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The How or the What:  

the Impact of Narrative Style on Empathy 

Karin Paul and Anders Öhberg 

 

Narratives in the forms of music or literature have traditionally been highlighted for 

their ability to evoke empathy; however, the specific features of the narrative that 

serve as the underlying mechanisms responsible for this effect remain unclear. The 

aim of the present study was to examine the impact of a narrative’s style on empathy. 

An experimental repeated measures research design was used with 41 participants 

(31 female, 10 male; age range 20-63 yrs, M=30.2 yrs) that underwent three 

conditions each comprised of a different stimulus (i.e., a song, a piece of prose and a 

poem), with the same narrative content but differing in style. The order of the stimuli 

was randomized across participants. After each stimulus, empathetic responses were 

captured via self reports, measuring valence and arousal of the participant, as well 

as their perceived valence and arousal of the main character of the narrative. The 

song had a strong correlation between participant-rating and character-rating on 

valence and arousal, thus evoking a stronger (affective) empathetic response than 

the other two styles of stimuli, having moderate correlations. The character-rating 

barely differed between the style of stimuli, and the narrative first presented lowered 

the participants’ valence regardless of style. These findings could possibly be 

explained by cognitive empathy responding to the narrative, evoking the same 

understanding of another person, whereas affective empathy seem more prone to 

respond to stylistic features. Future research and possible therapeutic implications 

are discussed. 

Narrativ i form av musik och litteratur är kända för att kunna framkalla empati hos 

mottagaren; däremot är det fortfarande oklart vilka specifika aspekter av ett narrativ 

som ligger bakom denna effekt. Syftet med föreliggande studie var att undersöka 

effekten av narrativ stil på empati. En experimentell studie med inomgruppsdesign 

användes med 41 deltagare (31 kvinnor, 10 män, åldersintervall 20-63 år, M = 30.2 

år) vilka exponerades för tre olika stimuli; en sång, en prosatext och en dikt. Varje 

stimuli hade samma narrativa innehåll men skilde sig åt beträffande narrativ stil. 

Presentationsordningen för stimulina randomiserades för deltagarna. Efter varje 

stimuli mättes empatisk reaktion via självskattningar av valens och arousal hos 

deltagarna, liksom hur de skattade valens och arousal för berättelsens 

huvudkaraktär. Sången visade en stark korrelation mellan deltagarnas 

självskattningar och skattningar av huvudkaraktären på både valens och arousal, 

vilket innebär att sången skapade ett starkare (affektivt) empatiskt gensvar än övriga 

två stimuli, vilka hade måttliga korrelationer. Skattningar av huvudkaraktärens 

valens och arousal påverkades ytterst lite av narrativ stil. Presentationsordningen 

påverkade deltagarnas skattningar då första stimulit sänkte deltagarnas valens 

oavsett narrativ stil. Dessa resultat kan eventuellt förklaras genom att kognitiv 

empati svarar på narrativets innehåll, att oavsett narrativ stil framkallas samma 

förståelse för en annan person, medan affektiv empati verkar påverkas utav den 

narrativa stilen. Framtida forskning och terapeutiska implikationer diskuteras. 
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The origins of empathy in a therapeutic context may be traced to Carl Rogers in the1940s and 50s, 

as it was highlighted as an important aspect of therapy (Elliott, Bohart, Watson, & Greenberg, 

2011). Rogers focused mainly on the cognitive aspects of empathy in an attempt to understand 

the client and their way of experiencing the world, although the affective aspects of the client were 

not neglected (Elliott et al., 2011). Another important advocate of empathy was Heinz Kohut, who 

used empathy in therapy as a means of vicarious introspection and a way of understanding the 

client (Goldberg, 1999). More recently, empathy has been advanced as an important factor 

underlying successful therapy. A recent meta-analysis by Elliott et al. (2011) examining the 

relation between empathy and psychotherapy outcomes, identifies empathy as a moderately 

strong predictor of therapeutic outcome. The clients’ perceptions of feeling understood by the 

therapist was the strongest link to positive outcome in therapy (ibid.). Elliott et al. (2011) conclude 

that “An empathic stance on the part of the therapist is an essential goal of all psychotherapists, 

regardless of theoretical orientation, treatment format, and severity of patient psychopathology.” 

(p. 47).  

Empathy is a widely used term with diverse definitions and connotations. Gerdes (2011) 

highlights differences in defining empathy across disciplines. These variations reflect the 

alternative approaches guiding research in each field; for example, developmental psychology 

emphasizes the internal affective reaction of the observer, whereas social psychologists are 

interested in the cognitions and actions of the observer (ibid.). In their review, Cuff, Brown, 

Taylor, and Howatt (2016) discuss themes within the research including the focus of cognitive or 

affective elements, the question of trait or state, and the potential requirement of a stimuli. Cuff 

and colleagues’ review (2016) identified 43 definitions of empathy, which they summarized into 

a single proposal:  

 

”Empathy is an emotional response (affective), dependent upon the interaction between trait 

capacities and state influences. Empathic processes are automatically elicited but are also shaped 

by top-down control processes. The resulting emotion is similar to one’s perception (directly 

experienced or imagined) and understanding (cognitive empathy) of the stimulus emotion, with 

recognition that the source of the emotion is not one’s own.” (p.145) 

 

Research (e.g., Cuff et. al., 2016; Gerdes, 2011) makes clear that empathy is a construct with 

numerous facets, however one subdivision is between cognitive empathy and affective empathy 

(Shamay-Tsoory, 2009). Specifically, cognitive empathy involves perspective-taking and 

understanding another person’s point of view whereas affective empathy also includes the sharing 

of emotions (Shamay-Tsoory, 2009). 

 

Dimensions of affect 

 

Cuff et. al. (2016) outline empathy as an affective response. The numbers and labels of the 

dimensions underlying affect have been debated long, and are of today not fully agreed upon 

(Kuppens, Tuerlinckx, Russell, & Barrett, 2013). However, beginning with Wundt in the 1910s, 

valence (ranging from feeling pleasant to unpleasant) and arousal (ranging from feeling quiet to 

active) were mentioned as the basic dimensions of affect and these dimensions are converging 

across different opinions (ibid.). Research has found the relation between valence and arousal to 

vary a lot in response to individual and contextual differences, therefore being two separate 

parameters of affect (Kuppens et. al., 2013). The idea of valence and arousal as underlying 

dimensions of affect have been used in self-reports of affective experiences, for example the 

Semantic Differential Scale and the Self-Assessment Manikin (Bradley & Lang, 1994). 
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Reading and empathy 

 

Empathy can be evoked by encountering a person who has been subject to an emotional event, as 

well as from stimuli containing emotional scenes such as a book or film (Cuff et. al., 2016). That 

is, empathy can be aroused both from real and fictional persons (ibid.). Lüdtke, Meyer-

Sickendieck, and Jacobs (2014) studied the impact of poetry on empathy; their hypothesis of 

mood induction postulates that “poems expressing moods of persons, situations or objects should 

engage readers to mentally stimulate and affectively resonate with the depicted state of affairs” 

(p. 363). Their study found that moods induced by poems were similar to moods described in the 

poems (ibid.). As such, Lüdtke et. al. (2014) argue that mood induction through poetry is a form 

of empathy, this finding raises a number of areas for future research; for example the exploration 

of the influence of stylistic features on the processes of mood empathy. 

Research has shown that reading literature has an effect on social cognition and individuals 

who read fiction score higher on empathy measures (Tamir, Bricker, Dodell-Feder & Mitchell, 

2016). This effect of reading habits has been shown in several psychology studies as well as in 

developmental work (ibid.). There are also studies that examine what kind of literature that have 

the greatest effect on social cognition. Literature that demands young readers to construct their 

own social interpretation of the text enhance social cognition in subsequent tests (ibid.)  

 

Music and empathy 

 

It is commonly acknowledged that music influences emotions (e.g., Juslin & Västfjäll, 2008; 

Swaminathan & Schellenberg, 2015); anecdotally, most people can relate their own experience of 

being moved in one way or another through listening to music. Research indicates that music 

contains expressive acoustical patterns similar to those of emotional speech, thereby resulting in 

people imitating the perceived emotion of a piece of music, quite similar to the process of 

emotional contagion of mirror neurons (Juslin & Västfjäll, 2008). Listeners both perceive and feel 

emotions expressed through music, such as feeling sad when perceiving music to be sad, but 

emotions are usually perceived stronger than they are experienced in music (Swaminathan & 

Schellenberg, 2015).  

Research in music psychology shows that there are universal acoustic features that express 

emotions, such as angry voices expressed in a high vocal pitch (Swaminathan & Schellenberg, 

2015). However, individual differences influence people’s relationships with music, for example, 

individuals that score high on the construct of openness (in the Big Five model of personality) 

tend to report more enjoyment in listening to music and are affected to a greater extent by sad 

music; similar patterns of responses to music are observed in people with higher levels of empathy 

(ibid.). Listening to music also affects arousal; in particular, the phenomena of “the chills” has 

been studied extensively, as well as heart rate, brain activity and electrodermal activity (ibid.). 

Music psychology has studied the mechanisms that affect emotional response and found that 

familiarity is influential to an individual’s experience; listening to pieces self-selected result in a 

greater emotional reaction than listening to unfamiliar pieces (ibid.).  

 

Narrative style and empathy  

 

In review, previous research (e.g., Altmann, Bohrn, Lubrich, Menninghaus, & Jacobs, 2014; Cuff 

et al., 2016; Lüdtke et al., 2014; Swaminathan & Schellenberg, 2015; Tamir et.al., 2016) has shown 

that empathy can be evoked from exposure to music, poems and literature. However, the aspects 

of a text that give rise to empathetic response requires further examination; moreover, some 

aspects may be more evocative than other features of a text. Further, research (e.g., Lüdtke et al., 
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2014; Tamir et.al., 2016) highlights that there is a need to inspect the different kinds of stylistic 

features of narratives and their possible influence on empathy. 

Elliot et. al. (2011) emphasize the importance of an empathic therapist for positive therapy 

outcome. Still, there remains to explore what specific factors influence how emphatic the therapist 

is perceived (DeGeorge, Constantino, & Shahar, 2012). Taken together with the above, research 

on narrative style and its impact on empathy could elaborate the therapeutic stance in order to 

enhance empathetic responses and thereby, therapy.    

 

Aim of the thesis 
 

The aim of this thesis was to explore the impact of narrative style on empathy. Findings coming 

from the study are intended to be discussed in relation to therapeutic implications. Three different 

narrative styles (a song, a text written in prose, and a piece of poetry) were used in the study to 

examine the impact on how an individual empathizes with the narrative. The content of the 

narrative remained largely consistent in order to measure if the individual perceived the 

information being communicated differently when the narrative style was changed.  

Based on Cuff and colleagues’ (2016) definition of empathy, this study operationalized 

empathetic response first and foremost as an affective response. The affective response was 

measured through how well the participants’ own emotional state (i.e., self-ratings on valence and 

arousal) correlated with the participants’ perception of the emotional state of the main character 

of the narrative (i.e., character-ratings on valence and arousal). Empathetic response was also 

operationalized as a cognitive response; perspective-taking and understanding another person’s 

point of view (Shamay-Tsoory, 2009) was covered by ratings of the main character’s valence and 

arousal as perceived by the participants.  

 

Objectives 

1. To examine if and how strong, depending on the narrative style, the perceived emotion of 

the main character is associated with the participant’s own emotional response (affective 

empathy). 

2. To measure if the narrative styles produces different perception (cognitive empathy) of 

the main character's emotional state. 

3. To measure if the narrative styles produce different emotional response (valence and 

arousal) for the participants. 

4. To investigate if subsequent exposure to similar narrative content (i.e., all three stimuli 

have the same narrative content) affect the emotional involvement. 

5. To examine if individual factors, such as reading habits, personality traits and empathy 

scores, affect the outcome measures of the participants. 

 

Method 
 
Participants 
 

The participants of this study were recruited through convenience sampling. Flyers (appendix 1) 

were posted on the University Campus and on social medias; although, most of the participants 
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were contacted personally and asked to take part in the experiment. The exclusion criteria for the 

sample were hearing and visual impairment, individuals with another mother tongue than 

Swedish and under aged individuals (<18 years). The sample consisted of 41 participants, 31 

female and 10 male (M=30.2 years, SD= 9.36, age range 20-63 years), of which 27 were 

psychology students.    

 
Stimuli 

 
The process of choosing a narrative and the following conversion into three different stimuli was 

developed by the authors of this study. To develop a narrative for the experiment, a song was used 

to fulfill specific criteria underlying the study; the song was required to be not overly abstract and 

avoid ambiguous sentences (to avoid the text being interpreted in different ways), a central 

storyline involving emotional content, preferably negative/sad valenced (related to therapeutic 

content) was to be expressed, and it needed to be in Swedish (i.e., participants’ first language). 

The song “Fredag morgon” (appendix 2) by Frida Hyvönen (2016) met these criteria. The song 

was transformed into a piece of prose similar to a reportage (appendix 3) and a poem (appendix 

4). The transformation was done so that limited variation from the original narrative occurred, 

for example if there was someone waking up at nine this would occur in all of the stimulus.  In 

creating the poem and the prose, changes were made regarding pronouns, tense, visual 

appearance, genre conventions and musical expression. The transformation of the narrative into 

different narrative styles was discussed and revised with an expert in literature (i.e., a professor 

of literature studies).  

Each participant was asked to grade how much they liked the song included in the experiment, 

on a nine grade likert scale with the anchors “not at all” and “very much”. This question had a 

mean of 6.15 (SD=2.36), that is, the song was generally rated in  a favorable way and not evoking 

strong negative reactions, therefore the experiment should not have been affected by strong 

personal dislike. The participants were also to answer if they had heard the song prior to the 

experiment, as Swaminathan and Schellenberg (2015) point out that familiarity of a piece of music 

can lead to greater emotional reaction. The risk of the result being impacted by familiarity was 

fairly low; 24 % of the participants had heard the song before entering the experiment, whereas 

76 % had not.  

After each stimulus, the participants were to grade their comprehension of the narrative they 

had listened to, on a nine grade likert scale with the anchors “not at all” and “understood 

everything”. The gradings were almost identical regardless of stimulus; 95 % graded their 

understanding 8 or 9 on the song, 100 % graded 8 or 9 on the prose, and 95 % graded 8 or 9 on 

the poem. This indicated that the story was clear, regardless of narrative style. 

Narrative. In summary, the song “Fredag morgon” is about a woman who wakes up on a Friday 

morning to find an email from her former husband in her mailbox. This brings about unpleasant 

memories of their time together which is then described in some depth. She remembers how 

unpredictable he was and how unbearable it was to live with him. It culminates in an episode 

where he is acting threatening to her, which then results in her leaving him. At the last part of the 

text she is back in the present Friday morning, reading his email, and she finds it really strange 

that he is now writing and wants her back, acting as if nothing bad ever occurred between them.  

Song. The song is seven minutes and six seconds long and is performed with a piano and some 

mellow strings in the background. The song itself was not changed in any ways, instead the lyrics 

were presented written in their original form of verses and dialectical words were kept to resemble 

the sung words. 
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Prose. Converting the song into prose included the following changes; the style of the text was 

inspired by reportages. The text was graphically changed into paragraphs instead of verses. The 

order of the sentences was kept consistent with the exception of a few sentences that were 

reversed or slightly changed to make it more comprehensible. The perspective was changed from 

first to third person, applying “her” and “him” instead of “I” and “you”. Sentences were 

grammatically rewritten to fit the form of prose and some words were changed; for example some 

poetic wording from the lyrics was changed to more common expressions. The third person and 

the style of a reportage created a sense of that the story of the main character is told from the 

perspective of a reporter. 

Poem. When creating the poem, present tense was applied throughout the text. The order of 

the verses was slightly changed making it so the reader is directly met by the narrative of the 

abusive relation before they come to the part where the main character is reading the email from 

her former husband. All lines of the verses were retained except from one that was a repetition of 

a previous line, which did not follow when the order of the verses were changed. The text was 

altered so that “I” was not used when not needed. It was still from a first person perspective but 

the removal of “I” made it more implicit than in the original lyrics and in a sense made the text 

feel more “close” to the sender. Words that were of little meaning on their own were also excluded 

when possible, such as “and”, “then” and “on” to make the text more dense and poetic in style. 

 

Measures 

 

Demographic information. First the participants were to answer demographic question 

referring to age, gender, reading habits, habits of watching TV series, and ability to play an 

instrument (see appendix 5). Reading habits consisted of a question if they were read to as a child, 

along with questions about how often they are reading today and how many books they read in a 

year. The same questions were asked for audio books as well. Habits of watching tv series was 

captured through a question about how often they watch TV series. Finally a question was posed 

if and how well they are able to play an instrument. For all of the questions the participants 

answered by circling the alternative best responding. There were typically 5-6 alternatives to 

choose between. The questions were designed by the authors of the study.  

Personality traits. The definition of empathy points out the influence of both trait 

characteristics and state influences (Cuff et. al., 2016). Trait aspects were captured by having the 

participants complete the Toronto Empathy Questionnaire and the short version of Big Five 

Inventory (appendix 5). 

Toronto Empathy Questionnaire (TEQ): a 16-item questionnaire that encompass a range of 

empathetic responses, emphasizing the emotional responses (Spreng, McKinnon, Mar & Levine, 

2009) was used as a measure of participants’ empathy.  The participants rated how frequently 

they feel or act in the manner described, by choosing a number from 0 to 4 (0=never, 1=rarely, 

2=sometimes, 3=often, 4=always), for example “It upsets me to see someone being treated 

disrespectfully”. Results reported by Spreng et al. (2009), showed strong convergent validity, 

good internal consistency and high test-retest reliability of the questionnaire. The questionnaire 

used in this study was translated into Swedish by the authors, using the method of translating 

back-and-forth (appendix 6). In the sample of this study Cronbach’s alpha was 0.70.  

Short version of Big Five Inventory (BFI-10): a 10-item questionnaire capturing fundamental 

personality traits of a person; that is, Extraversion, Agreeableness, Conscientiousness, 

Neuroticism and Openness (Rammstedt & John, 2007). The questionnaire is an abbreviated form 

of the original Big Five Inventory (BFI-44) consisting of 44 items, and the BFI-10 has shown 

significant levels of reliability and validity (ibid.). The person is to rate statements regarding how 

he/she sees himself/herself, for example “I see myself as someone who is generally trusting”, on 
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a five-step scale from 1 to 5 (1= disagree strongly, 2= disagree a little, 3= neither disagree nor 

agree, 4= agree a little, 5= agree strongly). The BFI-10 consists of two statements for each 

personality trait, using the same phrasings of statements as in BFI-44 (ibid.). For this study, the 

five-step grading scale was transformed into ranging from 0 to 4 to rationalize entering of the 

data. The questionnaire in this study was translated into Swedish by using the actual Swedish 

phrases from the BFI-44 which has been translated and used by Zakrisson (2010), showing strong 

reliability, clear factor structure and low to moderate correlations between the dimensions. In the 

sample of this study Cronbach’s alpha for the different dimensions were: Extraversion .49, 

Agreeableness .33, Conscientiousness .51, Neuroticism .59, and Openness .25. 

Affective empathy. In this study emphatetic response was foremost examined by 

responsiveness to affective stimuli (e.g., Cuff et. al., 2016; Lüdtke et. al., 2014), that is, if the 

participants’ valence and arousal correlated with the valence and arousal of the main character as 

imagined by the participants. Also examined were changes of the participants’ affect (valence and 

arousal); since the narrative was of sad valence the valence of the participants were expected to 

decrease from their baseline when hearing the narrative, whereas for arousal the reverse effect 

was expected, since the arousal of the main character is higher than anticipated baseline for the 

participants, a change upward was expected. See appendix 5. 

The Self-Assessment Manikin (SAM), a non-verbal pictorial assessment measuring a person’s 

affective reaction to a variety of stimuli, such as pictures, sounds, images, painful stimuli and 

more (Bradley & Lang, 1994). The participant rates their current state on a scale from 1 to 9, 

corresponding to an illustration of his/her emotional response to an object, for two affective 

dimensions; valence and arousal (ibid.). The SAM has shown high correlations with the Semantic 

Differential Scale, a tool created by Mehrabian and Russell for measuring the basic dimensions of 

emotional responses mentioned above; as well, SAM has strong concordance regarding 

covariation with responses in physiological and behavioral systems (ibid.). The SAM was graded 

by each participant regarding his/her own state before entering the experiment, thus capturing a 

baseline, as well as after each stimulus. They were also to grade the state of the main character of 

the narrative as they imagine it, after each stimulus. 

Involvement. After each stimulus, the participant was to grade “How involved did you feel with 

the story?” on a nine grade likert scale, with the anchors “distanced” and “absorbed”. 

Cognitive empathy. Cognitive aspects of empathetic response (e.g., Cuff et. al., 2016; Elliott et. 

al., 2011; Shamay-Tsoory, 2009) were also of interest in this study. Cognitive empathy, which 

involves perspective-taking and understanding of another person’s point of view (Shamay-

Tsoory, 2009), was operationalized through scoring of the main character’s arousal and valence 

as perceived by the participants at two times in the narrative. The scoring was made at two times 

due to different emotional states of the main character. Of interest for this study was to examine 

if narrative style influenced the participants’ understanding of the main character. See appendix 

5. 

The Self-Assessment Manikin (SAM), was used to have the participants grade the state of the main 

character of the narrative as they imagine it, after each stimulus. 

Final questions. At last the participants were to grade their liking of the song on a nine grade 

likert scale, with the anchors “not at all” and “very much”. They were also asked about familiarity 

with the song through two questions; if they have heard the song before and, if so, how many 

times (appendix 5).  

 

Procedure 

 

Each participant was seated in a quiet testing room in the Behavioral Sciences Building on 

Campus. First, the participant was informed about the study, its procedure and that they were 
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able to discontinue their participation at any time prior to signing a consent form (appendix 7). 

Then they were asked to complete the questionnaires being used in the study. They were then 

reminded of the instructions for the experiment, and then the participant was left alone in the 

room during the experiment.  

Sitting in the quiet room, the participant was provided with a paper that outlined the 

experimental protocol instructions (appendix 5) and a set of headphones connected to a mobile 

phone with the audio tracks associated with the experimental conditions. The person was 

instructed to follow the protocol instructions, such as turning the paper, answering questions or 

starting the next audio track when instructed. The protocol also contained the texts of the three 

stimuli, and the participants were instructed to follow the text on the paper while simultaneously 

listening to the audio track. After the experiment each participant had a short debriefing and was 

informed about potential support services to access if they were negatively affected by the 

narrative content. 

 

Data analysis 

 

One-way ANOVAs were used to investigate if there were any mean differences between the 

different stimuli for the participants’ ratings. One-way ANOVAs were also used for check for any 

order effects. Follow up t-test were done with Bonferroni corrections. 

Bivariate correlations were conducted to analyze whether ratings of the main character’s 

valence and arousal at the end of the story had an effect on participants’ own valence and 

arousal. It was also used to see if the participants’ relevant traits influenced their ratings on 

valence and arousal. When undertaking the correlations the data was then divided on the 

different stimuli to examine if they affected the participants in different ways.  

 

Ethical considerations 

 

Participation in the study was voluntary and a consent form (appendix 7) was signed before 

commencing. The participants could discontinue involvement in the study at any time without 

any consequences. The participants were not to give away any personal information other than 

age and gender and all material collected was treated confidentiality. The completed protocols 

were stored in a locker in the Behavioral Sciences Building, and each protocol was given an 

anonymous number.  

The narrative content in this study could be perceived as emotional and touching upon 

subjects such as domestic abuse, which could affect some participants negatively. In order to 

inform the participants of this the following steps were included in the study. Posted flyers 

informed about emotional content of the study and before entering the experiment, the 

participants were notified that the study contained sensitive material. After the experiment a 

screening for negative affects was carried out by having each participant go through a couple of 

debriefing questions. As well, the participants were informed where to turn in case they needed 

to talk to someone later on (appendix 8). 

 

Result 
 

Sample characteristics 

 

The reading habits of the participants were measured; 40 out of 41 had been read to or frequently 

read themselves when growing up. Regarding current frequency of reading, 24 % of the 

participants reported reading every day or every other day, 27 % reading once a week, and 49 % 
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reading once a month or less often. Regarding amount of read books, 20 % of the participants 

reported reading more than ten books a year, 58 % were reading 3-10 books a year, and 22% were 

reading two books or less a year.  

Regarding personality traits, participants completed the Toronto Empathy Questionnaire 

(TEQ) with a score mean of 52.88 (SD=4.48). The TEQ has no Swedish norm group, but compared 

to studies of Canadian sample, this study’s sample reported a higher score mean. The TEQ score 

of three Canadian studies were M=44.54 (SD=7.70), M=47.27 (SD=7.48) and M=46.95 (SD=7.47) 

respectively (Spreng et. al., 2009). The participants of this study also completed the short version 

of Big Five Inventory (BFI-10), but due to low Cronbach’s alpha, specifically on the index of 

openness (Cronbach’s alpha .25) which was of main interest for this study, the numbers of Big 

Five are not presented. 

 

Statistical analysis  

 

To examine if an order effect of the presentation of the conditions influenced participants’ 

response, a number of one-way ANOVAs were conducted. There was an order effect concerning 

the main character’s arousal as imagined in the middle of the text, F(2,120) = 5.54, p = 0.005, and 

at the end of the text, F(2,120)= 9.26, p< 0.001. Post hoc comparison using Bonferroni indicated 

that the participants reported significantly higher arousal for the main character when presented 

with the first stimulus for both of these two measures, regardless of the narrative style (table 1). 

No other significant order effects were found for any of the measures. 

 
 
 
 
Table 1 
Arousal main character (SD) in the presentation order  

 Presentation order 

                                    First Second Third 

Arousal main 
character middle 

 
7.54** (1.19) 

 
6.59 (1.50) 

 
6.49 (1.95) 

 
Arousal main 
character end 

 
6.76*** (1.39) 

 
5.41 (2.03) 

 
5.00 (2.27) 

    

Note. Range of possible scores is: 1-9 
* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 

To see whether there were any differences in strength of correlation between the three stimuli, 

concerning the participant ratings of the main character’s valence and arousal and how this 

correlated with their own valence and arousal, a bivariate correlation was conducted. For the song 

stimulus there were strong correlations between self-ratings and main character-ratings for both 

valence, r = .57, p < .001, and arousal, r = .54, p < .001. For the prose stimulus there was no 

significant correlation concerning valence but a modest correlation for arousal, r = .43, p = 

.006.  For the poem stimulus there were modest correlations for both valence, r = .35, p = .026, 

and arousal, r = .31, p = .049. 

Effects of narrative style, concerning ratings both of the participants’ own and the main 

character’s valence and arousal, were analyzed using one-way ANOVAs. There was one significant 

result concerning ratings of the arousal for the main character at the end of the text, F (2,120)= 
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5.13, p= 0.007. Post hoc comparison with Bonferroni showed participants reported higher arousal 

for the main character when presented with the song then with the other two stimuli, see table 2. 

Other than that there were no significant mean differences. 

In regards to the narrative style of the stimuli there was also a significant difference concerning 

reported involvement with the text, (F(2, 120)=7.57, p =0.001); post hoc comparison found the 

song scoring higher involvement than the prose and the poem, see table 2.  

 

Table 2 
Arousal main character and involvement (SD) for the three conditions of narrative style 

 Narrative style 

                                    Song Prose Poem 

Arousal main 
character end  

 
6.54** (1.85) 

 
5.29 (1.95) 

 
5.34 (2.16) 

 
Involvement 6.83*** (1.73) 5.22 (1.94) 5.66 (2.12) 
    

Note. Range of possible scores is: 1-9 
* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 

A significant difference was also found between how participants reported their own valence 

before exposure to any stimuli and their ratings after being presented with a stimuli, regardless 

of narrative style and order of the stimuli. One-way ANOVAs showed F(3, 160)=26.19, p <0.001 

for stimuli order and F(3, 160)=26.50, p <0.001 for narrative style. Post hoc comparison with 

Bonferroni revealed that the significant difference was between baseline (i.e., before exposure to 

any stimuli) and their ratings after presented with any of the stimuli regardless of narrative style 

and order of stimuli, see table 3.  

 

Table 3 
Valence of participants (SD) for the three conditions of narrative style and presentation order 

 Narrative style 

                                    Baseline  Song Prose Poem 

Valence of 
participant 

 
6.76*** (1.20) 

 
4.29 (1.82) 

 
4.56 (1.29) 

 
4.34 (1.51) 

  
Presentation order 

Valence of 
participant        
                             

Baseline  First Second Third 

 6.76*** (1.20) 4.34 (1.41) 4.39 (1.67) 4.46 (1.58) 

Note. Range of possible scores is: 1-9 
* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 

Correlations were conducted to see if the participants’ scores of empathy (TEQ) influenced their 

ratings on valence and arousal for themselves and the main character. There were no significant 

correlations.  
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Discussion  

 

Research has identified empathy to be a crucial aspect of positive outcomes in therapy (Elliott 

et.al., 2011). Narratives have been shown to evoke empathy (e.g., Altmann et al., 2014; Cuff et al., 

2016; Lüdtke et al., 2014; Swaminathan & Schellenberg, 2015; Tamir et. al., 2016), however 

specific stylistic features of a narrative that are underlying this effect remain still unclear (e.g., 

Lüdtke et al., 2014; Tamir et.al., 2016). The aim of the present study was to examine the impact 

of a narrative’s style on empathy and to discuss this in relation to therapeutic implications. 

Relating to the differentiation between cognitive and affective aspects of empathy (Shamay-

Tsoory, 2009), the findings of this study indicate that cognitive empathy responds to a narrative 

solely, whereas affective empathy is more influenced by the style of a narrative. The song stimulus 

produced the strongest empathetic response, as in a strong correlation between affect of 

participant and main character, and also received significantly higher ratings of involvement from 

the participants. The poem stimulus on the other hand had moderate correlations and the prose 

stimulus had only one significant correlation, which was moderate.  

Comparing the stimuli regarding how the participants perceived the main character’s 

emotional state, there was only one mean difference; therefore the understanding of someone 

else's emotional state appeared to depend on the narrative and less on the narrative style. 

Regarding empathic accuracy (i.e., correctly inferring another's thoughts and feelings) Ickes 

(2009) points out two independent studies indicating that words are the most important 

information channel for empathic accuracy. It is suggested that future research should investigate 

whether specific words and the manner in which words are combined could have an effect on 

empathic accuracy. Relating to this, our study indicates that the content of a narrative is sufficient 

for empathic accuracy; the manner in which words are combined and words are altered, does not 

influence empathic accuracy.  

The participants lowered their own valence when exposed to any of the stimuli, indicating that 

they empathize with the main character regardless of narrative style. However, the narrative 

styles produced different amount of the participants tuning in affectively with the main character; 

the correlation between the participants’ own valence and arousal and the perceived valence and 

arousal of the main character correlates stronger when hearing the song than the other two 

stimulus, thus indicating that narrative style is influential on affective empathy. Watson and 

Greenberg (2009) highlight that the context in which an action is taking place affects how the 

observer emotionally responds to the action. In this study the music might be viewed as a 

something surrounding the narrative, placing it in a certain context, and as such altering and 

increasing the emotional response.  

Narrative style and its impact on empathy can be discussed in relation to therapeutic 

implications. As stated previously, the client’s perception of feeling understood by the therapist 

was the strongest link to positive outcomes in therapy (Elliott et. al., 2011). The result of the 

present study suggests that a therapist’s understanding of the perspective of a client is quite 

robust against different ways of saying the same thing, the story will go through no matter what 

specific words the client use. But with regards to tuning in with the client, the different ways (i.e., 

narrative style) may affect the therapist's own affective state.  Dekeyser, Elliott, & Leijssen (2009) 

put forth empathy as “essentially an imaginative, bodily experience rather than as a conceptual 

process” (p. 117) which underlines the importance of not only acknowledging the cognitive aspects 

of empathy but the affective as well in enabling the therapist to understand the client.  

From the client's perspective, he/she might comprehend the interventions and feedback of the 

therapist without emotionally tuning in with what is being said. Dekeyser, Elliott, and Leijssen 

(2009) point out that clients are empathic partners, paying close attention and using subtle cues 
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to interpret the therapist’s response. They also stress the importance of the therapist being able 

to tune in affectively and not to rely solely on verbal communication (Dekeyser, Elliott, & Leijssen, 

2009). Taken together with the results of this study, it might be helpful for the therapist to not 

only evaluate whether the client understands him/her but, if not more important, evaluate the 

more subtle emotional response of the client. As Elliot et. al. (2011) states “The empathic 

therapist’s primary task is to understand experiences rather than words. Empathic therapists do 

not parrot clients’ words back or reflect only the content of those words; instead, they understand 

overall goals as well as moment-to-moment experiences” (p. 47). To do this it is likely that the 

therapist’s own emotions, reflecting the client’s, can bare information about the broader picture 

of the client. Therefore an ongoing understanding of affective empathy, both regarding the 

therapist and the client, is important in the therapeutic setting, as well as an awareness that 

understanding the client is not the same thing as tuning in affectively with the client.  

The result could also be seen in relation to online therapy. In online therapy the information 

is mediated, which puts certain limitations and prerequisites on the communication between the 

therapist and the client (Barak, Klein, & Proudfoot, 2009). Since the client and therapist can not 

use nonverbal communication, such as body language that automatically happens in face-to-face 

interaction, it becomes increasingly important to be aware of what creates an affective response 

when using text and other medium to communicate (ibid.). The result of this study indicates that 

the different ways a therapist and client communicate through text and sound might not influence 

how the information is being perceived but will influence the affective response of the other part. 

More specific, it indicates that the context, in the form of musical expression, increases how the 

client tune in with the message. This gives reason to find elaborative, and maybe artistic ways, of 

communicating in online therapy in order to create affective resonance.  

One objective of this thesis was to investigate the effect of subsequent exposure to similar 

narrative content. The participants reported higher arousal of the main character of the first 

stimuli, regardless of mode of stimuli. Robinson, Storbeck, Meier, and Kirkeby (2004) have found 

that novel stimuli evoke higher levels of arousal in a person. The repeated exposure to the 

narrative in this study could explain why the arousal of the main character is graded higher for 

the first stimuli compared with the following ones. If the perceived levels of arousal decrease with 

repeated exposure to a narrative, then it might be important for a therapist to have an awareness 

that he/she will perceive the client’s story less strongly due to repetition of it and not because of 

actual change of meaning. Other than this, there were no results to be found of subsequent 

exposure to the narrative in this study.  

There were only one mean difference for participants’ perception of the main character; 

participants rated higher arousal of the main character at the end of the text when presented to 

the song stimulus. Swaminathan and Schellenberg (2015) have found music creates emotional 

arousal, which could explain this result. Although, participants did not increase their own ratings 

of arousal when hearing the song stimulus. A possible explanation stems from Scherer’s (2005) 

differentiation between aesthetic emotions and every-day emotions. Aesthetic emotions are part 

of a special state of mind that can be evoked for example when presented to a piece of music 

(Markovic, 2012). Even though the experience itself might be strong, physiological symptoms of 

aesthetic emotions are relatively diffuse compared to the arousal and action-oriented responses 

of every-day emotions (Scherer, 2005). Similarly Swaminathan and Schellenberg (2015) found 

emotions in music being perceived stronger than they are experienced.  

Empathy is subject to both trait capacities and state influences (Cuff et. al., 2016). 

Contradictory to anticipated there were no significant correlations between the participants’ trait 

(TEQ) and the result. This non-result might depend on the sample of this study, see below.  

 



13 

 

Limitations 

 

This study have strengths in form of stimuli consistent regarding the narrative content, all of them 

shown to mediate a clear story in terms of participants high gradings of comprehension; thus 

enabling this study to single out other aspects influencing empathetic response. However, there 

are a number of limitations to the method. The participants of this study were mainly consisting 

of psychology students with a TEQ score overall higher than the mean of the Canadian norm 

values (Spreng et. al., 2009). Such a homogenous participant sample limits the generalizability of 

the study. Also, therapists have a tendency to down-regulate their emotional involvement 

(affective arousal) when meeting a client, a coping mechanism learned in order to free up 

cognitive resources (Coutinho, Silva, & Decety, 2014). If this applies to the students of this study, 

the result may have been impacted upon; for example the participants’ grading of their own 

arousal does not change from baseline, regardless of stimuli order or mode of stimuli, 

contradictory to anticipated. Future research could replicate this study on a more heterogenous 

sample, thus improving the study’s reliability and generalizability.  

The measures of this study could be questioned as well. Prior research indicates that a person 

scoring high on openness on the Big Five Inventory are affected more strongly by sad music 

(Swaminathan & Schellenberg, 2015). Since the Cronbach’s alpha in this study was low for the 

two items capturing openness, meaning that the items were not answered in a coherent way, it 

could not be used for further investigations. Using the longer version of the questionnaire (BFI-

44), with more items for each index, would possibly avoid this. Further; being empathic is 

commonly regarded a positive quality and social desirability might have influenced the answers 

of this study. There are other ways of measuring empathy than using self-reports, for example 

brain activity (Citron, Gray, Critchley, Weekes, & Ferstl, 2014; Tamir et al., 2016) or other 

physiological aspects such as heart-rate (Bartlett & MacMahon, 2016; Grynberg & Pollatos, 2015). 

Economic and time related constraints made that not possible for this study, but using less 

cognitive, more intuitive measuring tools could possibly avoid social desirability and may also 

have captured more subtle results. Future research could replicate this study using other tools of 

measuring empathy along with the BFI-44 instead of the BFI-10, thus improving the reliability of 

the study.   

This study examined the impact on empathy by using a concrete narrative. This enabled an 

evaluation of the narrative style, avoiding the participants’ ratings being affected by different ways 

of interpreting the storyline. Although, it is possible that the similar ratings on the behalf of the 

main character might have stemmed from the concreteness of the original narrative. In a future 

study it would be interesting to explore if different levels of how abstract or concrete the narrative 

style is would influence the participants’ perception of the main character. The narrative of this 

study was of sad valence; future research could investigate if narrative with positive or neutral 

valence will give rise to similar result as this study. 

 

Conclusion 
 

The aim of this thesis was to explore the impact of narrative style on empathy. The result implies 

that narrative style has an impact on affective aspects of empathy, whereas cognitive empathy 

responds to the narrative, evoking the same understanding of another person regardless of 

narrative style. Discussed in relation to therapeutic implications, this result implies that cognitive 

understanding of a client's position will not be affected by how the client present their story 

(narrative style). Although, how the client present their story may have an impact on how the 

therapist corresponds with the client’s emotions, and ultimately may influence the outcome of the 

therapy. 
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Appendix 1. Flyer/Information sheet 

Hur påverkar berättelser oss? 

 
Vill du delta i ett forskningsprojekt där vi undersöker effekter av musiklyssning och läsning? 
Projektet är en del i ett examensarbete vid Psykologprogrammet vid Umeå universitet.    
 
Studiens upplägg 
Studien tar ca 45 minuter. Du kommer att få lyssna till en dikt, en kort berättelse och en sång 
och besvara ett antal frågor mellan dessa. Studien kommer i första hand att äga rum under 
vecka 9 och 10. 
 
Vem kan delta? 
Du ska ha svenska som modersmål, vara över 18 år samt ha normal, eller korrigerad till normal, 
hörsel och syn. 
 
Risker 
Studien innehåller visst känslomässigt material. Det finns dock inga kända risker med att delta i 
studien. 
 
Frivillighet 
Det är helt frivilligt att delta i projektet. Du kan avbryta din medverkan när som helst, utan att 
ange någon förklaring. Dina svar kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. 
Resultatet från projektet kommer att publiceras i en rapport. Ingen enskild deltagares resultat 
kommer att visas utan resultatet redovisa endast på gruppnivå. 
 
Ersättning 
Vi bjuder på fantastiskt gott fika. 
 
Vill du delta? 
Anmäl dig till Anders eller Karin, se kontaktuppgifter nedan. 
 
Har du frågor? 
Hör av dig till någon av oss! 
Hoppas vi ses! 
 
Anders Öhberg                  Karin Paul                  
ansorg02@student.umu.se             kapa0029@student.umu.se      
070-579 69 08                   
         
Paul Davis 
Handledare 
Institutionen för psykologi, Umeå universitet 

 paul.davis@umu.se      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 

 

Appendix 2. Song 
 
på fredag morgon vaknade jag vid nio 
och låg kvar ett tag och drog mig innan jag steg upp 
sen åt jag frukost vid mitt skrivbord och det var då jag såg 
att du hade skickat mig ett email under natten 
jag gick till köket och hämtade mer kaffe 
innan jag öppnade ditt mejl och började läsa 
kalla kårar spred sig genom min lekamen 
ditt välbekanta språkbruk kastade mig tillbaka till en annan tid 

du hade ingenting och inget att förlora 

och knappt några vänner för du hade bränt många broar 

jag hade sparkonto du trodde på att dela 

du tyckte det var snålt dom gånger jag inte betalade för dig 

du hade inget jag hade mer 

jag började skämmas över det 
det var alltid synd om dig din barndom hade varit så skev 

du var kärleksfull och hatisk om vartannat 
efter ett tag började jag tro på att ditt lynne var mitt fel 
 
vi gifte oss vi flyttade till Paris 

du sa att Stockholm gjorde dig paranoid 

du hade aldrig cash till hyra eller mat 
och när jag sa ifrån hotade du med att ta ditt liv 

mina vänner började dra sig undan 

ingen ville umgås med oss för det blev alltid kaos runt dig 

jag skämdes över dig och över mig som försatt mig i sån röra 

och inte hade vett att göra slut 
 
jag var lättad så jag sväva varje gång något var normalt 
det som fanns under din galenskap var varmt och underbart 
jag förlät dig och sprang rakt tillbaks i elden 

jag var en idiot helt klart 
alldeles för hoppfull och lojal 
jag blev så nedstämd av att leva på ett minfält 
jag kunde inte ens förmå mig att ropa högt på hjälp 

man har läst om sånt i böcker, sett på film 

men att det kunde hända mig jag skämdes så fortsatte stänga av 

 
men så en morgon i Paris, den sista våren 

satt jag och skrev vid vårt matbord i salongen 

och du kom in och välte kaffekoppen över mig 

och tog min dator och krossade den mot golvet 
sen sprang du ut och smällde dörren 

och jag satt kvar bland spill och kras 

det stod plötsligt mera klart för mig att jag måste dra 

jag skulle ändå hem på jobb, min skiva skulle släppas snart, jag for till Stockholm 
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det tog ett tag att komma på fötter 

och du fortsatte att tracka mig med sms och mejl 
flera hundra till och med till mina vänner 

och min familj där du sökte deras sympatier 

och berättelserna kom från bekanta här och där 

om hur du också svindlat dom 

om deras oro när jag föll för dig 

men ingen vågade varna mig 

dom trodde att du bättrat dig 

och att jag säkert visste vad jag gjorde 

 
och nu författar du ett email under natten 

och du skriver som om ingen tid har gått 
det står att du vill vara min vän 

att världen saknar oss 

då får du förklara vad är det för värld du talar om 

det är nästan svårt att greppa 

att du är kvar där än 

 
du kommer nog aldrig förstå att du var världens sämsta vän 

jag ser dig framför mig, liten, senig, arg 

ögon utav sammet 
och smil som en svulten gammal varg 

mina minnen utav dig domineras av vår strid 

jag tycker inte alls om dig 

det kommer aldrig mer bli vi 
jag har sen länge gjort mitt val 
jag kommer inte alls tillbaks 

att du ens vill det 
begrep du inte hur fruktansvärt det var? 
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Appendix 3. Prose  

Det är fredag morgon och hon vaknar vid niotiden. Hon känner inte någon brådska 
med att stiga upp, tar det lugnt och äter frukost framför datorn vid skrivbordet. Det 
är i den stunden hon upptäcker mailet från exmaken. Hennes första reaktion är att 
undvika, hon går till köket för att hämta mera kaffe. När hon väl öppnar mailet 
känner hon ett obehag, som kalla kårar i kroppen. Det första hon reagerar på är inte 
innehållet, utan det är hans välbekanta sätt att uttrycka sig. Trots att det nu ligger 
bakom henne väcker mailet starka minnen och känslor. 

Han hade haft en stökig bakgrund och gjort sig omöjlig i många sammanhang. Det 
hade lett till att han knappt hade några vänner. Även längre tillbaka, under sin 
uppväxt, hade han haft det svårt, vilket hade väckt sympatier hos henne. Hon 
upplevde honom som någon som inte hade något att förlora. Relationen kom att bli 
ojämlik i många avseenden. Hennes ekonomi var god, vilket han drog nytta av. Han 
försökte få det att framstå som att det handlade om att det är fint att dela. När hon 
ibland inte gick med på att betala för honom fick hon höra hur snål och girig hon 
var.  Hon kom att skämmas över att hon hade det bättre ställt. 

Hans temperament var väldigt instabilt, hon kunde aldrig riktigt veta vad hon kunde 
förvänta sig av honom, ibland var han kärleksfull medan han andra gånger kunde 
vara rent av hatisk. Till slut hade hon till och med börjat tro att hans lynniga 
beteende berodde på henne. 

Dom gifte sig och flyttade till Paris. Ett huvudskäl till flytten var att han upplevde sig 
instängd och vantrivdes i Stockholm. Väl i Paris fortsatte den ojämlika situationen, 
hon betalade all hyra och mat. Rimliga krav från henne om att han också måste bidra 
fick dramatiska konsekvenser då han kom att hota med att ta sitt eget liv. Hennes 
vänner började dra sig undan och ville inte längre umgås, för det blev alltid så 
kaotiskt när han var med. Hon skämdes då över honom och hon skämdes också för 
sig själv för att hon försatt sig i den situationen. Men trots att situationen var 
ohållbar kunde hon inte förmå sig att lämna honom, vilket ytterligare spädde på de 
starka skamkänslor hon kände. 

Men det fanns även gånger saker och ting var normalt mellan dem. Dessa gånger 
kände hon en otrolig lättnad, hon upplevde det nästan som att hon svävade. Under 
hans instabila yta kunde hon då se sidor som hon upplevde varma och underbara. 
Så varje gång kom hon att förlåta honom, trots att ingenting egentligen hade 
förändrats. Så här i efterhand känner hon att det var dumt av henne, att hon hade 
varit alldeles för hoppfull och lojal. 

Hon kom att bli nedstämd av att hela tiden vara på spänn, hon beskrev det som att 
leva på ett minfält. Men hon kunde ändå inte förmå sig att söka hjälp. Trots att hon 
hört om liknande öden genom otaliga böcker och filmer, var det svårt för henne att 
riktigt ta in att det faktiskt hände henne. För att hantera skammen hon kände gjorde 
hon sitt yttersta för att stänga av sitt känsloliv. 
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Det hela kulminerade en vårmorgon i Paris. Hon satt vid matbordet i salongen och 
skrev. Han kom in, hällde en kaffekopp över henne, tog hennes dator och krossade 
den mot golvet. Sedan sprang han ut och smällde igen dörren. När hon satt där bland 
spillrorna insåg hon att hon måste därifrån. Kort därpå skulle hon till Stockholm för 
ett skivsläpp, och när hon åkte visste hon att hon inte skulle återvända igen. 

Det tog ett tag för henne att komma på fötter igen. Under tiden fick hon motta 
hundratals sms och mejl från honom, det angränsade till rena trakasserier. Det var 
inte bara henne han sökte kontakt med, han kontaktade även hennes vänner och 
familj och sökte deras sympatier. När uppbrottet var ett faktum vågade vänner och 
bekanta berätta om de orätter och rena svindlerier som han hade utsatta dem för. 
Och dom berättade också om den oro de hade känt när hon hade fallit för honom. 
Men ingen hade vågat varna henne, de hade alla tänkt att hon säkert visste vad hon 
gjorde. 

Tillbaka till fredagsmorgonen där hon läser mejlet. Sättet han uttrycker sig på ger 
sken av att ingen tid har förflutit sen de sist var tillsammans. Han skriver att han vill 
vara hennes vän och använder poetiska fraser om hur världen saknar dom. För 
henne är det obegripligt, att han fortfarande kan ha den världsbilden, trots allt som 
hänt. Hon inser då att han nog aldrig kommer att förstå vilken otroligt dålig vän han 
har varit. I hennes inre kommer bilden av ett rovdjur upp, någon senig och arg, som 
en svulten varg. För henne är minnena av deras tid endast fyllda av alla de 
stridigheter som pågick mellan dem. Sedan en lång tid tillbaka har hon gjort sitt val, 
att aldrig mer återvända till honom, det kommer aldrig bli de två igen. När han nu 
skriver att han vill ha henne tillbaka känner hon att han inte alls kan ha förstått hur 
fruktansvärt det var för henne att leva med honom. 
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Appendix 4. Poem 
 
du har ingenting och inget att förlora 

knappt några vänner, du har bränt många broar 

jag har sparkonto, du tror på att dela 

du tycker det är snålt om jag inte betalar för dig 

du har inget, jag har mer 

jag har börjat skämmas över det 
det är alltid synd om dig, din barndom har varit så skev 

du är kärleksfull och hatisk om vartannat 
jag börjar tro 

att ditt lynne är mitt fel 
 
vi gifter oss och flyttar till Paris 

du säger att Stockholm gör dig paranoid 

du har aldrig cash till hyra eller mat 
när jag säger ifrån hotar du med att ta ditt liv 

mina vänner börjar dra sig undan 

ingen vill umgås med oss, det blir alltid kaos runt dig 

jag skäms över dig 

och över mig som försatt mig i sån röra 

har inte vett att göra slut 
 
är lättad så jag svävar varje gång något är normalt 
det som finns under din galenskap är varmt och underbart 
förlåter dig och springer rakt tillbaka i elden 

är en idiot helt klart 
alldeles för hoppfull och lojal 
blir nedstämd av att leva på ett minfält 
kan inte ens förmå mig att ropa högt på hjälp 

man har läst om sånt i böcker, sett på film 

men att det händer mig 

jag skäms 
fortsätter stänga av 

 
en morgon i Paris, den sista våren 

sitter och skriver vid vårt matbord i salongen 

du kommer in och välter kaffekoppen över mig 

tar min dator och krossar den mot golvet 
sen springer du ut och smäller dörren 

jag sitter kvar bland spill och kras 

det står plötsligt mera klart att jag måste dra 

ska ändå hem på jobb, min skiva ska släppas snart 
far till Stockholm 
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det tar ett tag att komma på fötter 

du fortsätter att tracka mig med sms och mail, flera hundra 

till och med till mina vänner och min familj 
du söker deras sympatier 

berättelserna kommer från bekanta här och där 

hur du också svindlat dom 

deras oro när jag föll för dig 

men ingen vågade varna mig 

dom trodde att du bättrat dig 

och att jag säkert visste vad jag gjorde 

 
nu är det fredag morgon 

vaknar vid nio 

ligger kvar ett tag, drar mig, stiger sen upp 

äter frukost vid mitt skrivbord 

och det är då jag ser 

du har skickat ett email under natten 

 
går till köket, hämtar mer kaffe 

öppnar ditt mejl, börjar läsa 

kalla kårar sprider sig genom min lekamen 

ditt välbekanta språkbruk kastar mig tillbaka 

 
du skriver som om ingen tid har gått 
det står att du vill vara min vän 

att världen saknar oss 

då får du förklara vad är det för värld du talar om 

det är nästan svårt att greppa 

att du är kvar där än 

 
du kommer nog aldrig förstå att du var världens sämsta vän 

ser dig framför mig, liten, senig, arg 

ögon utav sammet 
smil som en svulten gammal varg 

mina minnen utav dig domineras av vår strid 

tycker inte alls om dig 

det kommer aldrig mer bli vi 
har sen länge gjort mitt val 
jag kommer inte alls tillbaka 

att du ens vill det 
begrep du inte hur fruktansvärt det var? 
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Appendix 5. Experiment protocol  
 
Bakgrundsfrågor 

1. Ålder: ___ år 

2. Kön: 
a. Kvinna 
b. Man 
c. Annat 

3. Har du läst och/eller blivit läst för regelbundet under din uppväxt? 
a. Ja 
b. Nej 
 

4. Uppskatta hur ofta du läser skönlitterära böcker? 
a. Varje dag 
b. Varannan dag 
c. En gång i veckan 
d. En gång i månaden 
e. Mindre än en gång i månaden 
f. Aldrig 
 

5. Uppskatta hur många skönlitterära böcker du läser under ett år: 
a. Fler än 10 
b. 5-10 
c. 3-4 
d. 1-2 
e. Inga 
 

6. Uppskatta hur ofta du lyssnar på skönlitterära ljudböcker? 
a. Varje dag 
b. Varannan dag 
c. En gång i veckan 
d. En gång i månaden 
e. Mindre än en gång i månaden 
f. Aldrig 
 

7. Uppskatta hur många skönlitterära ljudböcker du lyssnar på under ett år: 
a. Fler än 10 
b. 5-10 
c. 3-4 
d. 1-2 
e. Inga 

 
8. Uppskatta hur ofta du tittar på tv-serier? 

a. Varje dag 
b. Varannan dag 
c. En gång i veckan 
d. En gång i månaden 
e. Mindre än en gång i månaden 
f. Aldrig 

 
 
     9. Kan du spela något instrument? 

a. Ja, på professionell nivå 
b. Ja, flytande 
c. Ja, hjälpligt 
d. Nej 
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Personlighetsformulär 1 
 
Nedan följer en lista med påståenden. Var vänlig och läs varje påstående noga och skatta hur 
ofta du känner eller agerar på det sätt som beskrivs. Ringa in ditt svar. Det finns inga rätt eller 
fel svar eller kuggfrågor. Var vänlig och besvara varje fråga så ärligt du kan. 
 
0 = aldrig 
1 = sällan 
2 = ibland 
3 = ofta 
4 = alltid 
 
1. När någon annan känner sig exalterad, brukar jag också bli exalterad 
    0     1    2    3    4 
 
2. Andra människors olyckor bekommer mig inte särskilt mycket 
    0     1    2    3    4 
 
3. Det upprör mig att se någon bli behandlad respektlöst 
    0     1    2    3    4 
 
4. Jag förblir opåverkad när någon nära mig är lycklig 
    0     1    2    3    4 
 
5. Jag tycker om att få andra människor att må bättre 
    0     1    2    3    4 
 
6. Jag känner ömhet och omtanke för människor som är mindre lyckligt lottade än jag 
    0     1    2    3    4 
 
7. När en vän börjar prata om sina problem, försöker jag att styra över konversationen till något 
annat 
    0     1    2    3    4 
 
8. Jag märker när andra är ledsna även när de inte säger någonting 
    0     1    2    3    4 
 
9. Jag anser att jag känner in andra människors humör 
    0     1    2    3    4 
 
10. Jag känner inte sympati för människor som orsakat sina egna svåra sjukdomar 
    0     1    2    3    4 
 
11. Jag blir irriterad när någon gråter 

0     1    2    3    4 
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0 = aldrig 
1 = sällan 
2 = ibland 
3 = ofta 
4 = alltid 
 

12. Jag är inte särskilt intresserad av hur andra människor känner sig 
    0     1    2    3    4 
 
13. Jag får en stark impuls att hjälpa till när jag ser någon som är upprörd 
    0     1    2    3    4 
 
14. När jag ser någon bli orättvist behandlad, känner jag inte särskilt mycket medömkan 
    0     1    2    3    4 
 
15. Jag tycker att det är löjligt av människor att ropa högt av glädje 
    0     1    2    3    4 
 
16. När jag ser någon bli utnyttjad känner jag att jag blir beskyddande gentemot honom/henne 

0     1    2    3    4 
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Personlighetsformulär 2 
 
Här är ett antal egenskaper som kanske eller kanske inte stämmer in på dig. Instämmer du till 
exempel i att du är någon som tycker om att umgås med andra? Skriv en siffra framför varje 
påstående för att ange hur mycket påståendet stämmer eller inte stämmer. Svara enligt det 
alternativ du först kommer att tänka på, och tänk inte alltför länge på varje påstående. 
 
0. Stämmer absolut inte 
1. Stämmer ganska dåligt 
2. Stämmer varken bra eller dåligt 
3. Stämmer ganska bra 
4. Stämmer absolut 
 

Jag ser mig själv som någon som…. 
__ Är reserverad 
__ Är i allmänhet tillitsfull 
__ Tenderar att vara lat 
__ Är avspänd, hanterar stress väl 
__ Har få konstnärliga intressen 
__ Är utåtriktad, sällskaplig 
__ Tenderar att hitta fel hos andra 
__ Gör ett grundligt jobb 
__ Blir lätt nervös 
__ Har livlig fantasi 
 
Kontrollera att du skrivit en siffra framför varje påstående. 
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Känslotillstånd 

 
Under varje rad med figurer, ringa in den siffra som överensstämmer med ditt nuvarande 
känslotillstånd. 
 

Känsla 
 
Negativ                                               Positiv 

 
 

Aktiveringsgrad 
 
Lugn                                                   Uppjagad/exalterad 
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STANNA HÄR OCH INVÄNTA FLER INSTRUKTIONER 
 
Exempelblad 
 

 

Text text tex text text text tex text text text tex text text text tex text text text tex text 
text tex text text text tex text text text tex text text text tex text text text tex text text 
text tex text text text tex text text text tex text text text tex text text text tex text text 
text tex text text text tex text text text tex text text text tex text text text tex text text 
text tex text text text tex text text text tex text text text tex text text text tex text text 
text tex text text text tex text text text text.   
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STARTA TEXTEN GENOM ATT TRYCKA PÅ SPÅR “Nr 3” 
 
VÄND SEDAN BLAD OCH FÖLJ MED I TEXTEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

FÖLJ MED I TEXTEN 
 
på fredag morgon vaknade jag vid nio 
och låg kvar ett tag och drog mig innan jag steg upp 
sen åt jag frukost vid mitt skrivbord och det var då jag såg 
att du hade skickat mig ett email under natten 
jag gick till köket och hämtade mer kaffe 
innan jag öppnade ditt mejl och började läsa 
kalla kårar spred sig genom min lekamen 
ditt välbekanta språkbruk kastade mig tillbaka till en annan tid 
 
du hade ingenting och inget att förlora 
och knappt några vänner för du hade bränt många broar 
jag hade sparkonto du trodde på att dela 
du tyckte det var snålt dom gånger jag inte betalade för dig 
du hade inget jag hade mer 
jag började skämmas över det 
det var alltid synd om dig din barndom hade varit så skev 
du var kärleksfull och hatisk om vartannat 
efter ett tag började jag tro på att ditt lynne var mitt fel 
 
vi gifte oss vi flyttade till Paris 
du sa att Stockholm gjorde dig paranoid 
du hade aldrig cash till hyra eller mat 
och när jag sa ifrån hotade du med att ta ditt liv 
mina vänner började dra sig undan 
ingen ville umgås med oss för det blev alltid kaos runt dig 
jag skämdes över dig och över mig som försatt mig i sån röra 
och inte hade vett att göra slut                     
 
jag var lättad så jag sväva varje gång något var normalt 
det som fanns under din galenskap var varmt och underbart 
jag förlät dig och sprang rakt tillbaks i elden 
jag var en idiot helt klart 
alldeles för hoppfull och lojal 
jag blev så nedstämd av att leva på ett minfält 
jag kunde inte ens förmå mig att ropa högt på hjälp 
man har läst om sånt i böcker, sett på film 
men att det kunde hända mig jag skämdes så fortsatte stänga av 
 
men så en morgon i Paris, den sista våren 
satt jag och skrev vid vårt matbord i salongen 
och du kom in och välte kaffekoppen över mig 
och tog min dator och krossade den mot golvet 
sen sprang du ut och smällde dörren 
och jag satt kvar bland spill och kras 
det stod plötsligt mera klart för mig att jag måste dra 
jag skulle ändå hem på jobb, min skiva skulle släppas snart, jag for till Stockholm 
 
                    
 
 
 

VÄND BLAD 
 
 
 
 



31 

 

det tog ett tag att komma på fötter 
och du fortsatte att tracka mig med sms och mejl 
flera hundra till och med till mina vänner 
och min familj där du sökte deras sympatier 
och berättelserna kom från bekanta här och där 
om hur du också svindlat dom 
om deras oro när jag föll för dig 
men ingen vågade varna mig 
dom trodde att du bättrat dig 
och att jag säkert visste vad jag gjorde                     
 
och nu författar du ett email under natten 
och du skriver som om ingen tid har gått 
det står att du vill vara min vän 
att världen saknar oss 
då får du förklara vad är det för värld du talar om 
det är nästan svårt att greppa 
att du är kvar där än 
 
du kommer nog aldrig förstå att du var världens sämsta vän 
jag ser dig framför mig, liten, senig, arg 
ögon utav sammet 
och smil som en svulten gammal varg 
mina minnen utav dig domineras av vår strid 
jag tycker inte alls om dig 
det kommer aldrig mer bli vi 
jag har sen länge gjort mitt val 
jag kommer inte alls tillbaks 
att du ens vill det 
begrep du inte hur fruktansvärt det var? 
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BESVARA FRÅGORNA 
 
Under varje rad med figurer, ringa in den siffra som överensstämmer med ditt nuvarande 
känslotillstånd. 
 

Känsla 
 
Negativ                                                 Positiv 

 
 

 

Aktiveringsgrad 
 
Lugn                                                    Uppjagad/exalterad 
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BESVARA FRÅGORNA 
 
Under varje rad med figurer, ringa in den siffra som överensstämmer med hur du föreställer dig 
huvudkaraktärens känslotillstånd under fredagsmorgonen som den beskrivs i slutet av texten. 
 

Känsla 
 
Negativ                                                                        Positiv 

 
 

Aktiveringsgrad 
 
Lugn                                                   Uppjagad/exalterad 
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BESVARA FRÅGORNA 
 
Under varje rad med figurer, ringa in den siffra som överensstämmer med hur du föreställer dig 
huvudkaraktärens känslotillstånd när hon levde tillsammans med mannen. 
 

Känsla 
 
Negativ                                           Positiv 

 
 

Aktiveringsgrad 
 
Lugn                                                   Uppjagad/exalterad 
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BESVARA FRÅGORNA 
 
När man får ta del av en berättelse kan man ibland bli väldigt påverkad och uppslukad av 
historien. Men man kan också ta del av berättelser utan att bli särskilt påverkad, ibland känner 
man sig till och med distanserad och ointresserad. 
 
Hur pass involverad kände du dig i berättelsen? 
Distanserad     1          2         3          4         5         6         7         8         9   Uppslukad 
 
Hur väl förstod du textens innehåll? 
Inte alls            1          2         3          4         5         6         7         8         9   Förstod allt 
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STARTA TEXTEN GENOM ATT TRYCKA PÅ SPÅR “Nr 2” 
 
VÄND SEDAN BLAD OCH FÖLJ MED I TEXTEN 
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FÖLJ MED I TEXTEN 

Det är fredag morgon och hon vaknar vid niotiden. Hon känner inte någon brådska med att stiga 
upp, tar det lugnt och äter frukost framför datorn vid skrivbordet. Det är i den stunden hon 
upptäcker mailet från exmaken. Hennes första reaktion är att undvika, hon går till köket för att 
hämta mera kaffe. När hon väl öppnar mailet känner hon ett obehag, som kalla kårar i kroppen. 
Det första hon reagerar på är inte innehållet, utan det är hans välbekanta sätt att uttrycka sig. 
Trots att det nu ligger bakom henne väcker mailet starka minnen och känslor. 

Exmaken hade haft en stökig bakgrund och gjort sig omöjlig i många sammanhang. Det hade lett 
till att han knappt hade några vänner. Även längre tillbaka, under sin uppväxt, hade han haft det 
svårt, vilket hade väckt sympatier hos henne. Hon upplevde honom som någon som inte hade 
något att förlora. Relationen kom att bli ojämlik i många avseenden. Hennes ekonomi var god, 
vilket han drog nytta av. Han försökte få det att framstå som att det handlade om att det är fint att 
dela. När hon ibland inte gick med på att betala för honom fick hon höra hur snål och girig hon 
var.  Hon kom att skämmas över att hon hade det bättre ställt. 

Hans temperament var väldigt instabilt, hon kunde aldrig riktigt veta vad hon kunde förvänta sig 
av honom, ibland var han kärleksfull medan han andra gånger kunde vara rent av hatisk. Till slut 
hade hon till och med börjat tro att hans lynniga beteende berodde på henne. 

Dom gifte sig och flyttade till Paris. Ett huvudskäl till flytten var att han upplevde sig instängd och 
vantrivdes i Stockholm. Väl i Paris fortsatte den ojämlika situationen, hon betalade all hyra och 
mat. Rimliga krav från henne om att han också måste bidra fick dramatiska konsekvenser då han 
kom att hota med att ta sitt eget liv. Hennes vänner började dra sig undan och ville inte längre 
umgås, för det blev alltid så kaotiskt när han var med. Hon skämdes då över honom och hon 
skämdes också över sig själv för att hon försatt sig i den situationen. Men trots att situationen var 
ohållbar kunde hon inte förmå sig att lämna honom, vilket ytterligare spädde på de starka 
skamkänslor hon kände. 

Men det fanns även gånger saker och ting var normalt mellan dem. Dessa gånger kände hon en 
otrolig lättnad, hon upplevde det nästan som att hon svävade. Under hans instabila yta kunde 
hon då se sidor som hon upplevde varma och underbara. Så varje gång kom hon att förlåta 
honom, trots att ingenting egentligen hade förändrats. Så här i efterhand känner hon att det var 
dumt av henne, att hon hade varit alldeles för hoppfull och lojal. 

Hon kom att bli nedstämd av att hela tiden vara på spänn, hon beskrev det som att leva på ett 
minfält. Men hon kunde ändå inte förmå sig att söka hjälp. Trots att hon hört om liknande öden 
genom otaliga böcker och filmer, var det svårt för henne att riktigt ta in att det faktiskt hände 
henne. För att hantera skammen hon kände gjorde hon sitt yttersta för att stänga av sitt känsloliv. 

Det hela kulminerade en vårmorgon i Paris. Hon satt vid matbordet i salongen och skrev. Han 
kom in, hällde en kaffekopp över henne, tog hennes dator och krossade den mot golvet. Sedan 
sprang han ut och smällde igen dörren. När hon satt där bland spillrorna insåg hon att hon måste 
därifrån. Kort därpå skulle hon till Stockholm för ett skivsläpp, och när hon åkte visste hon att hon 
inte skulle återvända igen.                                                              

Det tog ett tag för henne att komma på fötter igen. Under tiden fick hon motta hundratals sms och 
mejl från honom, det angränsade till rena trakasserier. Det var inte bara henne han sökte kontakt 
med, han kontaktade även hennes vänner och familj och sökte deras sympatier. När uppbrottet 
var ett faktum vågade vänner och bekanta berätta om de orätter och rena svindlerier som han 
hade utsatt dem för. Och dom berättade också om den oro de hade känt när hon hade fallit för 
honom. Men ingen hade vågat varna henne, de hade alla tänkt att hon säkert visste vad hon 
gjorde. 
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Tillbaka till fredagsmorgonen där hon läser mejlet. Sättet han uttrycker sig på ger sken av att 
ingen tid har förflutit sen de sist var tillsammans. Han skriver att han vill vara hennes vän och 
använder poetiska fraser om hur världen saknar dom. För henne är det obegripligt, att han 
fortfarande kan ha den världsbilden, trots allt som hänt. Hon inser då att han nog aldrig kommer 
att förstå vilken otroligt dålig vän han har varit. I hennes inre kommer bilden av ett rovdjur upp, 
någon senig och arg, som en svulten varg. För henne är minnena av deras tid endast fyllda av 
alla de stridigheter som pågick mellan dem. Sedan en lång tid tillbaka har hon gjort sitt val, att 
aldrig mer återvända till honom, det kommer aldrig bli de två igen. När han nu skriver att han vill 
ha henne tillbaka känner hon att han inte alls kan ha förstått hur fruktansvärt det var för henne att 
leva med honom. 
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BESVARA FRÅGORNA 
 
Under varje rad med figurer, ringa in den siffra som överensstämmer med ditt nuvarande 
känslotillstånd. 
 

Känsla 
 
Negativ                                                   Positiv 

 
 

 

Aktiveringsgrad 
 
Lugn                                                Uppjagad/exalterad 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                        VÄND BLAD 

 



40 

 

BESVARA FRÅGORNA 
 
Under varje rad med figurer, ringa in den siffra som överensstämmer med hur du föreställer dig 
huvudkaraktärens känslotillstånd under fredagsmorgonen som den beskrivs i slutet av texten. 
 

Känsla 
 
Negativ                                                  Positiv 

 
 

Aktiveringsgrad 
 
Lugn                                                     Uppjagad/exalterad 
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BESVARA FRÅGORNA 
 
Under varje rad med figurer, ringa in den siffra som överensstämmer med hur du föreställer dig 
huvudkaraktärens känslotillstånd när hon levde tillsammans med mannen. 
 

Känsla 
 
Negativ                                                  Positiv 

 
 

Aktiveringsgrad 
 
Lugn                                                     Uppjagad/exalterad 
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BESVARA FRÅGORNA 
 
När man får ta del av en berättelse kan man ibland bli väldigt påverkad och uppslukad av 
historien. Men man kan också ta del av berättelser utan att bli särskilt påverkad, ibland känner 
man sig till och med distanserad och ointresserad. 
 
Hur pass involverad kände du dig i berättelsen? 
Distanserad     1          2         3          4         5         6         7         8         9   Uppslukad 
 

 
Hur väl förstod du textens innehåll? 
Inte alls           1          2         3          4         5         6         7         8         9   Förstod allt 
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STARTA TEXTEN GENOM ATT TRYCKA PÅ SPÅR “Nr 1” 

VÄND SEDAN BLAD OCH FÖLJ MED I TEXTEN 
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FÖLJ MED I TEXTEN 
 
du har ingenting och inget att förlora 
knappt några vänner, du har bränt många broar 
jag har sparkonto, du tror på att dela 
du tycker det är snålt om jag inte betalar för dig 
du har inget, jag har mer 
jag har börjat skämmas över det 
det är alltid synd om dig, din barndom har varit så skev 
du är kärleksfull och hatisk om vartannat 
jag börjar tro 
att ditt lynne är mitt fel 
 
vi gifter oss och flyttar till Paris 
du säger att Stockholm gör dig paranoid 
du har aldrig cash till hyra eller mat 
när jag säger ifrån hotar du med att ta ditt liv 
mina vänner börjar dra sig undan 
ingen vill umgås med oss, det blir alltid kaos runt dig 
jag skäms över dig 
och över mig som försatt mig i sån röra 
har inte vett att göra slut 
 
är lättad så jag svävar varje gång något är normalt 
det som finns under din galenskap är varmt och underbart 
förlåter dig och springer rakt tillbaka i elden 
är en idiot helt klart 
alldeles för hoppfull och lojal 
blir nedstämd av att leva på ett minfält 
kan inte ens förmå mig att ropa högt på hjälp 
man har läst om sånt i böcker, sett på film 
men att det händer mig 
jag skäms 
fortsätter stänga av         
                                                 
en morgon i Paris, den sista våren 
sitter och skriver vid vårt matbord i salongen 
du kommer in och välter kaffekoppen över mig 
tar min dator och krossar den mot golvet 
sen springer du ut och smäller dörren 
jag sitter kvar bland spill och kras 
det står plötsligt mera klart att jag måste dra 
ska ändå hem på jobb, min skiva ska släppas snart 
far till Stockholm      
                                     
det tar ett tag att komma på fötter 
du fortsätter att tracka mig med sms och mail, flera hundra 
till och med till mina vänner och min familj 
du söker deras sympatier 
berättelserna kommer från bekanta här och där 
hur du också svindlat dom 
deras oro när jag föll för dig 
men ingen vågade varna mig 
dom trodde att du bättrat dig 
och att jag säkert visste vad jag gjorde 
 
 
        
     VÄND BLAD 



45 

 

nu är det fredag morgon 
vaknar vid nio 
ligger kvar ett tag, drar mig, stiger sen upp 
äter frukost vid mitt skrivbord 
och det är då jag ser 
du har skickat ett email under natten 
 
går till köket, hämtar mer kaffe 
öppnar ditt mejl, börjar läsa 
kalla kårar sprider sig genom min lekamen 
ditt välbekanta språkbruk kastar mig tillbaka 
 
du skriver som om ingen tid har gått 
det står att du vill vara min vän 
att världen saknar oss                             
då får du förklara vad är det för värld du talar om 
det är nästan svårt att greppa 
att du är kvar där än 
 
du kommer nog aldrig förstå att du var världens sämsta vän 
ser dig framför mig, liten, senig, arg 
ögon utav sammet 
smil som en svulten gammal varg 
mina minnen utav dig domineras av vår strid 
tycker inte alls om dig 
det kommer aldrig mer bli vi 
har sen länge gjort mitt val 
jag kommer inte alls tillbaka 
att du ens vill det 
begrep du inte hur fruktansvärt det var? 
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BESVARA FRÅGORNA 
 
Under varje rad med figurer, ringa in den siffra som överensstämmer med ditt nuvarande 
känslotillstånd. 
 

Känsla 
 
Negativ                                                         Positiv 

 
 

Aktiveringsgrad 
 
Lugn                                                Uppjagad/exalterad 
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BESVARA FRÅGORNA 
 
Under varje rad med figurer, ringa in den siffra som överensstämmer med hur du föreställer dig 
huvudkaraktärens känslotillstånd under fredagsmorgonen som den beskrivs i slutet av texten. 
 

Känsla 
 
Negativ                                                  Positiv 

 
 

Aktiveringsgrad 
 
Lugn                                                 Uppjagad/exalterad 
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BESVARA FRÅGORNA 
 
Under varje rad med figurer, ringa in den siffra som överensstämmer med hur du föreställer dig 
huvudkaraktärens känslotillstånd när hon levde tillsammans med mannen. 
 

Känsla 
 
Negativ                                                Positiv 

 
 

Aktiveringsgrad 
 
Lugn                                                   Uppjagad/exalterad 
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BESVARA FRÅGORNA 
 
När man får ta del av en berättelse kan man ibland bli väldigt påverkad och uppslukad av 
historien. Men man kan också ta del av berättelser utan att bli särskilt påverkad, ibland känner 
man sig till och med distanserad och ointresserad. 
 
Hur pass involverad kände du dig i berättelsen? 
Distanserad     1          2         3          4         5         6         7         8         9   Uppslukad 
 
Hur väl förstod du textens innehåll? 
Inte alls     1          2         3          4         5         6         7         8         9   Förstod allt 
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Avslutande frågor 

 Under experimentet fick du lyssna till en låt. 
Ringa in en siffra som beskriver hur mycket du gillade låten. 

 
Inte alls       1          2         3          4         5         6         7         8         9   Väldigt mycket 

 

 
 Har du hört låten tidigare, innan experimentet? 

o Nej 
o Ja 

 

 Om du har hört låten tidigare, hur många gånger skulle du uppskatta att du har hört 
den? 

o Någon enstaka gång 
o Fler än tio gånger 
o Fler än 50 gånger 

 

 Om du är intresserad av att läsa den färdiga rapporten, skriv då upp din email nedan 
     
    …………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          NU ÄR EXPERIMENTET KLART. 
                          TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
                             VAR VÄNLIG HÄMTA TESTLEDAREN. 



51 

 

Appendix 6. Toronto Empathy Questionnaire (TEQ), translation to Swedish 
 
English version 

Toronto Empathy Questionnaire Instructions  
Below is a list of statements. Please read each statement carefully and rate how 
frequently you feel or act in the manner described. Circle your answer on the 
response form. There are no right or wrong answers or trick questions. Please 
answer each question as honestly as you can.  

1. When someone else is feeling excited, I tend to get excited too  

2. Other people’s misfortunes do not disturb me a great deal  

3. It upsets me to see someone being treated disrespectfully  

4. I remain unaffected when someone close to me is happy  

5. I enjoy making other people feel better  

6. I have tender, concerned feelings for people less fortunate than me  

7. When a friend starts to talk about his/her problems, I try to steer the 
conversation towards something else  

8. I can tell when others are sad even when they do not say anything  

9. I find that I am “in tune” with other people’s moods 

10. I do not feel sympathy for people who cause their own serious illnesses  

11. I become irritated when someone cries  

12. I am not really interested in how other people feel  

13. I get a strong urge to help when I see someone who is upset  

14. When I see someone being treated unfairly, I do not feel very much pity for 
them  

15. I find it silly for people to cry out of happiness  

16. When I see someone being taken advantage of, I feel kind of protective towards 
him/her  
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Swedish version 

Instruktioner Toronto empati formulär  

Nedan följer en lista med påståenden. Var vänlig och läs varje påstående noga och 
skatta hur ofta du känner eller agerar på det sätt som beskrivs. Ringa in ditt svar. 
Det finns inga rätt eller fel svar eller kuggfrågor. Var vänlig och besvara varje fråga 
så ärligt du kan. 

1. När någon annan känner sig exalterad, brukar jag också bli exalterad 

2. Andra människors olyckor bekommer mig inte särskilt mycket 

3. Det upprör mig att se någon bli behandlad respektlöst 

4. Jag förblir opåverkad när någon nära mig är lycklig 

5. Jag tycker om att få andra människor att må bättre 

6. Jag känner ömhet och omtanke för människor som är mindre lyckligt lottade än 
jag 

7. När en vän börjar prata om sina problem, försöker jag att styra över 
konversationen till något annat 

8. Jag märker när andra är ledsna även när de inte säger någonting 

9. Jag anser att jag känner in andra människors humör 

10. Jag känner inte sympati för människor som orsakat sina egna svåra sjukdomar 

11. Jag blir irriterad när någon gråter 

12. Jag är inte särskilt intresserad av hur andra människor känner sig 

13. Jag får en stark impuls att hjälpa till när jag ser någon som är upprörd 

14. När jag ser någon bli orättvist behandlad, känner jag inte särskilt mycket 
medömkan 

15. Jag tycker att det är löjligt av människor att ropa högt av glädje 

16. När jag ser någon bli utnyttjad känner jag att jag blir beskyddande gentemot 
honom/henne 
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Appendix 7. Consent form  

 
INFORMERAT SAMTYCKE 

Följande dokument har upprättats i två exemplar varav deltagaren har fått behålla det ena. 

Jag har blivit informerad om projektet ”Hur påverkar berättelser oss?”. 

Jag samtycker till att delta i projektet som är en del i ett examensarbete på 
psykologprogrammet vid Umeå universitet. Jag känner till att det är helt frivilligt att delta och att 
jag kan avbryta mitt deltagande när som helst utan förklaring. 

Jag samtycker till att projektet får samla in mina svar och använda dem i sin rapport. Jag är 
informerad om att resultaten kommer att anonymiseras och redovisas på gruppnivå så att ingen 
individ kommer att kunna pekas ut. 

Jag är informerad om att de uppgifter jag lämnar kommer att lagras så att inga obehöriga kan ta 
del av dem. 

 
Datum………………………………………………………………………………………………… 

 
Signatur…...………………………………………………………………………………………….. 

 
Namnförtydligande………………………………………………………………………………….. 

 
 

 

Har jag några frågor kan jag vända mig till 

Karin Paul 
Psykologstudent 
kapa0029@student.umu.se 
 
Anders Öhberg         
Psykologstudent                        
ansorg02@student.umu.se                    
070-579 69 08    
 
Paul Davis 
Handledare 
Institutionen för psykologi, Umeå universitet 
paul.davis@umu.se  
 

 
 
 
 

mailto:paul.davis@umu.se
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Appendix 8. Debriefing sheet 
 
Tack för din medverkan! 
Om du har några frågor eller funderingar kring studien är du varmt välkommen att kontakta oss. 
 
Om du skulle vilja komma i kontakt med någon gällande ditt eget mående rekommendera vi att 
du kontaktar studenthälsan eller psykologmottagningen på Umeå Universitet. 
 
Studenthälsan 
Telefonrådgivning: 090-786 50 00, telefontider mån & ons 12-13, tis & tors 08.30-09.30 
http://www.student.umu.se/under-studietiden/studenthalsan 
 
Psykologmottagningen 
090-786 66 30, carin.vretsjo@psy.umu.se  
http://www.psy.umu.se/psykologmottagningen/ 
 

 

Anders Öhberg                                 
ansorg02@student.umu.se                 
070-579 69 08                   
 
Karin Paul 
kapa0029@student.umu.se 
 
     
Paul Davis 
Handledare 
Institutionen för psykologi, Umeå universitet 
paul.davis@umu.se      
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