humiliating feedback from a jury.  This together with 
the subjects’ gender gave the experiment leaders eight groups to examine.  
     The results showed that the total empathy increased when subjects of the experiments saw 
a woman get humiliating feedback and decreased in the other three film sequences that were 
shown. The result also showed that happiness, shame and anger as states of mind increased 
after watching film sequences with humiliating feedback. Independent of what kind of film 
that was shown surprise as a state of mind increased. 
 
Keywords: Empathy, humiliating feedback, indirect violence, positive feedback, state of 
mind. 
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Introduktion 
 
Förnedrings-tv är idag ett vanligt förekommande inslag i underhållningssyfte i svensk 
television vilken ofta sänd på tider då barn och ungdomar har möjlighet att se det (MMS, 
2004). Att våld i media påverkar individen att bli mer aggressiv finns det mycket forskning 
om men det finns ett stort svart hål i forskningen angående om och hur våld i media påverkar 
individens empatiförmåga. I denna studie undersöks om och i så fall hur individens 
empatiförmåga och sinnesstämning förändras av att se förnedrings-tv, vilket av Coyne, Archer 
och Eslea (2004) förklaras som indirekt våld. Därför ses denna undersökning viktig och en 
möjlig väg att komma närmare ett svar om förnedrings-tv påverkar individens empatiska 
förmåga och sinnesstämning. 
 
Empati 
Empatin omnämns som den viktigaste grunden till all mänsklig gemenskap (Sylvander, 
Cullberg & Böhm, 1992). Empatiförmågan används i mänskliga möten för att kunna läsa av 
andra människors emotionella tillstånd (Sylvander, Cullberg & Böhm, 1992).  
Enligt Holm (2001) kommer begreppet empati ifrån det grekiska ordet empatheia där em har 
betydelsen in och pathos har betydelsen känsla.  
     Empatiforskning startade 1909 då även ordet empati introducerades från tyskans ord 
”einfühlung” (Sonnby-Borgström, 2005). Enligt Holm (2001) härstammar den tidiga 
empatiforskningen ifrån det psykoanalytiska och psykoterapeutiska perspektivet vilka grundar 
sig på förhållanden mellan terapeut/klient. Denna forskning är fortfarande aktuell men har 
utökats sedan 2000, till att även inkludera forskning om EQ, social kompetens och aggressivt 
beteende. Grunden för empatiforskningen i dagsläget är vad som är ärftligt och vad som 
påverkas av miljöfaktorer (Holm, 2001).  
     Definition av begreppet empati enlig Eisenberg (1990 ref i Sonnby- Borgström, 2005) är 
”en emotionell respons som uppväcks av en annan persons emotionella tillstånd eller 
situation, och dessutom inkluderar åtminstone en minimal åtskillnad mellan en själv och den 
andre” (s. 143).  Vidare definierar Holm (1995) empati med att ”Empati betyder att fånga upp 
och förstå en annan människas känslor och vägledas av den förståelsen i kontakten med den 
andra” (s. 77). Holm (1995) menar att empatin är både en inre och en yttre process. Dels 
behövs det en förståelse som nås via den andre människans känslotillstånd och dels en yttre 
process som innebär att kunna förstå, överföra budskapet tillbaka och bli till en lämplig 
handling. Enligt Holm sker denna förståelse och kommunikation genom både kognitiv- och 
affektiv empati. Båda dessa är lika viktiga för att mottagaren ska kunna få en ordentlig 
helhetsbild av sändarens signaler. Dessa komplement påverkar i sin tur människans minne och 
hur hon upplever sin verklighet. Vidare kan heller inte antas att mottagaren känner och 
reagera exakt likadant som sändaren, vilket i sin tur leder till att känslorna hos mottagaren är 
det som avgör hur mottagaren uppfattar sändarens känslotillstånd (Holm, 1995).  
      Forskning (Woods, Hall, Dautenhahn & Wolke, 2004) visar att kognitiva processer 
används för att mottagaren ska kunna förstå hur sändaren mår i en speciell situation. 
Beteendet hos sändaren blir en ledtråd för mottagaren. Detta innefattar kroppsliga aspekter 
men även känslouttryck i ansiktet. Affektiva processer innebär att mottagarens känslor ska 
vara likvärdiga sändarens innersta känslor. När denna process äger rum känner mottagaren 
någonting i förhållande till sändaren detta sker genom mottagarens perception. Kritik mot 
affektiva och kognitiva processer som Woods, Hall, Dautenhahn och Wolke (2004) tar upp i 
sin forskning är motsättningarna i sambandet mellan mottagarens emotion och sändarens 
emotion vilket menas att mottagaren inte kan känna exakt likadana emotioner som sändaren. 
Trots denna kritik så används definitionen att affektiv empati är när mottagarens emotion är 
likvärdig sändarens innersta känslotillstånd. 
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     Von Tetzchner (2005) menar att både då det gäller moralbildning och prosocialt beteende 
så är empati en grundläggande förutsättning. Prosocialt beteende innebär oftast något positivt, 
och definitionen är gärningar som främjar någon annan människa som exempelvis 
hjälpbeteenden (Persson, 2004). Detta stöds i forskning av Coyne, Archer, och Eslea (2004) 
där försökspersonerna efter att ha fått se indirekt våld, var mindre benägna att ge pengar till 
behövande i det efterföljande testet. Detta resultat visar på ett mindre prosocialt beteende och 
då också mindre empatiskt beteende för omgivningen (Coyne, Archer & Eslea, 2004).  
     Enligt Raundalen (1997) reagerar män snabbare eller mer konkret med prosocialt beteende 
när det gäller att hjälpa det ”svagare könet” det vill säga kvinnor.  Kvinnor tenderar att visa 
prosocialt beteende genom att visa mer omsorg för män, barn och sjuka. I uppfostran så 
tenderar pojkar att belönas för räddningsaktioner medan flickor belönas för omsorgsbeteende 
(Raundalen, 1997). 
     Det finns idag olika underkategorier som underlättar mätningar av begreppet empati. Den 
svenska forskare som har skrivit mest om begreppet empati är Ulla Holm (wikepedia, 
061116) vilkens utgångspunkter valts för uppsatsen.  
     Enligt Holm (2001) är empatin indelad i olika underkategorier, detta för att underlätta 
mätning av begreppet vid forskning. Dessa underkategorier motsvarar helhetsbegreppet 
empati.  
 
Underkategorier av empati 
Den första underkategorin av empati är affektiv empati som innebär att sändarens emotionella 
tillstånd väcker emotionella reaktioner hos mottagaren (Holm, 2001). Denna anses vara en 
medfödd responsivitet som utvecklas under barnets tidiga anknytning till mamman 
(Raundalen, 1997). Hur den affektiva empatin utvecklas beror på de sociala omständigheter 
som individen växer upp med. Enligt Holm (2001) är den andra underkategorin kognitiv 
empati vilken utgår ifrån människans intellekt och mentala rolltagande. Raundalen (1997) 
menar att de kognitiva processerna styr hur individen uppfattar, tolkar och reagerar i olika 
situationer vilket i sin tur utvecklar barnets prosociala beteende. Tredje underkategorin är 
prediktiv empati som innebär att observatören kan förutse sändarens reaktioner. Fjärde 
underkategorin är situationell empati som är förmågan att förstå och veta hur man ska kunna 
bemöta en annan människa i hans/hennes känslotillstånd i olika situationer (Holm, 2001). För 
detta krävs att individen använder sig av tidigare upplevelser som kan vägleda bemötandet 
som exempelvis motiv, förhandsuppfattningar, humör och stämningar (Raundalen, 1997). 
Sista underkategorin är egenskapsempati vilken innebär att forskaren ser empati som ett 
stabilt personlighetsdrag (Holm, 2001). Enligt Raundalen (1997) påverkas detta stabila 
personlighetsdrag av tre olika faktorer nämligen biologiska faktorer, könsskillnader och 
vilken reaktionsprofil individen förvärvar. Reaktionsprofilen innebär att individen kan reagera 
antingen med mycket empati och hjälpsamhet eller tvärtom med lite empati och hjälpsamhet 
(Raundalen, 1997). För uppsatsen har underkategorierna kognitiv-, affektiv- och 
egenskapsempati valts.  
     Enligt forskare som Von Tetzchner (2005) och Raundalen (1997) finns det vissa skillnader 
då det gäller empati och genus. I resultatet av Von Tetzchners (2005) undersökning tenderade 
flickor att vara mer benägna att hjälpa sina vänner mer än pojkarna, detta gällde särskilt vid 
rädsla. Pojkarna däremot hjälpte inte vännen med motivation att denna var rädd. Flickorna 
tenderade visa mer empati än pojkarna. Enligt Raundalen (1997) beror detta på skillnader som 
ligger i uppfostran då flickor uppfostras med mer känslor och skuld och pojkar med mer makt 
och regler vilket leder till att flickor utvecklar en mer empatisk sida (Raundalen 1997). 
      Enligt Terwogts (2002 ref i Von Tetzchners, 2005) studie finns det inget stöd för att det 
föreligger någon skillnad i den empatiska förmågan då det gäller genus men kvinnor och män 
hjälper på olika sätt. Kvinnor tenderar att hjälpa vänner och närstående i större utsträckning 
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medan männen hjälper okända personer. En studie av McMahon, Wernsman och Parnes 
(2006) undersöker om empati leder till prosocialt beteende hos afroamerikanska ungdomar. I 
studien har självrapportering använts och empati har undersökts i ungdomen för att se om det 
finns samband med procosialt beteende senare i livet. Resultatet visar att det finns skillnader 
mellan könen då det gäller att förutse empati och att större empati leder till ett ökat prosocialt 
beteende. Effekten visade sig vara störst hos männen. Dessa rön visar att förstå en annan 
människa alltså empati, kan vara viktigt i utvecklandet av prosocialt beteende. Enligt 
Toussaint och Webbs (2005) undersökning visade deras resultat att kvinnor tenderade att vara 
mer empatiska än männen. I studien försökte man visa ett samband på empati och förlåtelse. 
Resultatet visade att män förlät i större utsträckning än kvinnorna, trots att de i studien visade 
på lägre empati. En förklaring skulle kunna vara att förlåtelse inte enbart kräver empati utan 
det kan finnas olika motiv bakom att förlåta någon. Kvinnor och män kan ha olika 
anledningar att förlåta en individ (Toussaint och Webbs 2005). 
 
Aggressivitet, empati och medieforskning  
Definitionen av aggressivitet enligt Raundalen (1997) är ”aggression är varje form av 
beteende som syftar till att skada någon fysiskt eller psykiskt” (s.125). Förutom denna 
definition menar Bandura (1973 ref i Johannessen, 1995) att det är viktigt att kunna förstå 
motivet bakom handlingen.  
      Individen föds med en viss predisposition för aggressivitet och empati (Sonnby-
Borgström, 2005) men det är sedan miljöfaktorer som bestämmer i vilket omfång vårt 
beteende tar form det vill säga genom till exempel uppfostran för om vi skall uppvisa 
aggressivt eller empatisk beteende i olika situationer. Detta stöds också av den socialkognitiva 
teorin att individer föds med en benägenhet för aggressivitet och empati men sedan lärs 
beteendet in via modellinlärning (Raundalen, 1997). Aggressiviteten hos mindre flickor och 
pojkar yttrar sig likadant man kan alltså inte finna några skillnader, men då barnen kommer 
upp i fyra- fem årsåldern kan man se vissa förändringar. Dels att flickor inte tenderar att 
hamna lika ofta i konflikter som pojkarna och om flickor hamnar i konflikter så löses 
konflikterna oftare verbalt. Pojkarna löste konflikterna på ett mer fysiskt sätt. Dessa skillnader 
tycks inte vara kulturbetingade utan mer könsspecificerade (Broberg, Almqvist & Tjus, 2005). 
Vidare så menas att ju äldre barnen blir desto mer avtar konflikterna men hur dessa hanteras 
är fortfarande olika då det gäller flickor och pojkar (Broberg, Almqvist & Tjus, 2005).  
Skillnader mellan pojkar och flickor skulle kunna bero på att vuxna behandlar barnen olika 
beroende på vilket kön barnet har exempelvis om det är en pojke så är det mer acceptabelt att 
visa ett mer aggressivt beteende än vad det är för flickor, detta är ett ytterligare bevis för att 
aggressivt beteende lärs in som stöds av social inlärningsteori.  
     Enligt social inlärningsteori lär sig barnet beteende i form av modeller genom 
imitationsinlärning (Raundalen, 1997). Det är också viktigt förutom imitationsinlärningen att 
ta hänsyn till den samlade informationen i form av tankar och känslor som kodas, bearbetas 
och lagras i vårt minne till kognitiva beteendeprogram eller schema som barnet tar fram när 
en liknande situation återkommer (Smith, Nolen-Hoeksema, Fredrickson, & Loftus, 2003).  
     I media idag översköljs barn och ungdomar av direkt våld, som är det fysiska våldet med 
slag och sparkar men också av indirekt våld genom intriger, falsk ryktesspridning eller genom 
att förstöra egendom eller förhållanden bakom ryggen på offret (Coyne, Archer, & Eslea, 
2004). Det är först och främst det indirekta våldet som ska användas i uppsatsen detta för att 
det är det våld som förekommer i förnedrings-tv.  
     Barn och ungdomar spenderar mycket av sin fritid vid tv:n. Detta leder till att deras 
psykiska hälsa kan påverkas vilket kan läsas om i riksdagspropositionen om ”Hälsa, lärande 
och trygghet”, (Prop; 2001/02:14). Här tas upp att media påverkar ungdomars 
identitetsutveckling och kan på detta sätt även påverka verklighetsuppfattningen genom 
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förnedringsprogram (Prop; 2001/02:14). Exempel på dessa program är Idol, Big Brother, 
Robinson, Bachelor/Bachelorettes och Fame Factory. I programmen utsätts människor för 
olika prövningar och genom individernas olika prestationer får individerna respons på 
prestationerna av en jury (Prop; 2001/02:14). 
     Antalet tillfällen av direkt och indirekt våld i media är oerhört höga eftersom medievåld 
sänds under primetime det vill säga mellan klockan 19- 21.30 enligt mätningar från 
Mediemätningar i Skandinavien (MMS, 2004). Dessa mätningar visar att barn mellan 3-14 år 
tittar i genomsnitt på tv i 1 timme och 28 minuter per dag (MMS, 2004).  
     Vidare är de tio populäraste tv-programmen i de fem största tv-kanalerna av typen 
underhållning inom musik, sport, film och real-life dokusåpor som sänds både via mark och 
satellit. Exempel på sådana är Expedition Robinson i SVT1, Expedition Robinson final och 
Fame Factory final i TV3, Idol 2004, Farmen Afrika och Farmen Skärgården i TV4, Big 
Brother finalen, Bachelorette Special, Joe Miljonären och Extreme makeover i Kanal 5 
(MMS, 2004). Alla de ovannämnda är en typ av program där en eller flera individer 
exponeras dygnet runt efter produktionsledningens regler och programidé och får utföra olika 
uppdrag som att exempel, bli kär, att vinna genom manipulation, prestation eller strategi 
genom att smutskasta sina medtävlanden så kallad indirekt aggressivitet. Många av 
programmen går ut på att förnedra andra för att vinna och detta visas sedan i tv som 
underhållning (Saade & Borgenicht, 2005). 
     Tusentals mätningar har gjorts om hur medievåld i tv och film påverkar individen och alla 
studier pekar åt samma håll (Feilitzen & Bucht, 2001) att exponering av medievåld ökar 
aggressiviteten och minskar empatiförmågan. Trots detta kan inte resultaten helt säkert visa på 
att det bara är våld genom tv och film som påverkar människan. Miljön individen lever i är en 
faktor som kan påverka resultatet så är också den medfödda predispositionen för aggressivitet 
och empatin i den ständigt återkommande arv och miljödebatten (Raundalen, 1997). 
    I Browne och Hamilton-Giachritsin´s (2005) studie uppmättes en interaktionseffekt mellan 
våld i hemmet, antal timmars tv-tittande under barndomen som ledda till våldskriminalitet i 
tonåren. Resultatet visade att effekterna av medievåldet var större hos de ungdomar som hade 
vuxit upp med våld i hemmet och tenderade att bli mer kriminella än andra ungdomar. 
Forskarna menar vidare att alla människor blir negativt påverkade av medievåld men effekten 
av detta visar sig hos individer med många risk- och sårbarhetsfaktorer (Browne och 
Hamilton-Giachritsis, 2005). Sårbarhetsfaktorer kan vara exempel individens predisposition 
för aggressivt beteende, personlighet, temperament och eventuella affektiva och kognitiva 
störningar som exempelvis ADHD detta är vilka förutsättningar individen har. Riskfaktorer är 
exempel miljön runt barnet, den egna familjen, skolan och kamratrelationer det är dessa 
tillsammans med sårbarhetsfaktorerna som kan utlösa aggressivitet (Broberg, Almqvist, Tjus, 
2003).   
     Forskningen visar också på att överexponering av medievåld både då det gäller direkt och 
indirekt våld kan leda till avtrubbning (Cullberg, 1992). Barn och ungdomar kan avskärma sig 
från våld och katastrofer i media då det visas dagligen. Detta för att barnen inte orkar 
engagera sig i all olycka, våld med mera som de ser i media idag. Alltså individen stänger av 
de affekter som stimuleras och blir mer likgiltiga vilket också leder till mindre empati 
(Cullberg, 1992). Barnet kan också känna svårighet att identifiera sig med offren då de 
ständigt matas med bilder från media och inte har någon relation till händelsen eller 
individerna, utan detta blir endast en form av statistik. Det geografiska avståndet blir för stort. 
Då det geografiska avståndet ökar blir igenkänningen och empatin mindre (Cullberg, 1992).  
     Funk, Bechtoldt-Baldacci, Pasold, och Baumgardners (2004) undersökte om det fanns ett 
samband mellan avtrubbning och exponering av våld i verkliga livet, exponering av våld via 
media när det gäller videospel, television, film och Internet. Författarna menar att exponering 
av våld och förnedring i för stora mängder kan påverka ungdomars kognitiva och affektiva 
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beteendeprocesser. Resultatet visade att utsättande för både videospel- och filmvåld var 
associerat med starkare våldsattityder på ungdomarna och att videospelvåldet även 
associerades med lägre empatiförmåga (Funk, Bechtoldt-Baldacci, Pasold, & Baumgardner, 
2004). Vidare menas att den gradvisa tillvänjningen av våld som exponeras via tv kan 
eliminera de kognitiva och emotionella beteenderesponserna vilket gör att ungdomarna inte 
reagerar med kognitiv eller emotionell empati i lika stor utsträkning. 
     Coyne, Archer och Eslea (2004) studie gick ut på att försökspersonerna genom en framtida 
story-line fick bestämma vad som skulle hända i kommande tv-avsnitt. Det fanns svar som 
kunde kopplas till de olika filmsekvensernas våld. Svarsalternativen som gavs på exempel 
direkt våld var ”att trycka ner förövarens ansikte i marken”. Svarsalternativen som kunde 
kopplas till det indirekta våldet var till exempel ”att sprida ett elakt rykte om offret” och i den 
neutrala filmsekvensen kopplades svarsalternativ som till exempel ”att säga förlåt för att jag 
stötte till dig” (Coyne, Archer & Eslea, 2004). Vidare visar resultatet att försökspersonerna 
som sett filmsekvens med direkt våld inte tenderade att svara i linje med svarsalternativen 
som tillhörde direkta våldet i det efterföljande testet. De tenderade istället att svara i linje med 
det indirekta våldets svarsalternativ och experimentledarna menar att det kan bero på att 
individen inte imiterar allt de ser på tv, till exempel mord utan använder ett indirekt aggressivt 
beteende i stället. Då det gällde försökspersonerna som sett det indirekta våldet i 
filmsekvensen tenderade de att svara i linje med svarsalternativen för det indirekta våldet i det 
efterföljande testet. Detta menas att försökspersonerna efter att ha fått se indirekt våld, var 
mindre benägna att hjälpa andra i det efterföljande testet vilket visar på ett mindre prosocialt 
beteende och ett mindre empatiskt beteende för omgivningen (Coyne, Archer, Eslea, 2004). 
 
Sinnesstämning  
Enligt Darwins teori fanns det sex olika affekter vilka var glädje, intresse, förvåning, ilska 
rädsla och ledsnad (Havnesköld & Mothander, 2002).  
Inom Tomkins affektteori vilken bygger på Darwins teori finns det ytterligare tre stycken 
affekter vilket blir totalt nio basaffekter (Havnesköld & Mothander, 2002). Basaffekterna är 
biologiskt medfödda. (Havnesköld & Mothander, 2002). Affekterna som tillkommit i 
Tomkins beskrivning är avsmak, avsky och skam. Tomkins har även gjort en uppdelning av 
affekterna i positiv, negativa affekter och en neutral affekt (Havnesköld & Mothander, 2002). 
Till de positiva affekterna hör enligt Tomkins glädje och intresse vidare ansågs affekten 
förvåning vara av neutralt slag. Ilska, rädsla, ledsnad tillsammans med avsky, avsmak och 
skam tillhör de negativa affekterna. Han menade att affekterna kunde förändras i styrka 
genom hur människans inre emotionella tillstånd uppkommer i samspelet med människans 
erfarenheter och affekter. Detta är enligt Tomkins detsamma som emotionellt tillstånd 
(Sonnby- Borgström 2005). 
     Sonnby- Borgström (2005) menar att affekterna är till för att förbereda människokroppen 
för en kommande handling. För att reda upp begreppet affekt och sinnestämning så kan 
affekterna liknas vid djurs instinkter vilka är de grundläggande medfödda affekterna. När 
affekterna utvecklas och kommer i kontakt med kognitiva delar i hjärnan blir affekten istället 
sinnesstämning efter att ha kopplats till föreställningar och värderingar. Nämnvärt är också att 
det ska röra sig om ett längre tillstånd än för affekten och känslan. Vidare anses att 
sinnestämningen kan kvarstå i timmar upp till ibland flera dagar medan basaffekterna 
uppkommer inom sekunder och försvinner lika fort (Sonnby- Borgström, 2005). Dock är det 
ändå viktigt att påpeka att affekterna ingår i känslorna (Havnesköld & Mothander, 2002). 
Sinnestämningen tycks inte vara förknippad med ett speciellt ansiktsuttryck som affekterna är 
utan är helt enkelt ett tillstånd som närvarar under en lite längre tid och ligger till grund för 
hur information intas och bearbetas (Sonnby- Borgström, 2005).  
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     I uppsatsen har sinnestämningar som glad, förvånad, skamsen och arg använts och därför 
kommer dessa att undersökas närmre. Sinnestämningen glädje är ett positivt tillstånd för 
människan. Sonnby- Borgström (2005) menar att individen är i ett avspänt, lugnt och 
harmoniskt tillstånd där individen är villig att för nöjes skull sysselsätta sig och koppla av. 
Individen mår bra och vill inte objektifiera eller utvärdera tillståndet. Det som tycks orsaka 
glädje hos människan är framför allt socialt samspel med andra människor. Detta inverkar 
vidare genom att stärka olika anknytningsbeteende såväl för det lilla barnet till sin 
vårdnadshavare som i vuxna relationer. Tillståndet kan uppkomma i en rad olika situationer 
exempelvis då en individ har klarat av en uppgift, då kallas glädjen kompetensglädje. Vidare 
anses att glädjen stärker den positiva upplevelsen av självet.  
     Vidare menar Sonnby- Borgström (2005) att förvåning är en sinnesstämning som aktiveras 
av en kraftig höjning av stimulusintensiteten. Då menas att något oväntat utlöser tillståndet 
förvåning. Denna affekt/emotion är av neutral karaktär, kommer snabbt och försvinner snabbt 
men kan kvarstå och bli en sinnestämning då den verkar tillsammans med någon annan 
sinnestämning för att den är neutral i sin karaktär. I detta tillstånd avbryts tänkandet och 
musklerna spänns. Förvåningen gör att kroppen och nervsystemet är redo för att ta in ny 
information (Sonnby- Borgström2005).  
     Då det gäller skam menar Sonnby- Borgström (2005) att självet hos individen är i fokus. 
Skammen aktiveras i samspel med andra individer och i vissa fall också av fantasier där andra 
individer närvarar. Då skammen aktiveras händer detta för att individen blir avbruten i sitt 
tillstånd av intresse eller glädje. Individen upplever sig som dum och hjälplös och den egna 
upplevelsen gör att skammen aktiveras vilket inte behöver betyda att andra nedvärderar 
individen även om detta också oftast leder till skam. Skam är inte enbart något negativt utan 
kan i barnuppfostran fungera som ett positivt element om barnet har en positiv anknytning till 
sina föräldrar. Om inte anknytningen är av positivt slag kan skammen istället hämma barnet. 
Barnet kan också hämmas senare i livet om barndomen präglats av alltför många och olidliga 
skamupplevelser (Sonnby- Borgström2005).  
     Vrede hjälper individen att samla energin för att sedan kunna agera ut denna. Vreden 
kännetecknas ofta av impulsivitet, men inte alltid.  Vreden uppkommer i olika situationer men 
kan uppkomma i samband då en individs strävan efter att nå ett mål blir avbruten eller stöter 
på något som hindrar individen att nå målet. En situation är då individen själv eller någon 
annan blir orättvist behandlad. Givetvis finns det otaligt många olika källor till vrede. Under 
evolutionens gång har vreden haft en stor betydelse för att det hjälpt individen att alstra 
tillräckligt med energi för att agera i exempelvis en hotande situation (Sonnby-
Borgström2005).  
 
Syfte/Problemställning 
Syftet med studien är att se om förnedrings-tv har någon effekt på individers upplevda och 
självrapporterade empatiförmåga och sinnestämning.  
     Vidare undersöks om det finns några genusskillnader i upplevd och självrapporterad 
empatiförmåga och sinnestämning. Vidare undersöks om det föreligger skillnader i den 
upplevda och självrapporterade empatiska förmågan samt sinnestämningen beroende på vilket 
filmgenus försökspersonerna får se förnedras eller lovordas i filmsekvensen. Dessa svar ska 
sedan jämföras med varandra.  
 
 

• Påverkas individens självuppleda empatiska förmåga och/eller sinnestämning av 
förnedrings- tv?  

• Föreligger det några genusskillnader i upplevd och självrapporterad empatisk förmåga 
samt sinnesstämning av förnedrings- tv?  
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• Föreligger det någon skillnad på upplevd empatisk förmåga och sinnestämning 
beroende på vilket genus som utsatt för förnedring eller lovord i filmsekvensen? 

 
 
 
 
Hypotes 
Experimentet tros visa att den upplevda självrapporterade totala empatiförmågan blir lägre när 
försökspersonerna ser någon bli förnedrad i filmsekvensen. Men både kvinnor och män 
kommer att visa större upplevd empatisk förmåga för kvinnor som blir förnedrade än över 
män som blir förnedrade i filmsekvensen. 
     Sinnestämningen tros bli förhöjd det vill säga att försökspersonerna blir gladare och känna 
mer skam av att se filmpersonen bli förnedrad. Den självrapporterade empatiförmågan 
kommer att förbli oförändrad medan sinnestämningen kommer att höjas när försökspersonen 
ser filmsekvenserna där någon får positiv feedback. Vidare kommer kvinnor att visa större 
förändring då det gäller den upplevda empatiska förmågan än männen.  

 
Metod 

 
Försökspersonerna  
Urvalet bestod av högskolestudenter på en högskola i södra Sverige och har skett genom ett 
tillgänglighetsurval och är därmed inte slumpmässigt fördelat vilket gör detta till ett 
kvasiexperiment.  Försökspersonerna var totalt 185 personer varav 82 stycken var män och 
103 var kvinnor. 81 försökspersoner såg posistiva filmsekvenser varav 40 såg filmsekvensen 
positiv-man och 41 såg filmsekvensen positiv-kvinna. 104 försökspersoner såg de negativa 
filmsekvenserna varav 42 såg filmsekvensen negativa-man och 62 såg filmsekvensen negativ-
kvinna. Gruppen som såg positiv-man bestod av 16 män och 25 kvinnor och gruppen positiv-
kvinna hade en fördelning med 20 inom vartdera genuset. Gruppen som såg negativ-man 
bestod av 23 män och 19 kvinnor och negativ-kvinna bestod av 29 män och 33 kvinnor. 
Medelåldern var 23.9 med en variationsvidd på 19 och 46. Det blev ett bortfall på sjutton 
enkäter på grund av att några försökspersoner inte deltog vid första mätningen och några 
deltog inte vid andra mätningen. 
Kontakt med föreläsarna togs via mail för att få tillstånd för en före och en eftermätning på 
föreläsningarna. Föreläsarna tackade ja och överenskommelse angående tid och plats för de 
två olika mätningarna gjordes. Eftersom undersökningsledarna ville ha en jämn fördelning 
gällande genus undersöktes klasserna och i ett fall kompletterades en grupp med många män 
med en annan grupp med övervägande kvinnor. Målet var att få tillgång till fyra likvärdiga 
grupper där det var ungefär samma antal män som kvinnor.  
     Försökspersonerna informerades om att deltagandet var frivilligt och anonymt, även att 
försökspersonerna hade rätt att avbryta testet när de ville om så önskades både muntligt och 
skriftligt (bilaga 1). 
 
Material 
Enkäten byggde inte på någon enskild enkät från tidigare undersökningar utan framarbetades 
efter uppsatsens definition av begreppet empati det vill säga affektiv, kognitiv och 
egenskapsempati. Detta utifrån den samlade kunskap som inhämtades under genomgången av 
teorier och tidigare forskning på området. Fördelningen mellan de olika begreppen blev åtta 
affektiva empatifrågor, nio egenskaps empatifrågor och åtta frågor i linje med den kognitiva 
empatin. Det fanns en dummy på varje underkategori vilket är en fråga som inte har någon 
relevans för undersökningen men som finns med för att experimentledarna skall kunna 
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genomskåda eventuellt sporadiskt ikryssande från försökspersonens sida.  De affektiva 
frågorna var fråga; 2, 3, 7, 8, 9 (dummy), 16,17 och 20 (bilaga 1). Exempel på affektiv ”jag 
blir illa berörd när jag ser någon bli mobbad”.  De kognitiva frågorna var fråga; 6, 12, 13, 
14, 15, 18 (dummy), 23 och 24 (bilaga 1). Exempel på kognitiv ”jag tycker inte synd om 
andra när de har problem”. Egenskapsfrågorna var; 1, 4, 5, 10, 11, 19, 21, 22 och 25 
(dummy) (bilaga 2).  Exempel på egenskap ”jag tycker att folk som råkar illa ut får vad de 
förtjänar”.                                                 
     Vidare gjordes fyra kategorier av sinnesstämning det vill säga glädje, förvåning, skam och 
ilska. Skalan för testet bestod av en tiogradig skala, intervallskala där 1 motsvarade stämmer 
inte alls och 10 motsvarade stämmer precis. Sinnestämningen mättes med samma skala i form 
av frågor som -hur glad känner du dig just nu? Där 1 motsvarade inte alls glad och 10 mycket 
glad. Varje försöksperson fick ringa in det svarsalternativ som närmst stämde in på vad de 
kände just då.  
     Efter framarbetning av enkäten gjordes en pilotstudie på tolv personer, där det kom fram 
att några frågor var formulerade konstigt det korrigerades. Även gradskalan på empatiskalan 
ändrades till samma skala som sinnesstämningens skala.  
      I introduktionsbladet fick försökspersonerna information om att det var frivilligt att 
medverka i experimentet och att försökspersonerna även hade rätt att avbryta sin medverkan 
om och när de ville. Försökspersonerna blev informerade om att testet var anonymt. På 
introduktionsbladet informerades också om att försökspersonerna skulle välja en kod och 
detta endast för att den sista mätningen skulle kunna kopplas till den första mätningen. Valet 
av att ge försökspersonerna skriftlig information var för att alla försökspersoner skulle få 
exakt samma information. De blev informerade om att experimentets andra del skulle 
genomföras ungefär en vecka senare. Alla försökspersoner fick samma test och samma 
information och skiljde sig inte åt i något avseende vid första mättillfället. I experimentets 
andra del användes fyra olika filmsekvenser inspelade ifrån programmet Idol. Varje 
filmsekvens var cirka tre minuter lång. Två av filmsekvenserna var av positiv karaktär vilka 
skiljde sig åt genom att i positiv-man-sekvensen fick flera män som sjöng egna valda sånger 
utan ackompanjemang positiv feedback utav fyra stycken jurymedlemmar och gick på detta 
sätt vidare till nästa delmoment i tävlingen. I positiv-kvinna-sekvensen fick flera kvinnor 
positiv feedback utav ovannämnda jury och gick också vidare till nästa delmoment i 
tävlingen. I båda de positiva filmsekvenserna hyllades filmpersonerna med lovord som till 
exempel –du är en stjärna! Eller –du kommer att hamna bland de tio finalisterna!  Två 
filmsekvenser var av negativ karaktär vilka skiljde sig åt genom att i negativ-man-sekvensen 
fick flera män förnedrings feedback av juryn och gick således inte vidare i tävlingen. Likadant 
i negativ-kvinno-sekvensen där flera kvinnor fick förnedrings feedback av juryn och också 
fick lämna tävlingen. I båda de negativa filmsekvenserna förlöjligades och förnedrades 
filmpersonens sångprestation med ord som –vi söker Idol 2006 inte rikspucko 2006, och –gör 
alla en tjänst och sjung aldrig mer. Försökspersonerna fick sedan se någon av de fyra 
filmsekvenserna som slumpvis valts för varje grupp därav gruppnamnen positiv-man, positiv-
kvinna, negativ-man och negativ-kvinna. Efter filmsekvensen fick försökspersonerna svara på 
samma test som vid första tillfället.  
 
Procedur 
För att standardisera experimentet valde undersökningsledarna att förlägga experimentet i 
högskolans hörsalar där alla studenter skulle få samma möjlighet att se och höra 
filmsekvensen lika bra då det där fanns tillgång till storbilds-tv och högtalaranläggning. 
     Undersökningsledarna presenterade sig med namn och utbildning och följde därefter den 
skriftliga information som satt som försättsblad till testet. Detta för att alla försökspersoner 
skulle få exakt samma information. Försöksledarna informerade försökspersonerna om att de 
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deltog i ett personlighetstest, vilket inte var riktigt hela sanningen. Detta för att dölja det 
verkliga syftet och detta gjordes för att undvika att försökspersonerna skulle kunna gissa sig 
till och påverka resultatet för att framställa sig själva i mer positiv riktning. 
Försökspersonerna ombads att koda sitt test med två bokstäver och två siffror för att 
experimentledarna senare skulle kunna koppla ihop före och eftermätningen för varje 
försöksperson. Vidare informerades att försöksledarna skulle återkomma ungefär en vecka 
senare för en eftermätning. Försöksledarna stod till förfogande för frågor under och efter 
mättillfället och upplyste också om att försökspersonerna kunde få vidare information och 
senare resultat via försöksledarnas mailadresser på försättsbladet. Denna information gavs vid 
båda tillfällena. 
     Vid andra mättillfället efter informationen visades en slumpvis utvald filmsekvens av de 
fyra filmsekvenser som fanns.  Filmsekvenserna varade i ungefär tre minuter och var av 
antingen positiv eller negativ karaktär. Vidare indelning av grupperna uppstod då 
filmsekvenserna delades upp i positiv-man, positiv-kvinna, negativ-man och negativ-kvinna 
efter vilken typ av genus personerna i filmsekvensen hade men även vilket genus 
försökspersonerna hade. Efter filmsekvensen fick försökspersonerna fylla i samma test som 
vid första mätningen, vilket senare gav experimentledarna åtta olika grupper att arbete med. 
Den första mätningen kom sedan att fungera som baslinjemätning för den upprepade 
mätningen. Detta i sin tur gav experimentledarna möjlighet att jämföra varje försöksperson 
med sig själv. 
 
Analysmetod 
De kvantitativa rådata som i samband med undersökningen arbetades fram analyserades 
genom inmatning i dataprogrammet SPSS med hjälp av beroende trevägs variansanalys. Den 
design som användes var 2 (filmtyp) x 2 (filmgenus) x 2 (försökspersonens genus) 
experimentell design.  
 

Resultat 
 

Sinnesstämning 
I tabell 1 presenteras medelvärden och standardavvikelser för sinnestämningarna glädje, 
förvåning, skam och ilska i både före och eftermätning. Vidare presenteras fyra olika 
filmsekvenser där två är positiv karaktär med filmgenus man, kvinna och en total två är av 
negativ karaktär med filmgenus man, kvinna och en total. Inom varje filmtyp och 
sinnestämning presenteras försökspersonernas genus och en total för både man och kvinna. I 
tabellen presenteras också hur många försökspersoner som deltagit, även en total för varje 
sinnestämning.  
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Tabell 1: Medelvärde och standardavvikelse för sinnestämning mätning 1 och 2.  
Filmtyp 
Filmgen 

ffp  N 
 

Glädje  1 Glädje  2 Förvån  1 Förvån 2 Skam 1 Skam 2 Ilska 1 Ilska 2 
 M      SD M        SD M        SD M    SD M    SD M    SD M    SD M    SD 

Man 16 6.50  2.19 6.38  1.26 2.81  1.42 3.13    2.66 1.81   0.91 1.94   1.69 2.81   1.42 3.13   2.66 
Kvinna 25 6.64  1.80 6.96  1.99 3.20  1.73 3.16    1.99 1.76   1.01 1.48   0.96 3.20   1.73 3.16   1.99 

Positiv 
 man 

Total 41 6.59  1.94 6.73   1.75 3.05   1.61 3.15    2.24 1.78   0.96 1.66   1.30 2.20   1.65 2.54   2.15 
Positiv 
kvinna 

Man 20 6.10  1.41 5.90   1.52 3.25  1.74 4.20    2.76 1.90   1.62 1.90   1.25 3.25   1.74 4.20   2.76 
Kvinna 20 5.95  1.93 5.80   2.09 3.60   2.86 3.30    1.69 2.45   2.04 1.95   1.36 3.60   2.85 3.30   1.69 
Total 40 6.03  1.67 5.85   1.81 3.43   2.34 3.75    2.31 2.18   1.84 1.93   1.29  

Positiv  
tot 

 81 6.31  1.82 6.30   1.82 3.23   2.00 3.44   2.28 1.98   1.47 1.79   1.29 
2.70   1.95 2.23   1.39 
2.44   1.81 2.38   1.81 

Man 23 5.83  1.92 6.30  1.49 2.83   1.85 3.35    2.67 2.96   2.10 2.78   1.31 2.83   1.85 3.35   2.67 
Kvinna 19 7.05  2.27 6.26  2.54 2.84   2.67 5.00    2.73 2.37   1.95 3.79   2.30 2.84   2.67   5.00   2.73 

Negativ 
man 

Total 42 6.38  2.15 6.29   2.00 2.83   2.23 4.10    2.79 2.69   2.03 3.33   1.87 2.10   2.05 2.83   2.11 
Man 29 6.24  1.66 7.52  1.64 3.24   1.90 3.93   2.48 2.10   1.18 2.66   1.88 3.24   1.90 3.93   2.48 

Kvinna 33 7.27  1.70   7.76  1.97 3.48   2.09 3.88   2.69 2.27   1.70 2.27   1.81 3.48   2.09 3.88   2.69 
Negativ 
kvinna 

Total 62 6.79  1.75 7.65   1.82 3.37   1.99 3.90    2.57 2.19   1.47 2.45   1.84 2.11   1.60 2.36   1.85 
Negativ  

tot 
 104 6.63  1.92 7.10   2.00 3.15   2.10 3.98   2.65 2.39   1.73 2.77   1.88 2.11   1.78 2.55   1.96 

Man 83 6.48  2.04 6.51  1.88 2.94   1.94 3.63   2.56 2.24   1.65 2.46   1.79 2.94   1.94 3.63   2.56 Total 
Kvinna 102 6.49  1.75 6.94  2.00 3.39   2.13 3.84   2.46 2.18   1.62 2.25   1.66 3.39   2.13 3.84   2.46 

 Totalt 185 6.49  1.88 6.75   1.96 3.19   2.05 3.75    2.50 2.21   1.63 2.34   1.72 2.25   1.80 

 

2.48   1.89 

Glädje  
I beroende trevägs variansanalys som gjordes på sinnesstämningen glädje visade det totala 
medelvärdet för mätning 1. M=6,49 och i mätning 2. M=6,75.  
Analysen visade ingen statistisk signifikant skillnad totalt mellan mätning 1 och 2. Det fanns 
en statistisk signifikant interaktionseffekt mellan typ av film och filmgenus F1,177=3.934, 
Eta²= 0.022, p<0.05 när det gäller glädje. Detta visar på att den försökspersonens 
självskattade glädje ökar när en man får positiv kritik (M1=6.59 och M2=6.73) och när en 
kvinna får negativ kritik (M1=6.79 och M2=7.65). Vidare visade resultatet på minskad glädje 
när försökspersonen får se en kvinna få positiv kritik (M1=6.03 och M2=5.85) och när en man 
får negativ kritik (M1=6.38 och M2=6.29). Resultatet visade även på en tydlig tendens mellan 
genus och typ av film F1,177=3.746, Eta²= 0.021, p<0.055 när det gäller glädje. Vilken visar att 
glädjen tenderar att sjunka när försökspersonen är en man och ser en positiv filmsekvens 
(M1=6.28 och M2=6.11), men tenderar att öka då mannen ser en negativ filmsekvens 
(M1=6.06 och M2=6.98). När en kvinna ser en positiv filmsekvens tenderar glädjen att öka 
(M1=6.33 och M2=6.44) och är så gott som oförändrad när en kvinna ser en negativ 
filmsekvens (M1=7.20 och M2=7.21). 
 
Förvåning  
I beroende trevägs variansanalys som gjordes på sinnesstämningen förvåning visade det totala 
medelvärde för mätning 1. M=3,19 och i mätning 2. M=3,75.  
Analysen visade en statistisk signifikant skillnad totalt mellan mätningarna i förvåning 
F1,177=7.739, Eta²= 0.042, p<0.05  vilket visar på en ökning i förvåning mellan mätningarna. I 
analysen uppmättes en tendens i en huvudeffektet i typ av film F1,177=2.84, Eta²= 0.016, 
p<0.093 då det gäller förvåning. Förvåningen ökade då försökspersonerna fick se både en 
positiv filmsekvens (M1= 3.22 och M2=3.45) och en negativ filmsekvens (M1=3.10 och M2= 
4.04). Vidare visar resultatet på en tendens i interaktionen genus och typ av film F1,177=3.05, 
Eta²= 0.017, p<0.082 då det gäller förvåning. Då män får se en positiv filmsekvens tenderar 
förvåningen att öka (M1= 3.03 och M2=3.66) och förvåningen tenderar att öka även när män 
får se en negativ filmsekvens (M1= 3.03 och M2=3.64). Vidare visar resultaten när kvinnor 
får se en positiv filmsekvens tenderar förvåningen att minska (M1= 3.40 och M2=3.23), men 



 11

tenderar att öka då kvinnor får se en negativ filmsekvens (M1= 3.16 och M2=4.44). Vidare 
visar resultaten på ytterligare en tendens mellan genus och filmgenus F1,177=2.82, Eta²= 0.016, 
p<0.095 då det gäller förvåning. När män får se en man i filmsekvensen tenderar förvåningen 
att öka (M1= 2.82 och M2=3.24) också då män får se en kvinna i filmsekvensen (M1= 3.25 
och M2=4.07). Resultatet visar vidare att när kvinnor ser en man i filmsekvensen tenderar 
förvåningen att öka (M1= 3.02 och M2=4.08) likaså när kvinnor ser en kvinna (M1= 3.54 och 
M2=3.59). 
 
Skam  
I beroende trevägs variansanalys som gjordes på sinnesstämningen skam visade det totala 
medelvärde för mätning 1. M=2,21 och i mätning 2. M=2.34.  
Resultatet visade ingen statistisk signifikant skillnad totalt mellan mätning 1 och 2. Det finns 
en statistisk signifikant huvudeffekt när det gäller typ av film F1,177=4.506, Eta²= 0.025, 
p<0.05. Resultatet visar att försökspersonerna känner mindre skam när de får se en positiv 
filmsekvens (M1= 1.98 och M2=1.82) men känner mer skam när en negativ filmsekvens visas 
(M1= 2.43 och M2=2.88). Vidare i resultatet uppmättes en tendens i interaktionen mellan 
genus och filmgenus F1,177=3.76, Eta²= 0.021, p<0.054 då det gäller skam. Tendensen visar att 
när män ser en man i filmsekvensen tenderar skammen att minska (M1= 2.39 och M2=2.36) 
men tenderar att öka när filmgenuset är en kvinna (M1= 2.00 och M2=2.28).  När kvinnor ser 
en man tenderar skammen att öka (M1= 2.06 och M2=2.64) men tenderar att minska när 
kvinnor ser en kvinna i filmsekvensen (M1= 2.36 och M2=2.11).  Vidare visar resultaten på 
en tendens i interaktionen mellan genus, typ av film och filmgenus med F1,177=3.15, Eta²= 
0.017, p<0.078 då det gäller skam. Tendensen visar att när män ser en positiv filmsekvens 
med en man så tenderar skammen att öka (M1= 1.81 och M2=1.94) men då det gäller 
filmsekvensen positiv kvinna så är värdet oförändrat från mätning 1 till 2 (M=1.90). När män 
ser en negativ man tenderar skammen att minska (M1= 2.96 och M2=2.78) men tenderar att 
öka då männen ser filmsekvensen negativ kvinna (M1= 2.10 och M2=2.66). När kvinnor ser 
en filmsekvens med positiv man tenderar skammen att minska (M1= 1.76 och M2=1.48), 
likaså när kvinnor ser en filmsekvens med positiv kvinna (M1= 2.45 och M2=1.95). Däremot 
tenderar skammen att öka när kvinnor ser en filmsekvens med negativ man (M1= 2.37 och 
M2=3.79) men värdet är oförändrat när kvinnor ser en filmsekvens med negativ kvinna 
(M=2.27). Vidare visar resultatet en tendens mellan genus och typ av film F1,177=2.84, Eta²= 
0.016, p<0.094 när det gäller skam.  Tendensen visar att när män ser en positivfilmsekvens 
tenderar skammen att öka (M1= 1.86 och M2=1.92) likaså när de ser en negativ filmsekvens 
(M1= 2.53 och M2=2.72). När kvinnor ser en positiv filmsekvens tenderar däremot skammen 
att minska (M1= 2.11 och M2=1.72) och tenderar att öka när kvinnor ser den negativa 
filmsekvensen (M1= 2.32 och M2=3.03). 
 
Ilska 
 I beroende trevägs variansanalys som gjordes på sinnesstämningen ilska visade ingen 
statistisk signifikant skillnad i det totala medelvärdet för mätning M1=2.25 och i mätning 
M2=2.48. Det fanns en signifikant huvudeffekt när det gäller filmgenus F1,177=5.57, Eta²= 
0.031, p<0.05. Försökspersonerna känner mer ilska när en man ses i filmsekvensen (M1= 2.10 
och M2=2.72) medan försökspersonerna känner mindre ilska när en kvinna ses i 
filmsekvensen (M1= 2.40 och M2=2.28). Vidare visade resultatet på en statistisk signifikant 
interaktionseffekt mellan genus och typ av film F1,177=4.95, Eta²=0.027, p<0.05 då det gäller 
ilska.  När män ser en positiv filmsekvens ökar ilskan (M1= 1.96 och M2=2.20) vilket den 
också när männen ser en negativ filmsekvens (M1= 2.16 och M2=2.22). När kvinnor ser en 
positiv filmsekvens minskar ilskan (M1= 2.87 och M2=2.60) men ökar däremot när kvinnor 
ser en negativ filmsekvens (M1= 2.02 och M2=2.98). Resultatet visar på en tendens när det 



 12

gäller typ av film F1,177=2.76, Eta²=0.015, p<0.098. När försökspersonerna får se en positiv 
filmsekvens tenderar ilskan att minska (M1= 2.41 och M2=2.40) men tenderar att öka när 
försökspersonerna får se en negativ filmsekvens (M1= 2.09 och M2=2.60). 
 
Empati 
I tabell 2 presenteras medelvärden och standardavvikelser för total empati med 
underkategorier egenskapsempati, affektiv empati och kognitiv empati i både före och 
eftermätning. Vidare presenteras fyra olika filmsekvenser där två är av positiv karaktär med 
filmgenus man, kvinna och en total. Vidare är två av negativ karaktär med filmgenus man, 
kvinna och en total. Inom varje filmtyp och underkategori samt total presenteras 
försökspersonernas genus och en total för både man och kvinna. I tabellen presenteras också 
hur många försökspersoner som deltagit, även en total för varje underkategori av empati.  
 
Tabell2: Medelvärde och standardavvikelse för empati mätning 1 och 2. 

Filmtyp 
Filmgen 

ffp  N Egensk 1 Egensk  2 Affekt  1 Affekt 2 Kog 1 Kog 2 Emp tot 1 
  M      SD M        SD M        SD M      SD M        SD M        SD M         SD 

Emp tot 2 
M         SD 

Man 16 39.75   6.59 38.94   6.62 43.81   5.97 41.69   4.22 38.69   5.72 39.81   6.28 122.25   15.20 120.44   13.51 
Kvinna 25 39.20   4.80 39.48   4.15 44.60   6.01 43.32   6.01 41.04   8.79 42.96   8.39 124.84   15.13 125.76   13.48 

Positiv 
 man 

Total 41 39.42   5.50 39.27   5.18 44.29   5.93 42.68   5.38 40.12   7.77 41.73   7.71 123.83   15.03 123.68   13.58 
Man 20 44.00   6.32 42.45   4.20 47.00   6.39 45.15   5.11 39.50   7.48 40.85   6.08 130.50   15.08 128.45   12.39 

Kvinna 20 39.70   3.60 40.90   3.80 47.80   3.59 46.70   7.29 51.70   8.26 48.35   7.87 139.20   12.61 135.95   12.81 
Positiv 
kvinna 

Total 40 41.85   5.52 41.68   4.03 47.40   5.13 45.93   6.27 45.60   9.93 44.60   7.91 134.85   14.41 132.20   13.01 
Pos   

total 
 81 40.62   5.61 40.46   4.78 45.83   5.74 44.28   6.02 42.83   9.26 43.15   7.90 129.27   15.65 127.89   13.89 

Man 23 42.70   9.44 42.65   5.89 45.13   5.62 42.96   3.50 41.70 11.28 40.57   8.27 129.52   19.12 126.17   12.84 
Kvinna 19 39.68   6.78 38.00   7.28 45.37   6.69 41.42   8.23 43.47   6.27 44.21   7.87 128.53   14.88 123.63   15.42 

Negativ 
man 

Total 42 41.33   8.39 40.55   6.88 45.24   6.05 42.26   6.08 42.50   9.29 42.21   8.20 129.07   17.13 125.02   13.95 
Man 29 38.07   5.54 39.52   5.08 44.59   5.17 43.31   5.83 38.03   6.77 39.14   6.03 120.69   11.38 121.97   12.68 

Kvinna 33 40.70   6.27 41.97   5.29 44.85   5.86 44.70   7.82 42.76   8.49 42.94 10.38 128.30   14.43 129.61   16.72 
Negativ 
kvinna 

Total 62 39.48   6.03 40.82   5.29 44.73   5.51 44.05   6.94 40.55   8.32 41.16   8.77 124.74   13.54 126.03   15.34 
Neg  
total 

 104 40.22   7.10 40.71   5.96 44.93   5.71 43.33   6.63 41.34   8.57 41.59   8.52 126.49   15.17 125.63   14.23 

Man 83 40.39   7.13 39.92   6.10 44.77   5.97 42.47   5.71 41.33   8.60 41.98   7.92 126.48   16.24 124.36   13.70 Total 
Kvinna 102 40.40   5.93 41.16   4.83 45.77   5.50 44.78   6.71 42.53   9.12 42.51   8.57 128.71   15.40 128.45   14.71 

 Totalt 185 40.40   6.48 40.60   5.46 45.23   5.72 43.75   6.37 41.99   8.89 42.27   8.30 127.71   15.40 

 

126.62   14.38 

Egenskap empati 
I beroende trevägs variansanalys som gjordes på egenskapsempati visade det totala 
medelvärde för mätning M1=40.40 och i mätning M2=40.60. Inga statistisk signifikanta 
resultat eller tendenser uppmättes. 
 
Affektiv empati 
I beroende trevägs variansanalys som gjordes på affektiv empati visade det totala medelvärde 
för mätning M1=45.23 och i mätning M2=43.75 en statistisk signifikant skillnad 
F1,177=14.250, Eta²= 0.075, p<0.05. Vilket tyder på att den affektiva empatin har minskat från 
mätning 1 till mätning 2 i övrigt uppmättes inga statistisk signifikanta resultat eller tendenser.  
 
Kognitiv empati 
I beroende trevägs variansanalys som gjordes på kognitiv empati visade det totala medelvärde 
för mätning M1=41.99 och i mätning M2=42.27. Analysen visade inte en statistisk signifikant 
skillnad mellan mätningarna totalt i kognitiv empati. En statistisk signifikant 
interaktionseffekt visades mellan genus och filmgenus F1,177=4.885, Eta²= 0.027, p<0.05 när 
det gäller kognitiv empati. När män ser en man i filmsekvensen förblir den kognitiva empatin 
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oförändrad (M= 40.19) men ökar när män ser en kvinna i filmsekvensen (M1= 38.77 och 
M2=39.99). När kvinnor ser en man i filmsekvensen ökar den kognitiva empatin (M1= 42.26 
och M2=43.59) men minskar när kvinnor ser en kvinna i filmsekvensen (M1= 47.23 och 
M2=45.65). Vidare visade resultatet på en tendens på interaktionseffekt mellan typ av film 
och filmgenus F1,177=3.22, Eta²= 0.018, p<0.075 när det gäller kognitiv empati. När 
försökspersonerna ser en positiv filmsekvens med en man så tenderar den kognitiva empatin 
att öka (M1= 39.86 och M2=41.39) men tenderar att minska när försökspersonerna får se en 
positiv kvinna (M1= 45.60 och M2=44.60). När försökspersonerna får se en negativ man så 
tenderar den kognitiva empatin att minska (M1= 42.59 och M2=42.39) men tenderar att öka 
när försökspersonerna får se en negativ kvinna (M1= 40.40 och M2=41.04). 
 
Total empati 
I beroende trevägs variansanalys som gjordes på total empati visade medelvärde för mätning 
M1= 127.71 och i mätning M2=126.62 ingen statistisk signifikant skillnad. Vidare visade 
resultatet att det förelåg en statistisk signifikant interaktionseffekt mellan typ av film och 
filmgenus F1,177=4.461, Eta²= 0.025, p<0.05 när det gäller empati. När försökspersonerna får 
se en positiv man så minskar empatin (M1= 123.55 och M2=123.10) och då 
försökspersonerna får se en positiv kvinna (M1= 134.85 och M2=132.20). Vidare visade 
resultaten att då försökspersonerna såg en negativ man minskade empatin (M1= 129.02 och 
M2=124.90) men ökade då försökspersonerna fick se en filmsekvens med negativ kvinna 
(M1= 124.50 och M2=125.79). 
 

Diskussion 
 
Sinnesstämning 
De sinnesstämningar som kommer att diskuteras här utgår ifrån Tomkins teori som från 
början bygger Darwins affektteori (Havnesköld & Mothander, 2002).  
     Totalt visades ingen ökning när det gäller glädje men tenderade däremot att gå i linje med 
en ökning hos försökspersonerna efter att ha sett filmsekvenserna. Tendensen visade att 
försökspersonerna tenderar att känna mer glädje när en man fick positiv kritik och när en 
kvinna fick negativ kritik. Enligt tendensen minskade glädjen när försökspersonerna fick se en 
kvinna få positiv kritik och när en man fick negativ kritik. Kvinnor tycker det är mer 
glädjande när det går bra för filmpersonerna medan männen gläds mer när filmpersonerna 
förnedras. Enligt Tomkins kan sinnestämningen förändras i styrka i samspel med andra 
människor och den egna personens erfarenheter och affekter (Sonnby-Borgström 2005). Detta 
visar att sinnesstämningen kan förändras beroende av påverkan från filmsekvenserna vilket 
innebär att försökspersonerna förändras i sin glädje vilket också stödjer alla förändringarna 
såväl positiva som negativa hos försökspersonerna. Sonnby-Borgström (2005) menar att 
glädjen stärker den positiva upplevelsen av självet. Vidare menas att kompetensglädjen vilket 
individen uppnår genom att klara av olika uppgifter också höjer sinnesstämningen. Då glädje 
och kompetensglädje förhöjer glädjen ytterligare kan tänkas att även skadeglädje skulle kunna 
yttra sig på samma sätt. Vilket då skulle kunna vara en anledning till att männen skrattar åt de 
filmpersoner som blir förnedrade.  
     Alla försökspersonerna kände mer förvåning från mätning 1 till mätning 2. Resultaten 
visar också att försökspersonerna ökade i förvåningen för dem som såg den positiva 
filmsekvensen men också för de som såg den negativa filmsekvensen. Sonnby- Borgström 
(2005) menar att förvåning är en sinnesstämning som aktiveras av en kraftig höjning av 
stimulusintensiteten. Med det menas att det är något oväntat som utlöser tillståndet förvåning. 
Här skulle kunna tänkas att försökspersonerna blir förvånade över vad som visades i 
filmsekvensen. Förvåningen tenderade att öka för båda genusen när de fick se en negativ 
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filmsekvens men tenderade att minska för kvinnorna när de såg en positiv filmsekvens medan 
den tenderade att öka för männen. Försökspersonerna kan ha blivit förvånade för att de var 
oförberedda på vad filmsekvensen kommer skulle visa. I den positiva filmsekvensen skiljde 
sig försöksgenusen, män och kvinnor åt. Detta skulle kunna vara för att män och kvinnor har 
olika förväntningar. Förvåningen ökade både för män och kvinnor oberoende vilket filmgenus 
som setts. En förklaring skulle kunna vara att förvåningen är av neutral karaktär och verkar 
ofta tillsammans med någon annan sinnestämning (Sonnby- Borgström, 2005). Alltså 
förvåningen kan hänga samman med vilken sinnestämning som försökspersonen känner innan 
filmsekvensen visas och därmed förstärker förvåningen. 
      Försökspersonerna, både män och kvinnor, känner mer skam när de får se en negativ 
filmsekvens och mindre skam när de får se en positiv filmsekvens. Enligt Sonnby- Borgström 
(2005) aktiveras skammen när individen känner hjälplöshet vilket försökspersonerna skulle 
kunna tänkas känna när de ser filmpersonen bli förnedrad.  
     En tendens visade att när män såg en man i filmsekvensen tenderade skammen att minska 
men tenderade att öka när filmgenuset var en kvinna.  När kvinnor såg en man tenderade 
skammen att öka men tenderade att minska när kvinnor såg en kvinna i filmsekvensen. Det 
skulle kunna tänkas att försökspersonen har lättare att identifiera sig med sitt eget genus och 
därmed tenderar skammen att öka. Då motsatt genus visas i filmsekvensen alltså att män 
tenderar att tycka mer synd om kvinnor i större utsträckning än personer av det egna genuset 
vilket gör att männen känner mer med kvinnan och därför kanske skammen aktiveras mer 
(Raundalen, 1997). Vidare visades en tendens att när män såg en positiv filmsekvens med en 
man så tenderade skammen att öka men då det gällde filmsekvensen positiv kvinna så var 
värdet oförändrat mellan mätningarna. När män såg en negativ man tenderade skammen att 
minska men tenderade att öka då männen såg filmsekvensen negativ kvinna. Då det gäller den 
positiva filmsekvensen med manligt filmgenus skulle kunna tänkas att män inte anser det 
tillräckligt manligt att vara med i sådana program vilket skulle kunna vara en produkt av 
uppfostran (Raundalen, 1997). När kvinnor såg en filmsekvens med en positiv man tenderade 
skammen att minska och likaså när kvinnor såg en filmsekvens med positiv kvinna. Däremot 
tenderade skammen att öka när kvinnor såg en filmsekvens med negativ man men värdet var 
oförändrat när kvinnor såg en filmsekvens med negativ kvinna. Värdena tenderar att skilja sig 
åt för att det är individens egna upplevelser som gör att de känner sig dumma och skammen 
aktiveras (Sonnby-Borgström, 2005). 
      Försökspersonerna kände mer ilska när de såg en man i filmsekvensen och mindre ilska 
kändes för en kvinna i filmsekvensen. Mäns ilska ökade efter att ha sett både den positiva och 
den negativa filmsekvensen medan kvinnors ilska bara ökade när de såg den negativa 
filmsekvensen. Enligt Sonnby-Borgström (2005) föds en individ med en viss predisposition 
för aggressivitet men det är miljöfaktorer som bestämmer i vilket omfång vårt beteende tar 
form, det vill säga genom till exempel uppfostran, för om vi skall uppvisa ilska. Detta stödjer 
Broberg, Almqvist och Tjus, (2005) då de menar att aggressiviteten hos mindre flickor och 
pojkar yttrar sig likadant man kan alltså inte finna några skillnader, men då barnen kommer 
upp i fyra- fem årsåldern kan man se vissa förändringar. När flickor hamnar i konflikter vilket 
inte sker lika ofta som för pojkarna löses dessa oftare verbalt. Skillnader mellan pojkar och 
flickor tycks vara könsspecificerade (Broberg, Almqvist & Tjus, 2005). Hur konflikterna 
hanteras kvarstår genom hela livet alltså fortfarande olika då det gäller flickor och pojkar. 
Skillnader skulle kunna bero på vuxnas sätt att behandla barnen beroende på vilket genus 
barnet har och om det är en pojke så är det mer acceptabelt att visa ett mer aggressivt 
beteende än vad det är för flickor (Broberg, Almqvist & Tjus, 2005).   
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Empati 
Då det gäller egenskapsempatin visade resultaten inga skillnader eller tendenser mellan 
mätningarna vilket stöds av Holm (2001) då egenskapsempati anses vara ett stabilt 
personlighetsdrag hos varje individ. Ett stöd för detta skulle kunna vara att individer föds med 
en viss predisposition för empati (Sonnby-Borgström, 2005) men det är sedan miljöfaktorer 
som bestämmer i vilket omfång vårt beteende tar form det vill säga genom till exempel 
uppfostran för om vi skall uppvisa empatiskt beteende i olika situationer. Detta stöds också av 
den socialkognitiva teorin (Raundalen, 1997). 
     Den totala affektiva empatin minskade mellan de två mätningarna. Vilket tyder på att 
filmsekvenserna inte väckt någon affektiv empati hos försökspersonerna (Holm, 2001). En 
anledning skulle kunna vara att som Woods, Hall, Dautenhahn och Wolke (2004) tar upp i sin 
forskning då motsättningarna i sambandet mellan observatörens emotion och sändarens 
emotion gör att observatören inte kan känna exakt likadana emotioner som sändaren. Det 
skulle kunna bero på att försökspersonerna inte kan sätta sig in i hur filmpersonen verkligen 
känner, på grund av att filmpersonerna som förnedras inte visar den rätta känslan. Den 
affektiva empatin skulle kunna tänkas sjunka beroende på om försökspersonerna ansåg att de i 
filmsekvensen gjort bort sig och då inte visade mer empati utan mindre.  Enligt Raundalen 
(1997) är den affektiva empatin medfödd men utvecklas beroende på de sociala 
omständigheterna som individen växer upp i. En förklaring till den minskande affektiva 
empatin kan då vara att många av försökspersonerna har vuxit upp med denna typ av 
förnedrings-tv och reagerar då inte med mer empati. Vidare skulle detta kunna bero på 
avtrubbning då Funk, Bechtoldt-Baldacci, Pasold, och Baumgardners (2004) menar att 
exponering av förnedring i för stora mängder kan påverka affektiv och kognitiv empati. 
Vidare visar Cullberg (1992) att överexponering av medievåld, både direkt och indirekt kan 
leda till avtrubbning. Försökspersonen kan då inte identifiera sig med filmpersonen då 
förnedrings-tv är vanligt förekommande i svensk television vilket också styrks med 
mediemätningar (MMS, 2004). Vidare menas att individen stänger av de affekter som 
stimuleras och blir mer likgiltiga vilket också leder till mindre empati Cullberg (1992).  
     I den kognitiva empatin visades ingen skillnad för det totala medelvärdet mellan 
mätningarna vilket också styrks av ovannämnda diskussionen om att överexponering av 
förnedring i tv kan leda till påverkan av den kognitiva empatin såväl som den affektiva. 
När män såg en man i filmsekvensen förblev den kognitiva empatin oförändrad men ökade 
när män såg en kvinna i filmsekvensen. När kvinnor såg en man i filmsekvensen ökade den 
kognitiva empatin men minskade när kvinnor såg en kvinna i filmsekvensen. Enligt Holm 
(2001) utgår kognitiv empati ifrån människans intellekt och mentala rolltagande. När 
försökspersonerna ser en positiv filmsekvens med en man så ökar den kognitiva empatin 
likaså när försökspersonerna får se en filmsekvens med en negativ kvinna. Då 
försökspersonerna får se filmsekvens med positiv kvinna minskar den kognitiva empatin 
detsamma gäller för filmsekvensen negativ man. Enligt forskningen (Woods, Hall, 
Dautenhahn & Wolke, 2004) används kognitiva processer för att mottagaren ska kunna förstå 
hur sändaren mår i en speciell situation. Beteendet hos sändaren blir en ledtråd för 
mottagaren. Detta innefattar kroppsliga aspekter men även känslouttryck i ansiktet (Woods, 
Hall, Dautenhahn & Wolke, 2004). Kvinnorna i den negativa filmsekvensen reagerade 
starkare med både minspel och beteende än männen vilket ger en ledtråd till mottagaren att 
svara med lämplig handling och i detta fall resulterar det i högre kognitiv empati. Då det 
gällde männen i den positiva filmsekvensen ökade den kognitiva empatin. Detta skulle också 
kunna förklaras med hjälp av att beteendet hos sändaren blir en ledtråd för mottagaren i form 
av filmpersonens tydliga minspel på glädje och ett beteende som visar stor lycka. Detta 
beteende kan leda till att försökspersonerna gläds med filmpersonen och i sin tur resultera i 
högre kognitiv empati (Woods, Hall, Dautenhahn & Wolke, 2004). Raundalen (1997) menar 
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att de kognitiva processerna styr hur individen uppfattar, tolkar och reagerar i olika situationer 
vilket i sin tur utvecklar barnets prosociala beteende vilket även stöds av Smith, Nolen-
Hoeksema, Fredrickson, och Loftus (2003). Vidare enlig Raundalen (1997) reagerar män 
snabbare eller mer konkret med ett mer prosocialt beteende när det gäller att hjälpa det 
”svagare könet” vilket enligt Raundalen (1997) är kvinnan. McMahon, Wernsman och Parnes 
(2006) studie visar på skillnader mellan könen då det gäller att förutse empati och att större 
empati leder till ett ökat prosocialt beteende. Effekten visade sig vara störst hos männen. 
Kvinnor tenderar att visa prosocialt beteende genom att visa mer omsorg för män, barn och 
sjuka. I uppfostran så tenderar pojkar att belönas för räddningsaktioner medan flickor belönas 
för omsorgsbeteende (Raundalen, 1997). Detta är en produkt av att individer lär sig genom 
imitationsinlärning, vilket är det Raundalen (1997) menar med social inlärningsteori. Detta 
stödjer att kvinnor tenderade att visa större empati för filmsekvensen med män och män 
visade en större empati för kvinnor. Medan kvinnorna tenderade att inte visa lika stor empati 
för det egna genuset. Då det gällde männen så var värdet för den kognitiva empatin 
oförändrad.  
     Enligt Toussaint och Webbs (2005) undersökning pekade resultaten på att kvinnor 
tenderade att vara mer empatiska än männen detta i motsats till denna undersökning. När 
försökspersonerna fick se filmsekvenserna positiv man, positiv kvinna och negativ man så 
minskade empatin. Empatin ökade däremot då försökspersonerna fick se filmsekvensen 
negativ kvinna. En förklaring till resultaten skulle kunna vara att försökspersonerna tyckte 
mer synd om filmsekvensen negativ kvinna just för att en av filmpersonerna i filmsekvensen 
inte förstod kritiken från juryn och därmed blev förnedrad flera gånger genom negativ kritik. 
Detta skulle kunna förklaras med att män känner större empati för kvinnorna (Raundalen, 
1997) kanske också att kvinnor känner större empati för att kvinnan inte förstår kritiken. 
Holm (1995) anser att det behövs en förståelse som nås via den andra människans 
känslotillstånd och även en yttre process som innebär att kunna förstå, och överföra budskapet 
tillbaka vilket blir till en lämplig handling. Detta sker både via förståelse och kommunikation 
genom kognitiv- och affektiv empati. Dessa kompletterar varandra och påverkar hur 
människan upplever sin verklighet. Mottagaren behöver inte heller känna och reagera exakt 
likadant som sändaren, vilket i sin tur leder till att känslorna hos mottagaren och bestämmer 
lämplig handling i linje med sändarens känslotillstånd (Holm, 1995). En annan förklaring 
skulle kunna vara enligt Raundalen (1997) att uppfostran har betydelse för empatin då 
skillnader mellan genusen är en produkt av normer och regler som fåtts genom uppfostran, 
detta skulle kunna vara en anledning till varför både män och kvinnor visade större empatisk 
förmåga för kvinnorna då de uppfostras med mer känslor och skuld. Alltså att på grund av 
uppfostran är kvinnor mer sårbara än män vilket kanske skulle kunna leda till en större 
medkänsla.  
 
 
Hypoteskoppling 
Enligt hypotesen skulle den självrapporterade empatiförmågan bli lägre när försökspersonerna 
såg filmpersonen bli förnedrad i en av filmsekvenserna. Resultatet visade att den totala 
empatin sjönk för både män och kvinnor när det var en man som fick förnedrings feedback. 
Men då en kvinna utsattes för samma behandling i filmsekvensen förhöjdes empatin totalt för 
båda genusen.   
     Vidare enligt hypotesen troddes sinnestämningarna glädje och skam bli förhöjd då 
försökspersonerna sett en filmperson få förnedrings feedback. När det gällde glädje visade 
resultaten en liten förhöjning mellan mätningarna. Vidare fanns en interaktion då en man fick 
förnedrings feedback då glädjen blev lägre men när en kvinna fick förnedrings feedback så 
blev glädjen förhöjd hos försökspersonerna.  
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Då det gällde skam visade resultaten i båda fallen av filmsekvenserna med förnedrings 
feedback att försökspersonerna kände mer skam. I båda fallen med positiv feedback blev 
däremot den totala skammen lägre. 
      Vidare enligt hypotesen så kommer den totala empatiförmågan bli oförändrad medan 
sinnestämning kommer att höjas när försökspersonerna ser filmsekvenserna där filmpersonen 
får positiv feedback. Den totala empatin sjönk för försökspersonerna när filmsekvensen 
positiv man sågs och detsamma gällde försökspersonerna som såg filmsekvensen positiv 
kvinna. Den totala glädjen höjdes när försökspersonerna såg en positiv man men sjönk när 
man såg en positiv kvinna.  
     Enligt hypotesen kommer kvinnor att visa större förändring då det gäller den empatiska 
förmågan än männen. Det visade sig att så var inte fallet utan att både män och kvinnor visar 
lägre total empatisk förmåga från mätning 1 till mätning 2 då det gällde både positiv och 
förnedrings feedback. I uppdelningen av underkategorin egenskapempati visar medelvärdena 
att männen fick lägre empati medan kvinnorna fick högre empati från mätning 1 till mätning 2 
då det gällde både positiv och förnedrande feedback. I den andra underkategorin affektiv 
empati visar resultatet att medelvärdet sjunker för både män och kvinnor från mätning 1 till 
mätning 2. Alltså både män och kvinnor får lägre självrapporterad affektiv empati. Då det 
gäller den tredje underkategorin kognitiv empati visar medelvärdena på en ökning för män 
men oförändrat resultat för kvinnor. Vidare enlig hypotesen kommer både kvinnor och män 
att visa större upplevd empatisk förmåga för kvinnor som blir förnedrade än över män som 
blir förnedrade i filmsekvensen vilket också resultatet visar.  Den totala empatin förhöjdes för 
både kvinnor och män som fick se filmsekvensen negativ kvinna.  
     Syftet med studien var att se om det fanns eventuella effekter på individers upplevda och 
självrapporterade empatiförmåga och sinnestämning. Då det gällde empatiförmågan visade 
resultaten att det inte fanns någon skillnad när det gällde den totala empatin. Resultatet visade 
istället en interaktion mellan empati, typ av film och filmgenus men inte då det gällde 
försökspersonerna genus. Detta i linje med Terwogts studie vilken visar på att det inte 
föreligger någon skillnad i den empatiska förmågan då det gäller genus. Detta i motsättning 
Von Tetzchner (2005) och Raundalen (1997) som pekar på att det finns vissa skillnader då det 
gäller empati och genus. I denna studie pekar resultatet på en skillnad i underkategorierna i 
empatin.  När män såg filmsekvensen negativ kvinna så visades mindre affektiv empati men 
mer egenskaps- och kognitiv empati. Då det gällde männens sinnesstämning förhöjdes 
skammen och glädjen förhöjdes markant. Då det gällde kvinnor som såg filmsekvensen 
negativ kvinna så sjönk affektiv empatin och egenskaps- och kognitiv empati ökade, då det 
gällde sinnesstämningen förhöjdes glädjen mindre än för männen och skammen var helt 
oförändrad. När en man såg filmsekvensen negativ man så sjönk alla underkategorierna av 
empatin och sinnestämningen visade en ökning av glädje och minskning av skam. När en 
kvinna såg filmsekvensen negativ man visades en högre kognitiv empati men mindre 
egenskaps- och affektiv empati. Sinnesstämningen skam blev förhöjd medan glädjen hos 
kvinnorna minskade. Dessa olika resultat skulle kunna tyda på att empati är könsspecificerad. 
Som både Tetzchner (2005) och Raundalen (1997) föreslår så finns det vissa skillnader i 
empatin då det gäller genusen.  
     Många forskarresultat pekar på att medievåld påverkar barn och ungdomar negativt 
exempelvis Browne och Hamilton-Giachritsin (2005) och Coyne, Archer och Eslea (2004) 
vilka menar att empatin sjunker genom överexponering av medievåld. I Propositionen 
(2001/02:14) tas upp att barn och ungdomar spenderar mycket av sin fritid vid tv:n och att 
media påverkar ungdomars identitetsutveckling negativt vilket i sin tur kan påverka 
verklighetsuppfattningen genom förnedringsprogram som Idol, Big Brother, Robinson, 
Bachelor/Bachelorettes och Fame Factory. I dessa program utsätts människor för olika 
prövningar och genom olika prestationer får individerna respons på sin prestation av en jury 
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(Saade & Borgenicht, 2005). Resultaten i undersökningen pekar på att försökspersonerna 
kände lägre empati vilket skulle kunna bero på att medelåldern var knappt 24 år. Eftersom 
förnedrings-tv sänts under nio år i svensk television skulle det kunna tyda på att många av 
dessa individer har matats med indirekt våld sedan de var barn. Enligt forskning visas att 
exponering av medievåld i form av både indirekt och direkt våld ökar aggressiviteten och 
minskar empatiförmågan (Feilitzen & Bucht, 2001) vilket går i linje med denna undersökning 
som också visar på ökad sinnestämning ilska och minskad empati då det gäller 
filmsekvenserna positiv man/kvinna och negativ man. Många av programmen som sänds på tv 
går ut på att förnedra andra för egenvinning vilket visas som underhållning (Saade & 
Borgenicht, 2005). I underkategorierna av empatin men även i sinnesstämningarna går att 
utläsa att individer överlag ser förnedrings-tv som något som är roligt att titta på men 
resultaten visar vidare att även då individerna tycker att det är roligt att se förnedringsprogram 
så tenderade skammen att öka. Detta kan tyda på att individen blir generad över vad individen 
anser som underhållande tv.  
     Alltså påverkar indirekt våld det vill säga förnedrings-tv empatiförmågan negativt genom 
förhöjd sinnesstämning ilska och minskad empati. Vilket stöds av många mätningar om hur 
medievåld i tv och film påverkar individen. Resultaten pekar åt samma håll och Feilitzen och 
Bucht (2001) menar att exponering av medievåld ökar aggressiviteten och minskar 
empatiförmågan.      Då barn och ungdomar i dag spenderar mycket av sin fritid framför tv:n 
(MMS, 2004) menar riksdagspropositionen (Prop; 2001/02:14) att detta kan leda till att den 
psykiska hälsan påverkas negativt. Förnedringsprogram som exempelvis Idol kan påverka 
ungdomars identitetsutveckling och verklighetsuppfattning. 
 
Metodkritisk hållning 
Att enkätens frågor var för svåra har diskuterats i omgångar av försöksledarna och är överens 
om att om det funnits mer resurser i form av pengar tid så hade antingen en färdig enkät 
kunnat köpas in och användas eller hade det kunnat läggas ner mycket mer tid på 
utformningen av enkäten med en mer omfattande pilotstudie. Vidare kunde mer tid spenderats 
på att välja filmsekvenser från förgående säsonger som fallit i glömska, eller fått möjlighet att 
använda förnedringsprogram som ännu ej visats i Sverige. Proceduren anses ha varit 
välplanerad och genomförd på ett bra sätt. Vidare anses att styrkan i undersökningen är den 
beroende mätningen. Resultaten visar på några statistiskt signifikanta resultat och ett antal 
tendenser. Möjligheten till fler försökspersoner i varje grupp kunde kanske ha visat på fler 
signifikanta resultat. Det ultimata hade varit ett slumpmässigt urval men ansågs vara för 
krävande resursmässigt och försöksledarna ansåg att urvalet gjordes på bästa sätt under de 
förutsättningar som fanns för denna uppsats. 
 
Förslag till fortsatt forskning 
Det hade varit intressant att utföra detta experiment ännu en gång med fler deltagare och med 
en redan befintligt empati- och sinnestämningsenkät då det tros att detta eventuellt har 
påverkat studien. Vidare hade varit intressant att utföra studien på yngre deltagare det vill 
säga barn och ungdomar då deras scheman för empati ej är färdigutvecklade men också på 
äldre då de inte sett dessa program i så stor utsträckning.  
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  Bilaga 1 

Vi är två studenter som läser psykologi C. Vi skriver på vår C-uppsats och 
vill undersöka studenters personlighet. Testet beräknas ta ca 5-10 minuter 
att fylla i. 
 
Att delta i denna undersökning som består av två delar är helt frivilligt och 
Du har rätt att avbryta testet när Du vill. Testet kommer också att vara helt 
anonymt och Du ombeds att skriva en kod i form av två bokstäver och två 
siffror som Du fyller i under Kod på nästa sida. Vi omber Dig också att 
memorera denna kod tills nästa deltest. Viktigt är att endast Du vet om 
denna kod. Anledningen till att vi ber dig koda testet är endast för att vi 
skall kunna koppla ihop de två olika mätningarna. Återigen vill vi påpeka 
att Din anonymitet kvarstår. 
 
Vi kommer tillbaka till Din klass om ca en vecka då det andra deltestet 
genomförs.  
 
Har du några frågor besvarar vi gärna dem under och efter varje 
testtillfälle. Vill du veta resultatet av undersökningen kan Du maila oss på: 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
Tack för din medverkan! 
 
Lina Andersson & Anette Svensson  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Bilaga 2 

Kod……….. 
 
Kön       Man       
              Kvinna   
 
Vilket år är du född?…………. 
 
Ringa in det svarsalternativ som stämmer bäst in på dig just nu! 
 
Hur glad känner du dig just nu? 
Inte alls      mycket 
       1             2             3             4             5             6             7             8             9             10                    
 
Hur förvånad känner du dig? 
Inte alls      mycket 
        1             2             3             4             5             6             7             8             9             10                    
  
Hur skamsen känner du dig? 
Inte alls      mycket 
        1             2             3             4             5             6             7             8             9             10                    
  
Hur arg känner du dig? 
Inte alls      mycket 
        1             2             3             4             5             6             7             8             9             10                    
 
Ringa in det alternativ som stämmer bäst in på dig just nu. 
 

1. Jag tycker att folk som råkar illa ut får vad de förtjänar. 
Stämmer                            Stämmer  
inte alls                      precis 
     1             2             3             4             5             6             7             8             9             10        
             

2.  Jag blir illa berörd när jag ser någon bli mobbad. 
     Stämmer                            Stämmer  
      inte alls                      precis 
            1             2             3             4             5             6            7             8             9             10        
 
3.  Andra människors olycka brukar inte beröra mig. 
     Stämmer                            Stämmer  
      inte alls                      precis 
            1             2             3             4             5             6             7             8             9             10        
 
4. Jag skulle beskriva mig själv som en godhjärtad person. 

Stämmer                            Stämmer  
inte alls                      precis 
      1             2             3             4             5             6             7             8             9             10        
 

5. Jag ger hellre igen än förlåter och glömmer. 
Stämmer                            Stämmer  
inte alls                      precis 
      1             2             3             4             5             6             7             8             9             10        
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6. Jag tycker inte synd om andra när de har problem. 
Stämmer                            Stämmer  
inte alls                      precis 
      1             2             3             4             5             6             7             8             9             10        
 

7. Om jag är säker på min sak så slösar jag inte tid på att lyssna på andras 
argument.   
Stämmer                            Stämmer  
inte alls                      precis 
      1             2             3             4             5             6             7             8             9             10        
 

8. När jag ser att någon blir skadad behåller jag lugnet. 
Stämmer                            Stämmer  
inte alls                      precis 
      1             2             3             4             5             6             7             8             9             10        
 

9. Jag blir aldrig ledsen när jag ser svältande barn på tv.  
Stämmer                            Stämmer  
inte alls                      precis 
      1             2             3             4             5             6             7             8             9             10        
 

10. Jag är en bra lyssnare oavsett vem jag talar med. 
Stämmer                            Stämmer  
inte alls                      precis 
      1             2             3             4             5             6             7             8             9             10        
 

11. Jag blir irriterad på folk som ber mig om tjänster. 
Stämmer                            Stämmer  
inte alls                      precis 
      1             2             3             4             5             6             7             8             9             10        
 

12. När jag läser romaner lever jag mig in i romanfigurernas känsloliv. 
Stämmer                            Stämmer  
inte alls                      precis 
      1             2             3             4             5             6             7             8             9             10        
 

13. Jag tycker det är svårt att se saken ur den andres synvinkel. 
Stämmer                            Stämmer  
inte alls                      precis 
      1             2             3             4             5             6             7             8             9             10        
 

14. Innan jag kritiserar någon så föreställer jag mig hur det skulle kännas om jag 
vore i samma situation. 
Stämmer                            Stämmer  
inte alls                      precis 
      1             2             3             4             5             6             7             8             9             10        
 

15.  Jag kan sätta mig in i en annan människas livssituation. 
 Stämmer                            Stämmer  
 inte alls                      precis 
       1             2             3             4             5             6             7             8             9             10        
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16. När jag ser någon i en nödsituation som är i behov av hjälp blir jag uppriven. 
Stämmer                            Stämmer  
inte alls                      precis 
      1             2             3             4             5             6             7             8             9             10        
 

17. Jag känner sympati för människor som har det sämre ställt än jag. 
Stämmer                            Stämmer  
inte alls                      precis 
      1             2             3             4             5             6             7             8             9             10        
 

18. Jag vet alltid hur jag ska bemöta ledsna människor. 
Stämmer                            Stämmer  
inte alls                      precis 
      1             2             3             4             5             6             7             8             9             10        
 

19. Jag lyssnar inte på skvaller om andra människor. 
Stämmer                            Stämmer  
inte alls                      precis 
      1             2             3             4             5             6             7             8             9             10        
 

20. När jag märker att någon blir utnyttjad så vill jag beskydda den personen. 
Stämmer                            Stämmer  
inte alls                      precis 
      1             2             3             4             5             6             7             8             9             10        
 

21. Jag utnyttjar andra när jag får tillfälle. 
Stämmer                            Stämmer  
inte alls                      precis 
      1             2             3             4             5             6             7             8             9             10        
 

22. Jag sårar inte någon avsiktligt. 
Stämmer                            Stämmer  
inte alls                      precis 
      1             2             3             4             5             6             7             8             9             10        
 

23. När jag ser en film så kan jag identifiera mig med någon av rollfigurerna. 
Stämmer                            Stämmer  
inte alls                      precis 
      1             2             3             4             5             6             7             8             9             10        
 

24. Jag kan förstå och sätta mig in i hur en mobbad person känner sig. 
Stämmer                            Stämmer  
inte alls                      precis 
      1             2             3             4             5             6             7             8             9             10        
 

25. Jag har aldrig tyckt illa om någon.  
Stämmer                            Stämmer  
inte alls                      precis 
      1             2             3             4             5             6             7             8             9             10        
 

 
Tack än en gång för Din medverkan! 


	     Vidare undersöks om det finns några genusskillnader i upplevd och självrapporterad empatiförmåga och sinnestämning. Vidare undersöks om det föreligger skillnader i den upplevda och självrapporterade empatiska förmågan samt sinnestämningen beroende på vilket filmgenus försökspersonerna får se förnedras eller lovordas i filmsekvensen. Dessa svar ska sedan jämföras med varandra.  
	 
	Experimentet tros visa att den upplevda självrapporterade totala empatiförmågan blir lägre när försökspersonerna ser någon bli förnedrad i filmsekvensen. Men både kvinnor och män kommer att visa större upplevd empatisk förmåga för kvinnor som blir förnedrade än över män som blir förnedrade i filmsekvensen. 
	     Sinnestämningen tros bli förhöjd det vill säga att försökspersonerna blir gladare och känna mer skam av att se filmpersonen bli förnedrad. Den självrapporterade empatiförmågan kommer att förbli oförändrad medan sinnestämningen kommer att höjas när försökspersonen ser filmsekvenserna där någon får positiv feedback. Vidare kommer kvinnor att visa större förändring då det gäller den upplevda empatiska förmågan än männen.  
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