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Sammanfattning 

 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur kön och rollspelande relaterar till 

affektiv och kognitiv empati.  

204 personer deltog i föreliggande studie genom att besvara en elektronisk enkät och 

192 ifyllda enkäter analyserades. Mätinstrumenten som användes för att undersöka empati 

och sensorisk föreställningsförmåga var IRI och PSI-Q. Två 2x2 ANOVA utfördes för att 

undersöka hur kön (man och kvinna) och rollspelande (rollspelande och icke-rollspelande) 

relaterar till upplevd grad av affektiv och kognitiv empati.  

Det fanns en signifikant interaktionseffekt mellan kön och rollspelande avseende 

affektiv empati. Manliga deltagare uppvisade ungefär lika hög affektiv empati oavsett om de 

spelade rollspel eller inte. Kvinnliga icke-rollspelare uppvisade högre affektiv empati än 

kvinnliga rollspelare. Det fanns en signifikant huvudeffekt av kön avseende kognitiv empati. 

Kvinnorna uppvisade högre kognitiv empati än männen. Det fanns även en signifikant 

huvudeffekt av rollspelande avseende kognitiv empati som erhöll att rollspelare uppvisade 

högre kognitiv empati än icke-rollspelare. 

Den aktuella studien kan medföra nytta för framtida forskning och bidra till idéer om 

tillvägagångssätt för att lära ut kognitiv empatisk förmåga. 

 

Nyckelord: Empati, affektiv empati, kognitiv empati, kön, rollspelare, rollspel. 
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Abstract 

 

The purpose of the present study was to investigate how gender and role play relate to 

affective and cognitive empathy.  

204 people participated in the present study by answering an online survey and 192 

completed questionnaires were analyzed. The instruments that were used to measure empathy 

and sensory imagery were IRI and PSI-Q. Two 2x2 ANOVA were performed to investigate 

how gender (male and female) and role playing (role playing and non-role playing) relate to 

perceived degree of affective and cognitive empathy. 

There was a significant interaction between gender and role playing regarding 

affective empathy. Male participants showed equal degree of affective empathy regardless of 

whether they role played or not. Female non-role players showed higher affective empathy 

than female role players. There was a significant main effect of gender on cognitive empathy. 

The women showed higher cognitive empathy than men. There was also a significant main 

effect of role playing with regard to cognitive empathy, role players showed higher cognitive 

empathy than non-role players.  

The current study can bring benefits to future research and contribute to ideas of 

approaches to teach cognitive empathy. 

 

Key words: Empathy, affective empathy, cognitive empathy, gender, role players, role 

playing. 
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Inledning 

Edlund (2014) undersökte grupper på Facebook med inriktning på rollspel och 

uppskattade att det att finns ca 4000-6000 personer i Sverige som ägnar sig åt att spela 

bordsrollspel. Rollspel är en fritidsaktivitet som utförs i grupp där en spelsession vanligen 

pågår i timmar eller över en kväll (Williams, Hendricks, & Winkler, 2006). Individerna som 

deltar i rollspelet släpper sin verkliga personlighet och intar en spelkaraktär för att sedan möta 

framställda scenarion som i regel innefattar äventyr med fantasyinslag (Waskul & Lust, 2004; 

Williams et al., 2006). Scenarion och händelser som spelaren får möta i rollspel styrs ofta av 

tärningskast, regelböcker och av en spelledare (Waskul & Lust, 2004). Under 1970-talet och 

framåt skedde en stor våg av rollspel när spel som drakar och demoner skapades (Ley, 2014). 

Drakar och demoner var då nytt, udda och okänt vilket ledde till att rollspel blev starkt 

kritiserat runt om i världen (Ley, 2014; Williams et al., 2006). Williams et al (2006) förklarar 

att det även fanns forskare som var negativt inställda till rollspel vilket visade sig genom 

negativt partiska uttalanden och tvetydliga slutsatser från enkätstudier med ytterst få 

deltagare. En studie under denna tid kom fram till att rollspelare skiljde sig 

personlighetsmässigt från andra människor, var mer introverta och visade mindre empatisk 

oro (Douse & McManus, 1993). Rollspelare har länge ansetts vara en drabbad grupp 

individer eftersom de uppfattats vara fast i en fantasivärld, men aktuell forskning beskriver nu 

positiva aspekter av att ägna sig åt rollspel, såsom att rollspelare uppvisat högre empatisk 

förmåga än andra (Rivers, Wickramasekera II, Pekala, & Rivers, 2016).  

Enligt Holm (2001) har empati som begrepp haft en mängd olika infallsvinklar och 

definitioner genom tiderna. Under 1980-talet uppfattade många forskare inom 

socialpsykologin empati enbart i affektiva i aspekter (Holm, 2001). Empati kan även ses som 

ett begrepp med två komponenter, affektiv och kognitiv empati (Jolliffe & Farrington, 2006). 

Empati definieras då som förmågan att uppleva andras känslor (affektiv komponent) och att 

förstå andra individers känslor (kognitiv komponent) (Jolliffe & Farrington, 2006).  

Davis (1983) följde teorin om att empati innefattade såväl affektiva som kognitiva 

komponenter, men istället för enbart dessa två så bedömde Davis att empati bäst betraktas 

som ett flerdimensionellt fenomen (Davis, 1983). Davis teori om empati innefattade fyra 

komponenter och dessa var fantasi, empatisk omsorg, perspektivtagande och personlig oro 

(Davis, 1983). Fantasi syftar till människors tendenser att fantasifullt känna med känslorna 

och handlingarna hos fiktiva karaktärer i t.ex. böcker och filmer (Davis, 1983). Empatisk 

omsorg handlar om tendensen att känna medkänsla och oro för andra individer (Davis, 1983). 

Perspektivtagande syftar till att spontant anta andras synvinkel (Davis, 1983; Davis, Hull, 
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Young, & Warren, 1987). Personlig oro avser känslor av ångest och oro i spända 

mellanmänskliga kontexter (Davis, 1983; Davis et al., 1987). Davis (1983) såg 

komponenterna perspektivtagande och fantasi som kognitiva responser och empatisk omsorg 

och personlig oro som affektiva responser. 

Forskning inom neuropsykologi har visat att affektiv empati förknippas med aktivitet 

i hjässloben, temporalloben och subkortikala regioner som är associerade med rörelse, 

sensation och emotioner (Lamm & Majdandžić, 2015; Zaki & Ochsner, 2012). Kognitiv 

empati förknippas däremot med de de neurala system som är involverade i kognitiv kontroll 

och beslutsfattande såsom cinguli, prefrontala coretex och temporalloben (Lamm & 

Majdandžić, 2015; Zaki & Ochsner, 2012). Forskning stödjer att affektiv och kognitiv empati 

är två separata processer eftersom de förknippas med olika neurala system (Zaki & Ochsner, 

2012). 

Personer med högre grad av empati är mer lyhörda när de upplever känslor hos en 

annan individ (Jolliffe & Farrington, 2004). Studier talar även för att en hög grad av empati 

predicerar prosocialt beteende - det vill säga socialt önskvärt beteende - och att bristande 

empati främjar antisocialt och aggressivt beteende (Jolliffe & Farrington, 2004; Miller & 

Eisenberg, 1988). Miller och Eisenberg (1988) förklarar att bristande empati kan leda till 

aggressivt beteende eftersom aggressiva handlingar gentemot andra individer underlättas om 

personen inte kan värdera och förstå de utsatta individernas känslor.  

Pecukonis (1990) förklarar att empati är en förmåga som kan läras ut och utvecklas 

hos människor. Pecukonis (1990) beskriver att utbildningar som syftar till att utveckla den 

empatiska förmågan bör fokusera på att identifiera och undervisa affektiva och kognitiva 

färdigheter som utgör empati. Mulloy, Smiley och Mawson (refererad till i Jolliffe & 

Farrington, 2004) förklarar att empatiutbildningar är en vanlig behandlingsmetod för personer 

som dömts för brott som misshandel, rån, sexuella övergrepp och mord. Ross och Ross 

(refererad till i Jolliffe & Farrington, 2004) beskriver även att det skett en stor ökning av 

kognitiva beteendeterapeutiska program i fängelse och att dessa ofta är avsedda till att öka 

brottslingarnas empati. 

Studier har visat att det finns en könsskillnad i empati där resultaten talar för att 

kvinnor har högre affektiv empati än män (Davis, 1980; Eisenberg, Shell, Pasternack, 

Lennon, & Beller, 1987; Jolliffe & Farrington, 2006). Jolliffe och Farrington (2006) beskriver 

att studier pekar på att kvinnor i högre grad än män uppvisar prosociala beteenden samt högre 

affektiv och kognitiv empati. Dessa prosociala beteenden visade sig exempelvis genom att 

kvinnor hade en större benägenhet att hjälpa personer som blev utsatta för mobbning (Jolliffe 
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& Farrington, 2006). Stereotypiskt sett ses kvinnor ofta som mer vårdande och empatiska 

medan män porträtteras som mindre emotionella och mer kognitiva (Christov-Moore et al., 

2014). Christov-Moore et al (2014) förklarar att med tanke på att forskning antyder att det 

finns empatiskillnader mellan könen redan från födseln finns det anledning att tro att 

skillnaden inte enbart beror på erfarenheter, utan även genetiska aspekter som talar för en 

evolutionär skillnad mellan män och kvinnor. Forskning på primater och gnagare har visat att 

det även verkar finnas en könsskillnad i empati hos djur (Christov-Moore et al., 2014). Honor 

har rapporterats uppvisa mer beteenden som tros vara tecken på empati, såsom känslomässig 

reflektion, prosociala beteenden, ansiktsmimik och större känslighet för skador och smärta 

hos andra (Christov-Moore et al., 2014). Christov-Moore et al (2014) beskriver att 

empatiforskning på djur stödjer teorin om att könsskillnader i empati hos människor kan bero 

på biologiska skillnader mellan könen. 

Studier talar för att det finns en åldersskillnad avseende empati där äldre individer har 

påvisat en högre grad av affektiv empati än yngre (Eklund, Andersson-Stråberg, & Hansen, 

2009; Sze, Gyurak, Goodkind, & Levenson, 2012). Att äldre människor har en högre 

empatisk förmåga än yngre kan bero på att de äldre har upplevt fler livsförändringar och har 

mer livserfarenhet (Sze et al., 2012).  Forskning har visat att människor har lättare att känna 

empatisk förståelse för personer som upplevt liknande erfarenheter som dem själva (Eklund 

et al., 2009). Individen behöver inte ha upplevt exakt samma sak som personen hen känner 

empati för, utan det kan vara en liknande erfarenhet som påminner individen om vad hen 

upplevt tidigare (Eklund et al., 2009). Empati kan i viss mån beskrivas som att dela en annan 

individs erfarenheter (Eklund et al., 2009). Eklund et al (2009) menar att det kan vara svårt 

att dela någon annans erfarenheter och föreställa sig dem om man personligen inte upplevt en 

liknande situation. Exempelvis så förklarar Eklund et al (2009) att för att förstå en hemlös 

människas perspektiv behöver personen själv ha erfarenhet av att ha varit i avsaknad av en 

sovplats. En studie av Davis et al (2004) erhöll att perspektivtagande är direkt associerat med 

självrelaterande mental aktivitet. Detta innebär att när någon föreställer sig en annans 

synvinkel försöker personen i fråga uppskatta hur de egna tankarna och känslorna skulle vara 

i den situationen, kanske genom sina egna liknande erfarenheter från det förflutna (Davis et 

al., 2004). En förklaring till varför äldre individer ofta har hög empatisk förmåga skulle 

kunna vara att deras livserfarenhet leder till att de har lättare att relatera och sätta sig in i fler 

situationer än de yngre och på så sätt även kan känna mer empati.  

För att kunna föreställa sig en situation krävs också föreställningsförmåga (Pearson & 

Hollings, 2013). Sensoriska föreställningar (eng: sensory imagery) framställs i vårt sinne som 
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avbildningar från upplevda sinnesintryck (Andrade, May, Deeprose, & Baugh, 2014). 

Sinnesintrycken sker genom de sensoriska modaliteterna syn, hörsel, lukt, smak, beröring, 

kroppslig känsla och känslomässig känsla (Andrade et al., 2014). Sensorisk 

föreställningsförmåga (SF) gör det möjligt för människor att mentalt resa i tiden och 

påminner oss om minnen och framtida upplevelser (Andrade et al., 2014). Om en individ 

exempelvis föreställer sig en mogen tomat kommer personen i fråga kunna se tomaten i sitt 

sinne, förutsatt att individen tidigare upplevt synen av en tomat (Cochrane, Siddhpuria, & 

Milliken, 2018). Att känna empati för en annan person kan liknas vid en typ av föreställning 

eftersom man sätter sig i andras skor för att förstå deras resa i livet (Rivers et al., 2016).  

God föreställningsförmåga kan tänkas vara gynnsamt i rollspel eftersom Waskul och 

Lust (2004) beskriver det som viktigt att rollspel skall kännas så verkligt som möjligt. 

Waskul och Lust (2004) förklarar att spelledaren har den viktigaste rollen i rollspel då denne 

skapar världen, manus och idéer. Spelledaren måste beskriva scenarion på ett visuellt sätt för 

att deltagarna exempelvis skall kunna föreställa sig olika varelser och miljöer (Rivers et al., 

2016).  Till skillnad från exempelvis brädspel, kortspel och sport så ligger det ingen fokus på 

att vinna eller förlora i rollspel (Waskul & Lust, 2004). Eftersom rollspel inte är någon 

tävling är syftet snarare att utveckla sin karaktär och att spelet förblir ”levande” (Waskul & 

Lust, 2004; Williams et al., 2006). Rollspel är ofta komplicerat och utmanande eftersom 

karaktärernas handlingar i spelet får konsekvenser vilket kräver kreativ 

problemlösningsförmåga, kunskap om spelets regler och skicklighet hos rollspelarna 

(Williams et al., 2006). Spelhobbyförbundet (SVEROK) förklarar att rollspelare har som 

uppgift att under spelet inta en roll och framföra den på ett så trovärdigt sätt som möjligt 

(SVEROK, u.å). Rollen som spelarna spelar kallas rollperson och dessa är så gott som alltid 

berättelsernas huvudpersoner (SVEROK, u.å). Innan spelet börjar skapas rollpersonerna och 

deras personliga drag, bakgrunder, värderingar, drömmar, livsmål, färdigheter, styrkor, 

svagheter och mycket annat (SVEROK, u.å). Rivers et al (2016) beskriver att en förutsättning 

för att spela rollspel är att kunna skifta perspektiv till sin karaktär för att på så sätt spela den 

så korrekt som möjligt. Att skifta perspektiv genom rollspel kan öka förmågan för 

perspektivtagande (Rivers et al., 2016), vilket är en komponent i kognitiv empati. Det finns 

därför anledning att tro att rollspelare övar perspektivtagande när de spelar rollspel. 

Genom att spela en karaktär under långa perioder kan rollspelaren förbli absorberad 

(eng: absorbed) av erfarenheterna från fantasivärlden (Rivers et al., 2016). Rivers et al (2016) 

förklarar att personer med en ökad benägenhet att absorberas oftare upplever en typ av 

empatisk eller interpersonell skiftning i medvetandetillstånd genom böcker, filmer och teater. 
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Williams et al (2006) beskriver att rollspelare måste uppleva någon form av mental 

föreställning för att uppnå en transportering till fantasivärlden. Johnson, Cushman, Borden 

och McCune (2013) förklarar att personer som tränats att föreställa sig medan de läser böcker 

även känner större affektiv empati för karaktärerna i böckerna. Om rollspelare föreställer sig 

under tiden de rollspelar kan det möjligen vara så att de även utvecklat en hög grad affektiv 

empati, detta beroende på om rollspelare faktiskt föreställer sig aktivt i spelet. En amerikansk 

studie av Rivers et al (2016) jämförde rollspelare och icke-rollspelare avseende empati, vilket 

visade att rollspelare hade högre kognitiv empati än de som inte spelade rollspel. Det vore 

intressant att undersöka om Rivers et al (2016) resultat om rollspelares kognitiva och 

affektiva empati även gäller för rollspelare i Sverige. En sökning i registret Proquest-

PsycINFO på orden roleplay, empathy och gender, genererade en träff, vilket kan innebära 

det inte finns så många kända studier som undersökt dessa ämnen tillsammans. Att undersöka 

hur individers kön relaterar till empati i samband med att undersöka rollspelande vore 

betydelsefullt eftersom tidigare studier av Jolliffe och Farrington (2006) visat att kvinnor 

tenderar att uppvisa högre grad av empatisk förmåga än män. Att även undersöka SF hos 

rollspelare bedöms vara viktigt eftersom Johnson et al (2013) menar att SF möjligen kan 

påverka empati. SF anses även som en viktig förmåga att undersöka eftersom Cochrane et al 

(2018) beskriver att en förutsättning för att kunna föreställa sig något är att ha en egen 

erfarenhet av det, vilket även är en förutsättning för perspektivtagande (Eklund et al., 2009). 

Empati är en förmåga som kan tränas upp (Johnson et al., 2013; Pecukonis, 1990) och 

om rollspelare visar sig ha högre grad av empati än icke-rollspelare kan det vara av intresse 

att studera ämnet vidare för att undersöka rollspel som verktyg för att utveckla empati. 

Rollspelare har länge setts av allmänheten som en utsatt grupp individer som är fast i en 

fantasivärld (Rivers et al., 2016) och denna studie skulle möjligen kunna bidra till en mer 

nyanserad bild av att spela rollspel. Att studera rollspel, empati och kön kan bidra med ny 

kunskap som kan komplettera tidigare studier. 

  

Syfte 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur kön och rollspelande relaterar till 

upplevd grad av affektiv och kognitiv empati.  

 

Frågeställningar 

Hur relaterar kön och rollspelande till upplevd grad av affektiv empati?  

Hur relaterar kön och rollspelande till upplevd grad av kognitiv empati?  
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Metod 

Deltagare 

Populationen för föreliggande studie var personer över 18 år som ägnade sig åt att 

spela rollspel och personer som inte gjorde det. Deltagare rekryterades till undersökningen 

genom tillgänglighetsurval vilket innebär att urvalet var individer som fanns lättillgängliga 

vid datainsamlingen (Hayes, 2000). 

204 personer deltog i studien. Undersökningens kriterier var att deltagare skulle ange 

kön, ålder, om de ägnade sig åt rollspel eller inte, samt att de skulle ange antal år som de 

spelat rollspel. Totalt var det 192 respondenter som uppfyllde dessa kriterier och dessa var 75 

rollspelande män, 22 icke-rollspelande män, 15 rollspelande kvinnor och 80 icke-rollspelande 

kvinnor. 90 deltagare uppgav att de ägnade sig åt att spela rollspel (Män=75, kvinnor=15) 

och 102 att de inte gjorde det (Män=22, kvinnor=80). Med ett X2-test erhölls en signifikant 

skillnad i rollspelande mellan män och kvinnor (X2(2)=72,967; p<0,001).  

 Deltagarnas ålder varierade mellan 18-62 år och den mittersta åldern var (Mdn=25; 

q1=22; q3=33). Den mittersta åldern för rollspelande män var (Mdn=34; q1=28,50; q3=40,50) 

och den mittersta åldern för icke-rollspelande män var (Mdn=22,50; q1=21; q3=24). Den 

mittersta åldern för rollspelande kvinnor var (Mdn=25; q1=18,50; q3=31,50) och den mittersta 

åldern för icke-rollspelande kvinnor var (Mdn=23; q1=21; q3=25).  

En envägs oberoende variansanalys (ANOVA) erhöll en signifikant skillnad i ålder 

mellan de fyra grupperna (rollspelande män, icke-rollspelande män, rollspelande kvinnor och 

icke-rollspelande kvinnor) [F(3,188)=44,333; p<0,001]. Scheffe-test visade en signifikant 

skillnad mellan rollspelande män och icke-rollspelande män avseende ålder där rollspelande 

män var signifikant äldre (p<0,001), mellan rollspelande män och rollspelande kvinnor där 

rollspelande män var signifikant äldre (p<0,001) och mellan rollspelande män och icke-

rollspelande kvinnor där rollspelande män var signifikant äldre (p<0,001). Scheffe-test visade 

ingen signifikant skillnad mellan resterande grupper avseende ålder. 

Respondenterna som rollspelade hade ägnat sig åt rollspel mellan 0-41 år och det 

mittersta antal år var (Mdn=16; q1=5; q3=25,25). Det mittersta antal år som de manliga 

rollspelarna hade ägnat sig åt rollspel var (Mdn=20; q1=10; q3=29) och för de kvinnliga 

rollspelarna (Mdn=3; q1=1; q3=5). 

En envägs oberoende ANOVA erhöll ingen signifikant skillnad i SF mellan de fyra 

grupperna (rollspelande män, icke-rollspelande män, rollspelande kvinnor och icke-

rollspelande kvinnor) [F(3,188)=0,490; p=0,690].  
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Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient visade inget signifikant samband 

mellan ålder och SF (r<0,001; p=0,996). 

 

Design 

Undersökningen följde en icke-experimentell design och oberoende variabel var 

rollspelande (rollspelande och icke-rollspelande) och kön (man och kvinna). Beroende 

variabel var affektiv empati och kognitiv empati. 

 

Instrument  

Interpersonal reactivity index (IRI). IRI är konstruerad av Davis (1980) och den 

svenska översättningen är skapad av Cliffordson (2000). Mätinstrumentet avser att mäta 

empati och består av fyra olika dimensioner; (1) fantasi som mäter tendensen att fantasifullt 

känna med känslorna och handlingarna hos fiktiva karaktärer, (2) empatisk omsorg som 

mäter benägenheten att känna medkänsla och oro för andra individer, (3) perspektivtagande 

som mäter tendensen att spontant anta andras synvinkel och (4) personlig oro som mäter 

känslor av ångest och oro i spända mellanmänskliga kontexter (Davis, 1983). Dimensionerna 

perspektivtagande och fantasi syftar till att mäta kognitiv empati och dimensionerna empatisk 

omsorg och personlig oro mäter affektiv empati (Davis, 1983). 

IRI består av 28 items varav 7 items för vardera dimension av empati (Davis, 1983). 

IRI är ett självskattningstest där deltagare får skatta i vilken grad de instämmer med 

respektive påstående genom en likertskala från 1-5 (Davis, 1983).”Stämmer inte alls” till 

”stämmer mycket väl” (Davis, 1980). Ett påstående för delskalan affektiv empati är; ”Jag 

känner ofta starkt med människor som har det sämre ställt än jag” (Cliffordson, 2000). Ett 

påstående för delskalan kognitiv empati är; ”När någon gör mig upprörd så brukar jag, för ett 

ögonblick, försöka sätta mig in i vederbörandes situation” (Cliffordson, 2000). För varje 

respondent räknas ett medelvärde ut för delskalorna affektiv och kognitiv empati, där högre 

medelvärden i en delskala innebär en högre tendens att använda sig av den specifika aspekten 

av empati. 

Plymouth Sensory Imagery Questionnaire (PSI-Q). PSI-Q skapades av Andrade et 

al (2014) och en svensk översättning är konstruerades av Svensson (2018). Mätinstrumentet 

avser att mäta sensorisk föreställningsförmåga och består av sju dimensioner där de 

sensoriska modaliteterna (1) syn, (2) hörsel, (3) lukt, (4) smak, (5) beröring, (6) kroppslig 

känsla och (7) känslomässig känsla mäts (Andrade et al., 2014). PSI-Q består av 35 items 

varav fem item för varje sensorisk modalitet. PSI-Q är ett självskattningstest där deltagare får 
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skatta i hur grad de kan föreställa sig respektive påstående (Andrade et al., 2014). 

Orginalskalan av Andrade et al (2014) var en skala från 0-10 där 0 innebar ingen 

föreställning alls och 10 lika tydlig som verkligheten. Den svenska översättningen av PSI-Q 

har även den en skala som sträcker sig mellan 0-10, men alternativen ser annorlunda ut. 0 

innebär att man inte kan föreställa sig alls, 5 att föreställningen är mycket tydlig och 10 att 

föreställningen känns så verklig att det känns som att det är på riktigt (Svensson, 2018). 

Ett påstående för modaliteten syn lyder; ”Föreställ dig synen av en vän som du känner 

väl” (Svensson, 2018). För varje respondent räknas ett medelvärde ut för samtliga delskalor 

där högre medelvärde i en delskala innebär en högre föreställningsförmåga och livligare 

föreställningar avseende den sensoriska modaliteten. Deltagare vars medelvärde som befinner 

sig i den nedre tredjedelen klassas som ”låga” i graden föreställningsförmåga och individer 

som befinner sig i den övre tredjedelen anses vara ”höga” i graden föreställningsförmåga 

(Andrade et al., 2014). 

 

Datainsamlingsmetod 

Som datainsamlingsmetod användes enkät i elektroniskt format. Frågeställningens 

syfte var bland annat att göra jämförelser mellan grupper. Enkätundersökningar ansågs vara 

ett passande tillvägagångssätt för insamling av siffermässig data. Empati och SF har tidigare 

mätts genom enkäter (Andrade et al., 2014; Davis, 1983). Att använda sig av sig av 

elektroniska enkäter ger en större möjlighet till att rekrytera respondenter till studien, särskilt 

om deltagare befinner sig på avlägsna platser (Wright, 2006). Wright (2006) menar också att 

användningen av elektroniska enkäter gör det möjligt att nå specifika målgrupper.  

 

Genomförande 

En elektronisk enkät skapades i programmet ”Survey & Report”. För att rekrytera 

rollspelare och icke-rollspelare bifogades enkäten i ett forum och två grupper på facebook 

efter administratörernas godkännande. På facebook finns en mängd grupper men till denna 

undersökning valdes forumen Dom kallar oss studenter (18,850 medlemmar) och Rollspel 

Göteborg (780 medlemmar) för att rekrytera deltagare. För att rekrytera fler deltagare till 

undersökningen delades enkäten även i forumet Rollspel.nu (2,781 användare) som är 

inriktad på rollspel. Samtliga deltagare besvarade samma enkät och fick samma information 

genom ett informationsbrev som belyste syftet med undersökningen, konfidentialitet och 

kontaktuppgifter till student och handledare. Deltagare fick information om att enkäten 
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beräknades ta cirka 10-15 minuter att genomföra. För att deltagare skulle kunna påbörja 

undersökningen behövde de först lämna sitt samtycke och uppge att de var över 18 år.  

Enkäten fanns tillgänglig att besvara under tre dagar innan den avslutades. 

Datamaterial exporterades sedan till statistikprogrammet SPSS för att analyseras. 

 

Databearbetning 

Inledningsvis granskades respondenternas samtycke och ålder för att kontrollera att 

ingen under 18 år deltagit i studien och vidare undersöktes datamaterialet för bortfall. I SPSS 

vändes sedan nio negativt vända påståenden för mätinstrumentet IRI. För att undersöka 

mätinstrumentens reliabilitet utfördes en Cronbach’s alfa för alla dimensioner av IRI och PSI-

Q.  Resultaten visade på tillförlitliga mätinstrument. Varje individ tilldelades medelvärden för 

mätinstrumenten IRI och PSI-Q.  

Deskriptiv statistik utfördes för att granska undersökningens bakgrundsvariabler 

genom centralmått och spridningsmått. Ett X2-test genomfördes för att undersöka skillnad i 

rollspelande mellan män och kvinnor.  

Ett villkor för att utföra parametriska tester är att variablerna skall vara 

normalfördelade (Brace, Kemp, & Snelgar, 2012). Normalfördelning kontrollerades genom 

att undersöka histogram och utföra testet Kolmogorov-Smirnov. Alla variabler - utom ålder 

och antal år som rollspelare ägnat sig åt rollspel - uppskattades vara approximativt 

normalfördelade och därför kunde parametriska tester användas (Borg & Westerlund, 2012). 

Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient användes för att undersöka en 

eventuell korrelation mellan ålder och SF, SF och affektiv och kognitiv empati, samt ålder 

och affektiv och kognitiv empati. 

För att utföra en ANOVA finns det vissa villkor för datamaterialet som bör vara 

uppfyllda (Brace et al., 2012). Ett villkor är att grupperna som skall jämföras skall ha 

homogena populationsvarianser, vilket innebär att de skall ha likvärdig varians. (Brace et al., 

2012). Homogena populationsvarianser kontrollerades genom Levene’s test, vilket visade på 

att ANOVA kunde utföras. 

En envägs oberoende ANOVA utfördes för att undersöka eventuella skillnader i ålder 

och SF mellan rollspelande män, icke-rollspelande män, rollspelande kvinnor och icke-

rollspelande kvinnor. Ett Scheffe post hoc-test utfördes sedan för att undersöka mellan vilka 

grupper som skillnaderna fanns i ålder. 

För att undersöka om de fyra grupperna skiljde sig åt avseende affektiv och kognitiv 

empati utfördes två 2x2 oberoende ANOVA. Den första variansanalysen hade kön (man och 
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kvinna) och rollspelande (rollspelande och icke-rollspelande) som oberoende variabel och 

beroende variabel var affektiv empati. Den andra variansanalysen hade kön (man och kvinna) 

och rollspelande (rollspelande och icke-rollspelande) som oberoende variabel och beroende 

variabel var kognitiv empati.   

 

Bortfall 

327 personer öppnade den elektroniska enkäten varav 204 enkäter fullföljdes och 

skickades in. 

Det totala interna bortfallet var 12 respondenter. Eftersom fem respondenter inte 

angett sin ålder valdes dessa bort från undersökningen eftersom det fanns en risk att dessa 

inte var över 18 år. Det var fem deltagare som inte angett hur många år de spelat rollspel och 

dessa räknades som bortfall eftersom det ansåg vara betydelsefull information till 

undersökningen. Endast en person angav könet ”hen” vilket ansågs vara för låg frekvens för 

att vara betydelsefull. En respondent hade bara svarat på halva enkätens frågor vilket gjorde 

att hen ströks från undersökningen.  

 

Reliabilitet och validitet 

En pilotundersökning genomfördes för att testa den elektroniska enkäten varav fem 

oberoende deltagare deltog. En pilotundersökning är ett verktyg som ger forskaren 

möjligheten att ta del av deltagares åsikter och kontrollera enkätens funktion, vilket ökar 

undersökningens tillförlitlighet (Hayes, 2000). För att öka undersökningens reliabilitet skedde 

datainsamlingen genom en standardiserad procedur som innebär att alla deltagare 

genomförde samma enkät och fick information om undersökningen genom samma 

informationsbrev (Hayes, 2000).  

Cronbach’s α användes för att beräkna mätinstrumentens interna reliabilitet. Brace et 

al (2012) beskriver att ett mätinstrument bör ha ett Cronbach’s α över α=0,70 för att vara 

reliabelt. När Davis (1980) beräknade Cronbach’s α vid konstrueringen av IRI påvisades 

alfavärden mellan α=0,70 och α=0,78. För att testa den externa reliabiliteten utförde Davis 

(1980) ett test-retest efter 60-75 dagar och resultatet visade en korrelation för deltagares 

tidigare poäng mellan r=0,61-0,81, vilket ansågs stabilt. 

Den svenska översättningen av Cliffordson (2000) påvisade alfavärden α=0,80 för 

dimensionen fantasi, α=0,76 för empatisk omsorg, α=0,71, α=0,71 för perspektivtagande och 

α=0,74 för personlig oro. Föreliggande studie uppvisade α=0,84 för delskalan affektiv empati 

och α=0,83 för delskalan kognitiv empati. 
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När Andrade et al (2014) konstruerade PSI-Q påvisades ett alfavärde på α=0,96 för 

hela mätinstrumentet. För att undersöka den externa reliabiliteten utförde Andrade et al 

(2014) ett test-retest efter 22 månader som visade en korrelation för deltagares tidigare poäng 

mellan r=0,43-0,84 för de olika dimensionerna.  

Föreliggande studie uppvisade ett alfavärde på α=0,97 för hela PSI-Q. För de olika 

dimensionerna av mätinstrumentet påvisades α=0,89 för syn, α=0,87 för hörsel, α=0,88 för 

lukt, α=0,91 för smak, α=0,91 för beröring, α=0,83 för kroppslig känsla och α=0,85 för 

känslomässig känsla. Föreliggande studie hade god intern reliabilitet för samtliga 

dimensioner av IRI och PSI-Q. 

Mätinstrumentets validitet bygger på att instrumentet mäter det som det avser att mäta 

(Borg & Westerlund, 2012). Howitt och Cramer (2014) beskriver det som fördelaktigt att 

använda sig av beprövade mätinstrument eftersom de blivit erkända att effektivt mäta ett 

specifikt fenomen. Föreliggande studie använde sig av beprövade instrument och den svenska 

översättningen jämfördes av Cliffordson (2000) med det ursprungliga instrumentets interna 

reliabilitet (Cronbach’s alfa). Cliffordson (2000) jämförde även den svenska översättningen 

med det ursprungliga instrumentet av Davis (1980) genom interkorrelation av delskalorna. 

Delskalan perspektivtagande korrelerades med empatisk omsorg och uppvisade (r=0,40; 

p<0,05) för Cliffordsons studie och (r=0,33; p<0,05) för Davis (Cliffordson, 2000). 

Perspektivtagande korrelerades med personlig oro och uppvisade (r=-0,23; p<0,05) för 

Cliffordsons studie och (r=-0,25; p<0,05) för Davis (Cliffordson, 2000). Perspektivtagande 

korrelerades med fantasi och uppvisade (r=0,12; p<0,05) för Cliffordsons studie och (r=0,13; 

p<0,05) för Davis (Cliffordson, 2000). Empatisk omsorg korrelerades med personlig oro och 

uppvisade (r=-0,01; p>0,05) för Cliffordsons studie och (r=0,08; p>0,05) för Davis 

(Cliffordson, 2000). Empatisk omsorg korrelerades med fantasi och uppvisade (r=0,35; 

p<0,05) för Cliffordsons studie och (r=0,33; p<0,05) för Davis (Cliffordson, 2000). Slutligen 

korrelerades personlig oro med fantasi vilket uppvisade (r=0,07; p>0,05) för Cliffordsons 

studie (r=0,07; p>0,05) för Davis studie (Cliffordson, 2000). Den svenska översättningens 

interkorrelation indikerades på att vara jämförbar med det ursprungliga instrumentet av Davis 

(1980) (Cliffordson, 2000).  

Det bör beaktas att svarsalternativen ändrats från originalversionen av PSI-Q, vilket 

kan påverka innehållsvaliditeten och instrumentets validitet. Svarsalternativen ändrades 

eftersom en tidigare student (Strömberg Johansson, 2016) uppmärksammat takeffekter i sin 

undersökning, vilket tyder på att respondenter överskattat sin förmåga att föreställa sig. Detta 
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medför svårigheter att jämföra studiens resultat med Andrade et al (2014) då exempelvis 

centralmått kan komma att skilja sig åt. 

Något att ha i åtanke med föreliggande studie är den ekologiska validiteten. Ekologisk 

validitet handlar om hur mätinstrumenten faktiskt reflekterar hur det är i verkligheten (Hayes, 

2000). Eftersom både IRI och PSI-Q är självskattningstest, mäter dessa självskattad empati 

och SF, vilket bidrar till en osäkerhet om den faktiska empatin och SF. Det är möjligt att detta 

kan leda till såkallad response bias som Hayes (2000) beskriver är en risk vid 

självskattningstest. Response bias innebär att deltagare besvarar frågor på det sättet som 

uppfattas acceptabelt istället för att svara i enlighet med det egna beteendet, åsikterna eller 

egenskaper (Hayes, 2000). 

Mätinstrumenten IRI och PSI-Q innefattade såväl kognitiva som affektiva 

komponenter och samtliga sensoriska modaliteter. Howitt och Cramer (2014) förklarar att 

mätinstrument har högre innehållsvaliditet när instrumenten omfattar så stor del av begreppen 

som möjligt. 

Tillgänglighetsurval är en urvalsmetod som kan riskera bristfällig extern validitet 

(Hayes, 2000). Hayes (2000) beskriver tillgänglighetsurval som den minst önskvärda 

urvalsmetoden eftersom den löper störst risk för systematisk snedvridning. Värt att nämna är 

att urvalsmetoden inte är avgörande i all psykologisk forskning (Hayes, 2000).  

 

Etiska överväganden 

Forskning lägger idag stor vikt vid att säkerställa deltagares säkerhet och hälsa 

(Hayes, 2000). Inför föreliggande undersökning har etiska konsekvenser problematiserats. 

Den aktuella studien samlade inte in några känsliga personuppgifter och undersökningens 

frågor bedömdes att inte vara av känslig karaktär. De möjliga etiska konsekvenserna ansågs 

vara små. Trots den bedömningen så är det viktigt att påpeka att all forskning som involverar 

människor kan ha etiska konsekvenser (Hayes, 2000).  

Föreliggande studie anses kunna bida med ny kunskap inom ämnet eftersom det 

endast finns en liten mängd liknande studier som gjorts. Eftersom empati är en förmåga som 

kan tränas upp (Johnson et al., 2013) kan en skillnad mellan rollspelare och icke-rollspelare 

med avseende på empati innebära att rollspel skulle kunna användas i utbildningssyfte. En 

studie om rollspel och empati kan bidra med ny kunskap som kan komplettera tidigare 

studier.  

För att främja god forskningsetik har Vetenskapsrådet (2017) definierat fyra krav för 

hur forskning skall bedrivas. Dessa krav kallas för forskningsetiska principer och innefattar 
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informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2017). Informationskravet syftar till att deltagare har rätt att bli 

informerade om studien och dess syfte (Vetenskapsrådet, 2017). Informationskravet 

beaktades genom att samtliga deltagare fick ta del av samma informationsbrev som 

innefattade information om studien och upplyste respondenterna om att det var frivilligt att 

delta i undersökningen (se bilaga 2: informationsbrev). Samtyckeskravet innebär att forskaren 

skall inhämta deltagares samtycke till att få använda sig av informationen (Vetenskapsrådet, 

2017). För att uppfylla samtyckeskravet var det obligatoriskt för deltagarna att ge sitt 

samtycke till att delta och bekräfta en ålder över 18 år för att fortsätta vidare till enkäten. Den 

elektroniska enkäten delades även i grupper och forum efter administratörernas samtycke. 

Informationsbrevet belyste även att deltagarna kunde avbryta sin medverkan när de ville. 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagare skall ges största möjliga konfidentialitet och att 

obehöriga ej skall ha tillgång till deras personuppgifter. Den europeiska 

dataskyddsförordningen (GDPR) ställer krav på att allt arbete med personuppgifter utförs på 

ett säkert sätt (KAU, 2018). GDPR och konfidentialitetskravet (KAU, 2018; Vetenskapsrådet, 

2017) beaktades genom att insamlad data och personuppgifter behandlades enligt Karlstads 

universitets riktlinjer och lagrades i tjänsten survey & report (KAU, 2018; Vetenskapsrådet, 

2017). Eftersom data insamlades genom en elektronisk enkät var risken för spårbarhet liten. 

Insamlad data kommer inte förvarades längre än nödvändigt och kommer förstöras vid 

kursens slut. 

Nyttjandekravet innebär att insamlat datamaterial endast skall användas till studiens 

ändamål (Vetenskapsrådet, 2017). 

 

Resultat 

Deltagarnas resultat för mätinstrumentet IRI undersöktes och medelvärde och 

standardavvikelse beräknades för varje delskala av IRI. Centralmått och spridningsmått för 

delskalan affektiv empati redovisas i Tabell 1. 

 

Tabell 1. 

 

Deskriptiv statistik för affektiv empati, N=192 

 Rollspelare (N=90) Icke-rollspelare (N=102) 

 Män (N=75) Kvinnor (N=15) Män (N=22) Kvinnor (N=80) 

IRI M s M s M s M S 
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Affektiv empati 3,02 0,55 3,27 0,53 3,02 0,52 3,68 0,52 

Notering. Medelvärde (M), standardavvikelse (s). 

 

Män uppvisade i genomsnitt (M=3,49; s=0,60) avseende kognitiv empati och kvinnor 

(M=3,61; s=0,61). Rollspelare uppvisade i genomsnitt (M=3,60; s=0,58) avseende kognitiv 

empati och icke-rollspelare (M=3,50; s=0,63). 

Pearsons korrelationskoefficient användes för att undersöka eventuella samband 

mellan SF, ålder och affektiv- och kognitiv empati. Korrelationskoefficienter redovisas i 

Tabell 2. 

 

Tabell 2. 

Pearsons korrelationskoefficient avseende sensorisk föreställningsförmåga, ålder, affektiv- 

och kognitiv empati, N=192. 

 

En oberoende tvåvägs-ANOVA med kön (man och kvinna) och rollspelande 

(rollspelande och icke-rollspelande) som oberoende variabel och affektiv empati som 

beroende variabel visade på signifikanta resultat. Det fanns en signifikant huvudeffekt av kön 

avseende affektiv empati [F(1,19)=21,425; p<0,001; partial η2=0,102]. Kvinnorna uppvisade 

högre affektiv empati än männen. 

Det fanns en signifikant huvudeffekt av rollspelande avseende affektiv empati 

[F(1,19)=4,362; p=0,04; partial η2=0,023]. Icke-rollspelare uppvisade högre affektiv empati 

än rollspelare. 

Det fanns en signifikant interaktionseffekt mellan kön och rollspelande avseende 

affektiv empati [F(1,19)=4,441; p=0,036; partial η2=0,023]. Manliga deltagare uppvisade 

ungefär lika hög affektiv empati oavsett om de spelade rollspel eller inte. Kvinnliga deltagare 

som inte spelade rollspel uppvisade högre affektiv empati än kvinnorna som rollspelade. 

En oberoende tvåvägs-ANOVA med kön (man och kvinna) och rollspelande 

(rollspelande och icke-rollspelande) som oberoende variabel och kognitiv empati som 

beroende variabel visade på signifikanta resultat. Det fanns en signifikant huvudeffekt av kön 

IRI Affektiv empati Kognitiv empati 

SF (PSI-Q) 0,196** 0,409** 

Ålder -0,242** -0,099 

Notering. ** p < 0,01  



 19 

avseende kognitiv empati [F(1,19)=7,405; p=0,007; partial η2=0,038]. Kvinnorna uppvisade 

högre kognitiv empati än männen. 

Det fanns en signifikant huvudeffekt av rollspelande avseende kognitiv empati 

[F(1,19)=6,652; p=0,011; partial η2=0,034]. Rollspelare uppvisade högre kognitiv empati än 

icke-rollspelare. 

Det fanns ingen signifikant interaktionseffekt mellan kön och rollspelande avseende 

kognitiv empati [F(1,19)=0,105; p=0,747].  

För att se ANOVA-analyser mer visuellt se bilaga 3. 

 

Diskussion 

Föreliggande studie syftade till att undersöka hur kön och rollspelande relaterar till 

upplevd grad av affektiv och kognitiv empati.  

Resultatet erhöll att deltagare som rollspelade hade högre kognitiv empati än de som 

inte ägnade sig åt rollspel, vilket även Rivers et al (2016) redovisat tidigare i en amerikansk 

studie. Att rollspelare uppvisade högre kognitiv empati än icke-rollspelare kan bero på att 

rollspelare får möta olika scenarion och problem i rollspel (SVEROK, u.å; Waskul & Lust, 

2004; Williams et al., 2006) och att det medför att de får lättare att sätta sig in i andras 

människors perspektiv. Genom erfarenheterna som rollspelare får genom spelet är det möjligt 

att de upplevt liknande situationer och också har liknande erfarenheter som andra i 

verkligheten, vilket Eklund (2009) menar är en förutsättning för att kunna förstå andra 

individers känslor i en situation. Rivers et al (2016) föreslår att skifta perspektiv från den 

verkliga personligheten till en karaktär kan öka förmågan för perspektivtagande och kognitiv 

empatisk förmåga. En annan möjlig förklaring till varför rollspelare uppvisade högre grad av 

kognitiv empati än andra kan vara att det är människor med hög kognitiv empati som söker 

sig till rollspel eftersom Rivers et al (2016) beskriver att rollspel blir en mer givande 

upplevelse om personen i fråga klarar av att skifta perspektiv till sin karaktär. 

En variansanalys erhöll en signifikant interaktionseffekt mellan kön och rollspelande 

med avseende på affektiv empati. Något som framgick av resultatet var att kvinnor som 

rollspelade uppvisade lägre affektiv empati än kvinnorna som inte rollspelade. Skillnaden 

mellan de kvinnliga rollspelarna och icke-rollspelarna kan ha uppstått på grund av brister i 

undersökningen samt att det var få kvinnliga rollspelare som deltog i studien, vilket tas upp 

mer under metoddiskussionen. En annan möjlig förklaring kan vara att skillnaden i affektiv 

empati beror på de manliga miljöerna som kvinnorna vistas i. Douse och McManus (1993) 

beskriver att de flesta som ägnar sig åt rollspel är män.  Många forskare menar att 
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könsskillnader i empati till stor del kan bero på kulturella förväntningar om könsroller 

(Christov-Moore et al., 2014) och med tanke på detta kan det vara så att den manliga miljön 

som de kvinnliga rollspelarna vistas i påverkar kvinnorna. Eftersom Rieffe och Camodeca 

(2016) förklarar att människor tenderar att anpassa sin empati utifrån sociala grupper, kan det 

vara så att kvinnor som rollspelar anpassar sig efter rollspelsgruppen som möjligen är en 

grupp som har lägre affektiv empati. En annan möjlig förklaring till varför kvinnliga 

rollspelare och icke-rollspelare skiljer sig åt i affektiv empati kan också vara att kvinnor med 

lägre affektiv empati söker sig till rollspel eftersom de då kanske passar bättre in i gruppen, 

eller då har bättre förutsättningar för att spela rollspel. 

Den signifikanta interaktionseffekten fann även att män uppvisade lika hög affektiv 

empati oavsett om de rollspelade eller inte. Detta kan bero på att rollspel inte bidrar till att 

utveckla den affektiva empatin utan snarare kan främja den kognitiva empatin. Att rollspel 

inte verkar ha med affektiv empati att göra skulle kunna förklaras genom Waskul och Lust 

(2004) kvalitativa studie där rollspelare intervjuades om rollspel. Waskul och Lust (2004) 

förklarar att syftet med att rollspela är att du inte spelar dig själv utan en annan person. En bra 

rollspelare måste separera den person och spelare hen är från sin karaktär (Waskul & Lust, 

2004). Waskul och Lust (2004)  beskriver att rollspelare ibland kan uppleva det som svårt att 

särskilja sin egen moral från karaktärens moral. Exempelvis så kan karaktären bli förolämpad 

av en annan karaktär i spelet och spelaren får då avgöra hur karaktären skall uppträda 

tillbaka, men Waskul och Lust (2004) menar att karaktärens handlingar och spelarens 

avsikter i verkligheten inte är densamma. Vidare förklarar Waskul och Lust (2004) att 

personliga känslor inte skall störa spelet. Med tanke på att rollspelare särskiljer sig själva som 

person från sin karaktärs handlingar kan det finnas en grund till varför rollspel inte verkar ha 

med affektiv empati att göra. Rollspel är inte det vanliga eller det riktiga livet, utan är snarare 

ett steg från det riktiga livet där spelaren får vara någon annan (Waskul & Lust, 2004).  

Affektiv empati innebär benägenheten att uppleva andras känslor (Jolliffe & Farrington, 

2006), men enligt Waskul och Lust (2004) bör rollspelare inte störas av sina personliga 

känslor när de rollspelar och går utanför sin moral. En möjlig tanke är att rollspelare inte blir 

affektivt påverkade av rollspel eftersom de särskiljer sig från karaktären och dess handlingar. 

Två påståenden som användes för att mäta affektiv empati var; jag har en benägenhet att 

tappa kontrollen i kritiska lägen och jag blir ofta ganska berörd av sådant jag ser hända. 

Med tanke på att en bra rollspelare skall särskilja sig från sin karaktär och inte bli 

känslomässigt påverkad (Waskul & Lust, 2004), är det möjligt att rollspelare svarade lägre på 
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den affektiva delskalan eftersom affektiv empati innefattar attribut som inte verkar vara 

positiva för rollspelande. 

Analysen genom ANOVA uppvisade ingen signifikant interaktionseffekt mellan kön 

och rollspelande med avseende på kognitiv empati. Om rollspel är något som kan öka den 

kognitiva förmågan är något som bör undersökas vidare genom experimentell forskning. En 

annan förklaring skulle kunna vara att rollspelare har högre kognitiv empati och lägre affektiv 

empati från början och därför söker sig till rollspel. Detta eftersom det möjligen inte är lika 

givande att spela rollspel om personen i fråga inte klarar att skifta perspektiv till sin karaktär 

eller inte klarar av att avgränsa sig från sina personliga känslor under spelet. 

Sensorisk föreställningsförmåga (SF) relaterade till affektiv och kognitiv empati, men 

det fanns ingen signifikant skillnad i SF avseende kön och rollspelade. Tidigare studier har 

visat att fritidsaktiviteter såsom läsning kan utveckla SF och empati (Johnson et al., 2013). 

Det var därför av betydelse att undersöka om detta även gällde rollspel och om SF kunde vara 

en bakomliggande variabel. Att SF korrelerade med affektiv och kognitiv empati kan bero på 

att sensoriska föreställningar framkallar hjärnaktivitet i delar av hjärnan som även affektiv 

och kognitiv empati associeras med. Forskare menar att den vänstra hjärnhalvan har den mest 

centrala rollen vid sensoriska föreställningar och att det finns en gemensam aktivitet i 

prefrontala cortex och hjässloben för samtliga modaliteter (Zvyagintsev et al., 2013). Detta 

kan möjligen förklara varför affektiv och kognitiv empati korrelerar med SF, eftersom 

affektiv empati och SF exempelvis förknippas med aktivitet i hjässloben och att kognitiv 

empati och SF förknippas med aktivitet i prefrontala cortex (Lamm & Majdandžić, 2015; 

Zaki & Ochsner, 2012).  

Att resultatet visade att rollspelare och icke-rollspelare inte skiljde sig åt avseende SF 

kan möjligen bero på att rollspelare inte tränar sin sensoriska föreställningsförmåga vid 

rollspelande och att rollspel inte handlar om att uppleva sensoriska föreställningar utan 

snarare att lösa kognitiva problem. Waskul och Lust (2004) menar att rollspel kräver god 

problemlösningsförmåga och beskriver att ett dilemma som rollspelare ställs inför är att de 

inte kan lösa vissa moraliska problem eftersom hens karaktär inte skulle ha tänkt på det sättet.  

Studiens resultat visade att det fanns en negativ korrelation mellan ålder och affektiv 

empati, vilket innebär att ju äldre deltagarna var desto lägre affektiv empati uppvisade de. 

Tidigare forskning har visat att människor blir mer affektivt empatiska med åldern (Eklund et 

al., 2009; Sze et al., 2012) och föreliggande studie redovisade det motsatta. En möjlig 

förklaring till den negativa korrelationen mellan ålder och affektiv empati kan vara att 
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deltagarna som var äldre var rollspelande män och att det även var de rollspelande männen 

som uppvisade lägre grad affektiv empati.  

Det finns risk för att föreliggande studie har låg intern validitet eftersom den valda 

underökningsdesignen icke-experimentell design inte har kontroll över oberoende variabler, 

vilket kan orsaka riktningsproblem (Borg & Westerlund, 2012). Den icke-experimentella 

designen kan inte fastställa att rollspelare utvecklar sin empati genom rollspel utan det finns 

även en risk för att rollspelare söker sig till rollspel eftersom de redan besitter en högre grad 

av empatisk förmåga från början. 

Urvalsmetoden var tillgänglighetsurval och en elektronisk enkät delades i 

facebookgruppen Dom kallar oss studenter, Rollspel Göteborg och forumet Rollspel.nu. Det 

är därför viktigt att beakta att många av studiens deltagare som inte var rollspelare 

rekryterades från gruppen Dom kallar oss studenter. Om studien skulle utföras igen med en 

grupp icke-rollspelare som inte var studenter finns det en risk för att resultatet skulle skilja 

sig från föreliggande studie.  

En tidigare studie av Rivers et al (2016) jämförde empatisk förmåga mellan 

rollspelare och amerikanska icke-rollspelande studenter. Föreliggande studie uppvisade 

liknande resultat som Rivers et al (2016). Detta ger stöd till att en upprepad undersökning 

med en annan population än svenska studenter kan ge upphov till liknande resultat, vilket 

enligt Borg och Westerlund (2012) ökar den externa validiteten. 

Ett problem med föreliggande studie som bör belysas är att grupperna som jämfördes 

genom ANOVA var olika stora. Det var 90 rollspelande deltagare och 102 icke-rollspelande 

deltagare som deltog i undersökningen, men när dessa grupper delades in undergrupper av 

kön blev skillnaderna större. Deltagarna som rollspelade var 75 män och 15 kvinnor, icke-

rollspelarna var 22 män och 80 kvinnor. Borg och Westerlund (2012) förklarar att grupper 

som är olika stora bedöms vara ett problem när populationsvariationerna är ordentligt 

heterogena. Populationsvariationerna för föreliggande studie bedömdes dock vara homogena 

och ANOVA skall då kunna hantera olika stora grupper (Borg & Westerlund, 2012). Ett 

annat problem som Borg och Westerlund (2012) belyser vara vid en ANOVA är små 

stickprov. Små stickprov blir dock ett problem för ANOVA i kombination med andra brott 

mot antaganden för ANOVA (Borg & Westerlund, 2012). Gruppen som endast bestod av 15 

personer kan tyckas vara ett litet stickprov men Borg och Westerlund (2012) förklarar att ett 

signifikant resultat med ett litet stickprov är lika signifikant som ett stickprov med 1000 

personer. Dock bör det has i åtanke att stickprovet med 15 deltagare kanske inte är 
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representativt för alla rollspelande kvinnor i Sverige, vilket kan vara ett problem för att 

generalisera resultatet. 

En styrka med föreliggande studie är den starka interna reliabiliteten hos de använda 

mätinstrumenten. 

Effektstorleken beräknades genom eta-två (partial η2) för att undersöka hur stor del 

av variationen i den oberoende variabeln som kunde förklaras genom den beroende variabeln 

(Borg & Westerlund, 2012). University of Cambridge (2018) beskriver att liten effektstorlek 

(η2) för ANOVA är 0,01, medel är 0,06 och stor är 0,14. Den största effektstorleken fanns 

mellan kön och affektiv empati där 10,2% av variationen i affektiv empati kunde förklaras av 

det faktum att deltagare hade olika kön. Effektstorleken mellan kön och affektiv empati 

bedömdes vara relativt stor. Resterande jämförelser resulterade i relativt små effektstorlekar 

där 3,8% (och lägre) av variationen i beroendevariabeln kunde förklaras genom den 

oberoende variabeln. Det bör has i åtanke att även om analyser erhöll signifikanta resultat så 

var medelvärdesskillnaderna mellan grupperna inte särskilt stora. Exempelvis så uppvisade 

rollspelare ett medelvärde på 3,60 för kognitiv empati och icke-rollspelare ett medelvärde på 

3,50 för kognitiv empati. Detta innebär att både rollspelare och icke-rollspelare placerades 

mellan skalstegen tre och fyra i den femgradiga skalan för mätinstrumentet IRI. Med andra 

ord så uppvisade både rollspelare och icke-rollspelare i genomsnitt lite högre än medel 

kognitiv empatisk förmåga. 

I vidare forskning bör experimentell design tillämpas för att uppnå en kontroll över 

oberoende variabler och randomisering av individer till betingelser. Experimentella studier 

skulle kunna undersöka effekten av kön och rollspelande på empati. Föreliggande studie kan 

inte förklara om rollspel utvecklar empatisk förmåga på grund utav vald undersökningsdesign 

(Borg & Westerlund, 2012). Ett experiment skulle kunna ta reda på om det finns något 

orsakssamband och även hantera riktningsproblem och bakomliggande-variabel-problem.  

Eisenberg och Lennon (1983) menar att det finns anledning att förmoda att män och 

kvinnor skiljer sig i hur empatiska de vill framstå för andra och sig själva. Att vara känslosam 

och omhändertagande är kopplat till den stereotypa kvinnliga rollen (Eisenberg & Lennon, 

1983). Eisenberg och Lennon (1983) föreslår att mätning av empati genom 

självskattningsformulär kan orsaka en större könsskillnad i empati än vad det faktiskt är i 

verkligheten. Ett förslag för framtida studier är därför att utföra en observationsstudie för att 

observera deltagares fysiska och beteendemässiga responser som förknippas med empati. 

Framtida forskning bör också undvika frågeformulär för att förhindra response bias (Hayes, 

2000). 
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I vidare forskning rekommenderas även en jämnare fördelning av deltagare i 

grupperna som skall jämföras.  

Föreliggande studie hade flera metodproblem som orsakade svårigheter att 

generalisera resultatet. Studien kan inspirera till framtida studier kring ämnet och belysa 

tänkta utfall av att spela rollspel. Den aktuella studien uppmärksammade att rollspelande 

verkar relatera till kognitiv empati, för både män och kvinnor. Som tidigare nämnt bör 

framtida studier undersöka om rollspel kan utveckla den kognitiva empatin. Om studier talar 

för att det finns ett orsakssamband kan rollspel eventuellt användas som verktyg i 

utbilningssyfte för att utveckla den kognitiva empatin hos personer med lägre empatisk 

förmåga. 
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Bilaga 1.  

Etiskt protokoll 

 

Vilken nytta medför studien? 

Det finns få kända studier som undersökt ett samband mellan föreställningsförmåga 

och empati hos rollspelare och om de skiljer sig från andra människor avseende detta, vilket 

gör dem till en intressant grupp att studera vidare. Eftersom föreställningsförmåga och empati 

är egenskaper som kan tränas upp (Johnson et al., 2013) kan ett samband mellan fenomenen 

ha ett utbildningssyfte. Rollspelare har i många år setts som drabbade och fast i en 

fantasivärld (Rivers et al., 2016) och forskning har skiljt sig åt och både talat för att 

rollspelare har lägre- (Douse & McManus, 1993) och högre grad av empati än andra (Rivers 

et al., 2016). Om studier talar för att utövandet av rollspe möjligen utvecklar 

föreställningsförmåga och empati kan det bidra till ny kunskap som kan komplettera tidigare 

studier. Denna studie har möjligheten att bidra till en mer nyanserad bild av rollspelare och 

kan även ha ett utbildningssyfte om undersökningen visar på att utövande av rollspel 

möjligen kan predicera föreställningsförmåga och empati.  

Kommer personuppgifter att behandlas? 

Vid datainsamling kommer personuppgifter behandlas eftersom IP-nummer kommer 

registreras genom elektroniska enkäter. 

Vilka risker finns för deltagaren och hur ska riskerna minimeras? 

Frågorna i mätinstrumenten har bedömts att inte vara av känslig karaktär. För att 

beakta informationskravet kommer enkäterna erhålla information till deltagare om att det är 

frivilligt att delta och att de även kan avsluta studien när de vill (Vetenskapsrådet, 2017). 

Därmed kan deltagare avbryta enkätundersökningen om något uppfattas för känsligt för att 

besvara. Innan enkäten påbörjas kommer deltagare även få ta del av en allmän information 

om undersökningen. Informationen kommer även innehålla kontaktuppgifter till forskaren i 

händelse av frågor som rör undersökningen eller om de vill ta del av resultatet.  

Hur ska data hanteras, konfidentialitet garanteras, och spårbarhet minskas? 

Insamlad data kommer endast användas till studiens ändamål, vara relevant och inte 

förvaras längre än nödvändigt (KAU, 2018). Insamlad data och personuppgifter ska 

behandlas på ett säkert sätt så att obehöriga inte kan få tillgång till dem (Vetenskapsrådet, 

2017). För beakta konfidentialitetskravet kommer data och personuppgifter behandlas enligt 

Karlstads universitets riktlinjer och lagras i tjänsten survey & report (KAU, 2018; 

Vetenskapsrådet, 2017). 
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Hur får deltagarna del av resultatet? 

När uppsatsen är godkänd kommer den publiceras och deltagare kommer kunna ta del 

av den på http://www.diva-portal.org. 

Vilken information ska deltagaren få? 

Se bilaga 2. 

Hur ger deltagaren sitt samtycke? Ska någon mer ge samtycke? 

För att beakta samtyckeskravet ska varje deltagare ge sitt samtycke till att delta i 

studien (Vetenskapsrådet, 2017). Deltagare måste lämna sitt godkännande genom att bocka i 

en ruta för samtycke innan man påbörjar undersökningen och fortsätter vidare till enkäten. 

 

 

  

http://www.diva-portal.org/
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Bilaga 2. 

Informationsbrev 

Hej! 

Mitt namn är Sandra Olsson och jag är student vid Karlstads universitet. Under höstterminen 

2018 skriver jag min C-uppsats i psykologi som bygger på enkätundersökningar. 

Undersökningens syfte är att undersöka människors fantasi och sätt att reagera i olika 

situationer. Människor använder sin fantasi vid aktiviteter som t.ex. läsning, teater och 

bordsrollspel. Bordsrollspel är spel där deltagarna använder penna, papper, tärningar och 

fantasi för att ta sig igenom äventyr som en spelledare utformat. Jag söker deltagare till 

undersökningen eftersom jag kommer jämföra rollspelare som grupp med en annan grupp 

individer som inte utövar rollspel. I enkäten kommer du få skatta i vilken grad som olika 

påståenden beskriver ditt sätt att reagera i olika situationer och i vilken mån du tycker att du 

kan föreställa dig saker. Undersökningen beräknas ta ca 10-15 minuter att genomföra. 

Förhoppningen är att samla in ca 100 ifyllda enkäter som sedan kommer sammanställas, 

beräknas med hjälp av statistik och redovisas i min uppsats. Det är frivilligt att delta i 

undersökningen och du kan avbryta när som helst. Frågorna i enkäten har bedömts att inte 

vara av känslig karaktär. Dina svar kommer hanteras i Karlstads Universitets molntjänster 

och kommer inte kunna spåras tillbaka till dig eller behandlas av obehöriga. För att delta i 

undersökningen behöver du vara över 18 år och lämna ditt samtycke på nästkommande sida. 

Om du är nyfiken på min uppsats och vill ta del av resultatet så kommer uppsatsen finnas 

tillgänglig på http://www.diva-portal.org när den blivit godkänd. 

 

GDPR: Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i studien 

är helt frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock 

inte påverkar den behandling som skett innan återkallandet. Alla uppgifter som kommer oss 

till del behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. Uppgifterna kommer 

att bevaras till dess att uppsatsarbetet godkänts och betyget har registrerats i Karlstads 

universitets studieregister för att sedan förstöras. Enkäten besvaras i det webbaserade 

enkätverktyget Survey & Report som är en molntjänst utanför Karlstads universitet. Karlstads 

universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen (dataskyddsförordningen 
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från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig 

som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, 

begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att 

inge klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads 

universitet är dpo@kau.se. 

Kontaktuppgifter: 

Sandra Olsson (student):  

Nina Svensson (handledare):  

 

 

  

mailto:dpo@kau.se?subject=dpo@kau.se
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Bilaga 3. 

Linjediagram för 2x2 ANOVA 

 
Figur 1. Linjediagram för rollspelande och kön avseende affektiv empati. 

 

 
Figur 2. Linjediagram för rollspelande och kön avseende kognitiv empati. 

 


