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Abstrakt 

 
Syftet med föreliggande studie var att försöka reda i litteraturen kring två välkända 

begrepp inom Affective Forecasting nämligen Impact Bias, som innebär att 

människor har en tendens att överskatta i vilken utsträckning de kommer att uppleva 

en viss känsla i en framtida situation än vad som senare visar sig vara fallet, och 

Empathy Gaps, som innebär att människor har en tendens att underskatta i vilken grad 

känslotillstånd kommer att påverka deras preferenser i en framtida situation samt 

pröva dessa begrepp i en och samma enkätundersökning. Etthundra sextiotvå 

studenter, slumpvist uppdelade i två grupper, Känslogrupp och Preferensgrupp, deltog 

frivilligt i undersökningen. Enkätundersökningen var en mixad design med grupp 

(känsla kontra preferens) som mellangruppsfaktor och förtest kontra eftertest som 

inomgruppsfaktor. I studien visade samtliga gruppers resultat i linje med Impact Bias 

teorin, dvs. att deltagarna i både Känslogrupp och Preferensgrupp skattade lägre i 

eftertest (actual) än pretest (forecasting). Resultatet diskuteras bla. utifrån Construal 

Level Theory, CLT. Förslag på vidare forskning ges. 
 

Nyckelord: Affective forecasting, Impact Bias, Empathy gaps, CLT 
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Inledning 

Vi människor har lätt att förutse vilken känsla en framtida situation kommer 

väcka hos oss. T.ex. är det inte svårt för oss att förutse att vi kommer att känna ångest 

och nervositet inför att hålla ett tacktal till värdinnan på festen med 150 gäster. 

Däremot har vi en tendens att överskatta just hur intensivt vi kommer att känna 

nervositeten och ångesten och, konstigt nog, en tendens att underskatta hur långt vi 

skulle kunna gå för att slippa hålla det där tacktalet… 

Impact Bias och Empathy Gap är två välkända begrepp inom forskningen kring 

Affective Forecasting, dvs. forskningen kring hur vi människor förutser våra 

känslomässiga reaktioner i framtida situationer, och har intresserat både 

socialpsykologer och beteendeekonomer under lång tid (Baumeister & Heatherton, 

1996; Loewenstein, 1996; Kassam, Gilbert, Boston, & Wilson, 2008).  Flera tidigare 

studier (t.ex. Brickman, Coates, & Janoff-Bulman, 1978; Suh, Diener, & Fujita, 1996; 

Gilbert, Pinel, Wilson, Blumberg, & Wheatley, 1998; Sieff, Dawes, & Loewensein, 

1999; Wilson, Wheatley, Meyers, Gilbert, & Axsom, 2000; Buehler & McFarland, 

2001; Wilson & Gilbert, 2003) har visat att vi människor just överskattar våra känslor 

i framtida känslomässiga situationer vad gäller intensitet i känslan samt den tid 

känslan håller i sig (Impact Bias) samtidigt som det i andra studier (t.ex. Van Boven 

& Lowenstein, 2003; Gilbert, Gill & Wilson, 2002; Read & van Leeuwen, 1998; 

Lowenstein, Nagin, & Paternoster, 1997; Van Boven, Loewenstein, Dunning & 

Welch, 2004; Lowenstein & Adler, 1995; Van Boven, Dunning & Loewenstein, 

2000) visat att vi människor underskattar hur dessa känslomässiga situationer 

påverkar våra framtida val och preferenser (Empathy Gap). Syftet med föreliggande 

studie var att försöka reda i litteraturen kring dessa två begrepp och teorier bakom 

dem samt testa begreppen i en och samma enkätundersökning. 

 

Impact Bias 

Teorin om Impact Bias innebär att vi människor är ganska dåliga på att förutse 

hur intensiva och hur långa våra framtida känslomässiga reaktioner kommer hålla i 

sig. Vanligast är att vi överskattar intensiteten och tiden på våra framtida 

känslomässiga reaktioner. T.ex. överskattar studenter hur nöjda eller hur missnöjda de 

kommer vara efter att ha fått besked om att de ska bo i en populär eller mindre 
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eftertraktad studentbostad, människor överskattar hur olyckliga de kommer vara två 

månader efter att en kärleksrelation brutits, universitets professorer utan fast tjänst 

överskattar hur olyckliga de kommer vara 5 år efter att de nekats en permanent tjänst 

och kvinnor överskattar hur olyckliga de skulle vara efter ett icke önskvärt besked 

från ett graviditetstest (Loewenstein et al., 2001; Mellers & McGraw, 2001). Vidare 

har det visat sig att Impact Bias förekommer när människor ska förutse sina reaktioner 

vid extrema livshändelser såsom allvarlig skada eller storvinst på lotteri (Brickman, 

Coates, & Janoff-Bulman, 1978), att förlora ett barn (Suh, Diener, & Fujita, 1996) 

eller att testa positivt på HIV (Sieff, Dawes, & Loewensein, 1999). Även i mer 

vardagliga situationer har det visat sig att Impact Bias förekommer, t.ex. när man ska 

förutse sina känslor vid en tenta (Buehler & McFarland, 2001) eller vid en kommande 

fotbollsmatch (Wilson et al., 2000). 

 

Teorier om bakomliggande orsaker till Impact Bias 

Att vi har svårt att lära oss från våra erfarenheter av våra tidigare missbedömda 

känslomässiga reaktioner, beror på flera olika faktorer. En anledning till Impact Bias 

är focalism, en tendens att överskatta hur mycket vi kommer tänka om en framtida 

händelse och underskatta hur mycket andra, kringliggande händelser, kommer 

påverka våra tankar och känslor (Schkade & Kahneman, 1998; Wilson et al., 2000). 

T.ex. om fotbollsfan ska tänka på hur de kommer att känna efter att deras favoritlag 

vinner en viktig match, är chansen stor att de endast kommer tänka på matchen och 

missa att tänka på andra saker, t.ex. deadlines på jobbet, att bilen är sönder, att de ska 

få besök av en gammal kompis osv. (Wilson et al., 2000). Focalism kan minskas med 

hjälp av att man ber personerna att även fokusera på andra händelser som de kommer 

befinna sig i i framtiden, studier har visat att denna övning t.ex. dämpar 

fotbollsfansens förutseende kring påverkan av om favoritlaget vinner eller förlorar på 

deras känsla av lycka. (Wilson et al., 2000). 

Wilson och Gilbert (2005) beskriver hur vi underlåter oss att ta i beaktning hur 

snabbt vi själva skapar oss en förståelse för det som har hänt, detta med syfte att 

snabba på en känslomässig återhämtning, och att detta skulle kunna vara en anledning 

till Impact Bias. Vidare beskriver de den process i fyra steg som händelser som sker 

triggar igång hos oss: 

1. Attention: man ger uppmärksamhet till händelsen som man vill förstå 

2. Reaction: Man reagerar emotionellt på det som hänt 
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3. Explanation: man försöker sedan att förstå det som hänt. Dessa processer är 

ofta snabba och till stor del omedvetna. 

4. Adaption : i och med att man försöker förstå händelsen så vänjer man sig vid 

händelsen känslomässigt,  man börjar betrakta händelsen som mer normal än 

vad man gjorde till en början, vilket gör att man känner mindre intensivt inför 

den. 

Folk i allmänhet har liten vetskap om denna process och Wilson och Gilbert (2005) 

menar att vi människor inte tar denna process i beaktning när vi ska förutse känslor 

inför framtida händelser. På så sätt missar vi att räkna in hur snabbt vi vänjer oss vid 

känslomässiga händelser samt hur detta även minskar hur intensivt vi känner inför 

dessa händelser. Så vi har inga problem att tänka på den känsla som en händelse 

kommer att väcka, men har svårare att tänka oss hur snabb denna händelse kommer te 

sig normal för oss och därmed göra vår känsla inför händelsen mindre intensiv. 

Wilson, Centerbar, Kermer, & Gilbert (2005) gjorde t.ex. en studie där studenter, som 

satt i biblioteket och studerade oväntat fick en dollar tillsammans med en lapp. Det 

visade sig att de studenter som fått en lapp där förklaringen till varför de fått en dollar 

var svårare att förstå var på bättre humör fem minuter efter studenterna fått pengarna 

än de studenter där förklaringen på lappen varit lättare att begripa. Detta fenomen 

uppvisas även vid negativa känslor dvs. att folk har mindre intensiva negativa känslor 

om den negativa händelse var lättare att förklara än när händelsen inte var det. I en 

studie var t.ex. deltagarna mindre upprörda 10 min efter att de fått besked om att de 

inte fått ett jobb de sökt ifall arbetsintervjun hållits av bara en person (”killen var ett 

stolpskott!”), än av de deltagare som blivit intervjuade av ett team (”hur kunde de alla 

inte gilla mig?”) (Gilbert et al., 1998) 

  

Empathy Gaps 

Empathy Gaps innebär att vi människor, när vi befinner oss i ett relativ 

känslomässig oladdad tillstånd (”a cold state”), missbedömer den påverkan som 

känslomässiga situationer har på våra val och preferenser i en framtida situation, då vi 

är i ”a hot state”. Många studier har visat detta. T.ex. så överskattade människor sin 

villighet att delta i generande uppträdanden framför publik, än när tiden väl var inne 

att göra det (Van Boven et al., 2004), människor som inte ägde ett objekt 

underskattade hur mycket pengar de skulle begära för objektet om de ägde det 

(Lowenstein & Adler, 1995; Van Boven, Dunning & Loewenstein, 2000), män som 
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inte var sexuellt upphetsade förutsåg i lägre grad att de skulle uppvisa sexuellt 

aggressivt beteende (t.ex. att ha sex utan skydd) än de som var sexuellt upphetsade. 

(Lowenstein, Nagin, & Paternoster, 1997).  

 

Teorier om bakomliggande orsaker till Empathy Gaps 

Loewenstein (1996) skriver att Empathy Gaps mestadels beror på att människor 

underskattar till vilken utsträckning mänskligt beteende påverkas, om än temporärt, 

av drivkraften att minska obehagliga tillstånd, både kroppsliga, såsom hunger, trötthet 

mm, och känslomässiga såsom ilska, rädsla, ångest mm. D.v.s. att när vi är i ”a cold 

state”, när vi inte upplever hunger, ilska, trötthet, abstinens, ångest mm underskattar 

vi den påverkan som dessa viscerala impulser har på våra val och beteenden, t.ex. 

vilken påverkan hunger kommer att ha på vårt beteende, eller vad ilska kommer att få 

oss att göra osv. Loewenstein beskriver vidare hur vi människor beter oss ibland på ett 

sätt som går emot våra egna långsiktiga mål och att denna dissonans mellan upplevd 

självintresse och beteende är resultat från viscerala faktorer såsom abstinens kopplat 

till missbruk, drifter (såsom hunger, sex, törst, trötthet osv.), stämningar och känslor, 

samt fysisk smärta. När intensiteten från dessa viscerala faktorer ökar fokuseras vår 

medvetenhet och motivation till de beteenden som skulle kunna minska de viscerala 

faktorernas påverkan, tex ju hungrigare vi blir, desto mer fokuserar vi på beteendet att 

äta, samtidigt som  andra beteenden minskar i intresse (Easterbrook, 1959). Vidare så 

gör även en ökning av intensitet av viscerala faktorer att vi blir mer nuorienterade och 

mindre långsiktiga i vårt tänkande. Ett tredje sätt som påverkar vårt fokus då 

intensiteten av viscerala faktorer ökar är att vi blir mer inåtfokuserade och har svårare 

att tänka utifrån andras perspektiv. (Loewenstein, 1996). En anledning till att de 

viscerala faktorerna har en så kraftig påverkan på vårt beteende är att de har en 

evolutionär funktion, dvs. ser till att arten överlever, t.ex. ger hunger signal till oss att 

kroppen behöver näring, törst att kroppen behöver vätska osv. (Simon, 1967; Mandler 

1964; Plutchik, 1984; Frank, 1984). 

En av anledningarna till varför vi människor har svårt att lära oss av tidigare 

erfarenheter av olika viscerala faktorers påverkan på vårt beteende verkar vara för att 

denna process kan ske oberoende av och utanför vårt direkta medvetande (Bechera, 

Damasio, Kimball & Damasio, 1997; Frijda, Kuipers & ter Shure, 1989; Ledoux, 

1996). Vidare har vi även svårt att komma ihåg kvalitén av viscerala impulser, tex 

svårt att komma ihåg exakt hur det känns att vara hungrig när man är mätt (men 
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däremot lätt att komma ihåg ATT man varit hungrig), eller har svårt att komma ihåg 

den smärta man kände när man inte längre känner den. T.ex. skattar folk som inte 

upplever smärta (i ”a cold state”) sig mer villiga att utsätta sig för framtida smärta, än 

de som upplever smärta när de ska skatta sin villighet. (Read & Loewenstein, 1999). 

Vidare visade Christensen- Scalanski (1984) att gravida kvinnor, även de som tidigare 

fött barn, uppgav ett tag innan förlossningen inte ville ha smärtlindring vid 

förlossningen, något som de allra flesta tog tillbaka då förlossningen sedan var ett 

faktum.  Ett annat exempel är Nordgren, van Harreveld & van der Pligt´s studie 

(2009), där en smärtsam isvattenmanipulation användes för att hindra deltagarna att 

prestera på ett minnestest. Deltagarna bads sedan att skatta hur mycket smärtan och 

andra faktorer påverkat dem i deras prestation på minnestestet. Vissa av deltagarna 

fick skatta detta samtidigt som de igen utsattes för isvattenmanipulationen medan 

resten av deltagarna gjorde sina skattningar smärtfria. Resultatet visade att de 

deltagare som gjorde sin smärtskattning smärtfri underskattade hur mycket smärtan 

hade påverkat dem, endast de som gjorde smärtskattningen samtidigt som de igen 

upplevde smärtan skattade den påverkan smärtan haft på dem korrekt.  Denna 

underskattning av hur viscerala impulser påverkar våra val och beteende leder till att 

människor överskattar sin förmåga till impulskontroll. Överskattning leder i sin tur till 

att människor utsätter sig för större frestelser än vad de kan hantera (Nordgren, 

Harreveld, van der Pligt, 2009). 

Det verkar också vara så att vi, när vi är i ”a cold state” och försöker förutse oss 

själva i en framtida ”hot state”, då ändå införlivar informationen om vilka val vi 

skulle göra utifrån vårt mer stabila tillstånd som vi just nu befinner oss i (Finucane, 

Alhakami, Slovic & Johnson, 2000; Schwarz, 2001, 2002; Schwarz & Clore, 1988; 

Slovic, Finucane, Peters & MacGregor, 2002). T.ex. så förutsåg människor som precis 

skulle gå in och träna att de mest skulle ångra att inte ta med tillräckligt med mat om 

de hade gått vilse i skogen, medan folk som precis hade tränat förutsåg att de mest 

skulle ångra att inte tagit med tillräckligt med vatten (Van Boven & Lowenstein, 

2003), eller i Gilbert, Gill & Wilson´s (2002) samt Read & van Leeuwen´s (1998) 

studier som visade att människor som är mätta förutser sig mindre benägna att välja 

en godisbar att äta närmsta framtiden, än folk som inte ätit på ett tag. 

Empathy Gap visar hur mycket vi människor underskattar precis hur mycket 

känslomässiga situationer påverkar vår perception och våra preferenser samt triggar 
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igång beteendehanteringsstrategier med syfte att minska obehagliga känslor på samma 

sätt som  

Impact Bias visar hur mycket människor underskattar precis hur mycket 

känslomässiga situationer triggar igång rationalisering med syfte att minska 

obehagliga känslor (van Boven, Kane, McGraw & Dale, 2010).  

 

Skillnader mellan känslor och val/preferenser 

Van Boven och Kane (2006) beskriver hur val/preferenser är mer stabila och 

grundar sig mer i personens disposition än vad känslor gör, dvs. att folk är mindre 

benägna att ändra sina val/preferenser än sina känslor. Van Boven och Kane beskriver 

hur förväntade känslor och val skiljer sig åt på minst två olika sätt. För det första 

menar de att vi människor rent intuitivt vet att känslor är instabila och fluktuerande, 

medan vi intuitivt vet att val är mer stabila över tid och sammanhang och att denna 

vetskap kan påverka hur människor gör sina förutsägelser (Nisbett, & Wilson, 1977; 

Wilson, Laser, & Stone, 1982). Just vår intuitiva vetskap om att våra känslor är 

instabila medan våra val är stabila skulle kunna hjälpa till att förklara diskrepansen 

mellan Impact Bias och Empathy Gaps, menar van Boven och Kane. D.v.s. att när 

människor ska förutse sina känslor i en annan känslomässig situation än den de 

befinner sig i just nu, så skulle deras intuitiva vetskap om att känslor är instabila 

innebära att de förutser sig själva i ett helt annat känslomässigt tillstånd än den de 

befinner sig i just nu. När människor däremot ska förutse sina val, skulle deras 

intuitiva vetskap om att val är stabila påverka deras förutsägelse genom att de skulle 

förutse att deras val skulle vara likadana som de är i nuläget. För det andra menar van 

Boven och Kane att val och beteenden hänger mer ihop med människors varaktiga 

disposition än vad känslor gör och att val är manifestationer av våra mer bestående 

preferenser, attityder och uppfattningar, medan känslor är mer flyktiga konsekvenser 

av de känsloväckande situationer som vi befinner oss i. Denna skillnad mellan våra 

känslors kontra val/preferensers ursprung är viktig då vi vet att det är viktigt för oss 

människor att upprätthålla en disposition och självuppfattning som är konsekvent för 

oss (Aronson, 1969; Festinger, 1957; Greenwald, & Ronis, 1978; Steele, 1988). Så 

om människor uppfattar att de val de gör är mer kopplade till sin disposition än vad 

deras känslor är, kanske människor är mer motiverade att upprätthålla 

överrensstämmande val och beteende över tid och sammanhang än de är med känslor 

(van Boven, & Kane, 2006). 
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Syfte och hypotes 

Syftet med föreliggande studie var att försöka på ett systematiskt sätt bringa 

ordning i det hittills tämligen spretiga forskningslitteraturen där forskning kring 

Impact bias visar att människor överskattar i vilken grad affektiva situationer 

kommer att påverka intensiteten och varaktigheten av känslor medan forskning kring 

Empathy gaps visar att människor underskattar i vilken grad känslor kommer att 

påverka preferenser i framtida situationer.  

Utifrån det nya teoretiska ramverk som presenteras ovan (Van Boven, & Kane, 

2006) där känslor och preferenser skiljer sig från varandra i termer av stabilitet 

formuleras följande hypotes:  

Människor har en tendens att överskatta i vilken utsträckning de kommer att 

uppleva en viss känsla i en framtida situation än vad som senare visar sig vara fallet. 

Däremot har människor en tendens att underskatta i vilken grad känslotillstånd 

kommer att påverka deras preferenser i en framtida situation.  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Metod 

 

Deltagare och design 

Etthundra sextiotvå studenter, 71 kvinnor och 91 män, medelålder 21,87 (SD = 

3,15), från två olika studiegrupper (förmiddag och eftermiddag) vid ett svenskt 

universitetet, fyllde frivilligt, i samband med en föreläsning, i en frågeenkät (se 

bilaga). Syftet med att två grupper tillfrågades var att få ihop så många deltagare som 

möjligt. Grupperna var vidare slumpvist uppdelade i två grupper, Känslogruppen och 

Preferensgruppen. Känslogruppen bestod av åttiofyra studenter, 39 kvinnor, varav 20 

kvinnor från fm gruppen och 19 från em gruppen, samt 45 män, varav 22 män från fm 

gruppen och 23 män från em gruppen. Preferensgruppen bestod av sjuttioåtta 
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studenter, varav 32 kvinnor (19 kvinnor från fm gruppen och 13 kvinnor från em 

gruppen) samt 46 män (24 män från fm gruppen och 22 män från em gruppen). 

 
             
Grupp 

Tid Kvinnor Män   

            Känslo FM 20 22 42 84 
 EM 19 23 42  

       Preferens FM 19 24 43 78 
 EM 13 22 35  

  71 91  
 

Vid eftertestet svarade etthundra trettiofyra studenter (61 kvinnor och 73 män, 

dvs. ett bortfall på 28 studenter varav 9 kvinnor och 19 män) på uppföljningsenkäten 

(Actual). Sjuttiotvå studenter, varav 33 kvinnor (15 från fm gruppen och 18 från em 

gruppen) samt 39 män (varav 20 från fm gruppen och 19 från em gruppen) fanns i 

Känslogruppen och sextiotvå studenter, varav 28 kvinnor (16 från fm gruppen och 12 

från em gruppen) samt 34 män (varav 19 från fm gruppen och 15 från em gruppen) 

fanns i Preferensgruppen.  

Utifrån att syftet med studien var att övergripande testa två teoretiska begrepp i 

en och samma mätsituation valdes en kvantitativ design framför en kvalitativ. En 

enkät designades för att på bästa sätt komma åt det som valts att mäta. 

Enkätundersökningen var en mixad design med grupp (känsla kontra preferens) som 

mellangruppsfaktor och förtest kontra eftertest som inomgruppsfaktor.  

 

Etiska överväganden 

Innan studiens genomförande gjorde författare tillsammans med handledare ett 

etiskt övervägande angående att använda födelsedata som garantivariabel för att 

kunna para ihop för- kontra eftertester med varandra. Slutsatsen som drogs var att 

eftersom de fyra sista siffrorna i personnumret ej användes, var risken för att kunna 

identifiera deltagarna genom att använda dessa data så pass låg att fördelen, dvs. att 

enkelt kunna använda födelsedata med syfte att para ihop testerna, övervägde. Ingen 

annan personlig information behövdes för att genomföra studien, så Vetenskapsrådets 

krav på anonymitet uppnåddes (Vetenskapsrådet 2002) i enkätundersökningen. 

Även Vetenskapsrådets (2002) krav kring information följdes på det sätt att 

deltagarna även muntligt informerades av undersökninglsedaren att allt deltagande i 

enkätundersökningen var frivillig och att deltagarna närsomhelst kunde avbryta sitt 
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deltagande. Detta upprepades även muntligt av undersökningsledaren då eftertestet 

skulle genomföras. Syftet med undersökningen beskrevs även den muntligt samt 

skriftligt på enkäten inför ifyllandet av enkäten av deltagarna.  

Vidare uppfylldes även Vetenskapsrådets (2002) krav på samtycke, utan att det 

behövde finnas ett skriftligt sådant, då deltagarnas samtycke till sitt deltagande i 

enkätundersökningen blev tydlig då de fyllde i enkäten. 

 

Material 

I studien skapades och användes två olika enkäter, en för att undersöka känslor 

samt en för att undersöka val/preferenser, för att på ett systematiskt sätt undersöka 

känslor kontra val/preferenser i en och samma situation (se bilaga).  

Enkäten skapades utifrån känslor som bl. a törst, hunger och trötthet samt 

preferenser som bl. a att dricka en varm dryck, att dricka en uppiggande dryck och att 

äta en varm måltid, eftersom dessa identifierades som relevanta känslor kontra 

preferenser i den situation som deltagarna skulle förutse kring, d.v.s. situationen efter 

en lång tenta 10 dagar framåt. En sjugradig skala användes då denna skala tycktes 

täcka de nyanser som kunde vara intressanta utifrån mätsituationen utan att bli för 

detaljerad. 

Enkäten som användes för att undersöka känslor innehöll en instruktion att 

uppskatta hur deltagaren skulle komma att känna sig i samband med nästa tentamen 

10 dagar framåt i tiden (förtest, Forecasting) Det fanns fyra frågor i enkäten där 

deltagaren skulle skatta på en skala från 1 till 7, där 1 var ”inte alls” och 7 var ”väldigt 

mycket”. Frågorna var om hur utmattad, hur sliten, hur törstig samt hur hungrig 

deltagaren skulle komma att känna sig efter tentan. Efter tentan fyllde deltagarna i en 

enkät med en instruktion att uppskatta hur deltagaren kände sig i nuläget, precis efter 

tentan (eftertest, Actual) Det fanns fyra frågor i enkäten där deltagaren skulle skatta 

på en skala från 1 till 7, där 1 var ”inte alls” och 7 var ”väldigt mycket”. Frågorna var 

om hur utmattad, hur sliten, hur törstig samt hur hungrig deltagaren kände sig i 

nuläget, precis efter tentan (eftertest, Actual). 

Enkäten som användes för att mäta val/preferenser innehöll en instruktion att 

uppskatta hur deltagaren skulle välja i samband med din nästa tentamen 10 dagar 

framåt i tiden (förtest, Forecasting) Det fanns fyra frågor i enkäten där deltagaren 

skulle skatta på en skala från 1 till 7, där 1 var ”inte alls” och 7 var ”väldigt gärna”. 

Frågorna var om hur gärna deltagaren skulle komma att vilja ta en tupplur, ha en 
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törstsläckande dryck, ha en uppiggande dryck, ha en varm måltid när tentan var över 

10 dagar framåt i tiden. Vidare fanns tre frågor om hur mycket deltagaren i kronor 

skulle tänka sig att kunna ge för en törst-släckande dryck, en uppiggande dryck samt 

en varm måltid när tentan var över 10 dagar framåt i tiden. Efter tentamen fyllde 

deltagarna i en enkät (eftertest, Actual) med en instruktion att svara på frågor kring 

vilka val deltagaren tänkte göra i nuläget, precis efter tentan. Det fanns fyra frågor i 

enkäten där deltagaren skulle skatta på en skala från 1 till 7, där 1 var ”inte alls” och 7 

var ”väldigt gärna”. Frågorna var om hur gärna deltagaren skulle komma att vilja ta 

en tupplur, ha en törstsläckande dryck, ha en uppiggande dryck, ha en varm måltid i 

nuläget, direkt efter tentan. Vidare uppskattade deltagaren om hur mycket de i 

nuläget, när tentan precis var över, skulle tänka sig att kunna ge i kronor för en 

törstsläckande dryck, en uppiggande dryck samt en varm måltid.  

I båda gruppers samtliga enkäter fanns även frågor om deltagaren var man eller 

kvinna, vilken ålder deltagaren hade samt födelsedata (åå-mm-dd). Syftet med dessa 

frågor var att lättare kunna para ihop rätt Forecast och Actual med varandra i 

efterarbetet.  

I båda gruppers efterenkäter fanns vidare en skattning angående om deltagaren 

uppfattat tentan som svårare än vad förväntats. Detta för att senare kunna mäta om 

denna faktor påverkat resultatet. 

 

Procedur 

För att få ihop så många deltagare som möjligt kontaktades två studiegrupper på 

ett svenskt universitet för att delta i studien, en grupp som hade föreläsning på 

förmiddagen och en som hade föreläsning på eftermiddagen, och som båda skulle ha 

en tenta 10 dagar framåt i tiden. Enkäterna lades i en hög, varannan om Känslor och 

varannan om Preferens. Grupperna informerades muntligt om att Enkät- 

undersökningen hade som syfte att undersöka Känslor kontra Val/preferenser och att 

undersökningen skulle användas som grund till en C uppsats. Vidare informerades 

deltagarna om att deltagandet var frivilligt. Enkäterna delades ut till deltagarna och 

samlades sedan in av undersökningsledaren. 

Vid eftertestet, tio dagar senare, tog undersökningsledaren emot deltagarna efter 

tentaskrivningen var gjord. Deltagarna fick frivilligt fylla i eftertestet, beroende på 

vilken enkät de fyllt i på förtest, hur de kände kontra hur de skulle välja i nuläget, 

direkt efter tentan. Enkäterna parades sedan ihop utifrån de uppgifter som deltagarna 
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fyllt i på enkäterna. Innan studiens genomförande gjorde författare tillsammans med 

handledare ett etiskt övervägande angående att använda födelsedata som 

garantivariabel för att kunna para ihop för- kontra eftertester med varandra. Slutsatsen 

som drogs var att eftersom de fyra sista siffrorna i personnumret ej användes, var 

risken för att kunna identifiera deltagarna genom att använda dessa data så pass låg att 

fördelen, dvs. att enkelt kunna använda födelsedata med syfte att para ihop testerna, 

övervägde.  

Hypotesen predicerar att resultaten i enkätstudien kommer demonstrera att 

deltagarna i Känslogruppen skattade högre på förtest än vad de skattade på eftertest 

samt att deltagarna i Preferensgruppen skattade lika eller högre på eftertest än vad de 

skattade på förtest. 
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Resultat 

Medelvärdena sjunker på eftertest i båda grupperna och mätningar (se Tabell 1). 

 

Tabell 1. Antal deltagare (N), Medelvärde och Standardavvikelse på Känslogruppen 

samt Preferensgruppen. Preferensgruppen är uppdelad i Forecasting1/Actual1, som 

syftar på skattningsdelen av enkäten, samt Forecasting2/Actual2, som syftar på delen 

av enkäten där man angav antal kronor man var villig att betala. 

 
 

En tvåvägs ANOVA med grupp (Känslo- kontra Preferensgrupp) som 

mellangruppsfaktor och skattning (forecasting kontra actual) som inomgruppsfaktor 

användes för att analysera om de två grupperna uppvisade olika mönster i sina 

skattningar. Resultatet av denna mätning demonstrerade att huvudeffekten som rörde 

förtest kontra eftertest var statistiskt signifikant, båda grupperna skattade statistiskt 

lägre vid andra mättillfället (actual) än vid första mättillfälle (forecast), F(1, 132) = 

21,00, p = ,00 samt att det inte låg någon signifikant interaktionseffekt mellan 

grupperna, F(1, 132) = 1,07, p = ,30, dvs. grupperna skiljde sig inte åt. Mindre viktigt 

för hypotesen så visade analysen av huvudeffekten som rörde grupp (Känslo- kontra 

Preferensgrupp) ingen signifikant skillnad, F(1, 132) = ,38 p = ,54, dvs. fanns det 

ingen skillnad i de totala skattningarna mellan känslogruppen och preferensgruppen. 

Ovanstående analys kunde endast genomföras på 1-7 skattningarna, dvs. 

Känslogruppen samt Preferensgrupp1, då dessa grupper har samma responsformat. 

För att jämföra medelvärdena Forecasting versus Actual i Preferensgrupp2 användes 

Paired Sample T-test med inomgruppsdesign ( M = 4,09, SD =9.11), t(59) = 3,48, p = 

Grupp Testtillfälle N Medelvärde Standardavvikelse 
 
Känslo- 
gruppen 
 

Forecasting 
 

Actual 

 
72 

4,23 
 

3,92 

1,01 
 

1,05 

 
Preferens- 
gruppen 

Forecasting1 
 

Actual1 
 

 
62 

4,22 
 

3,73 

,94 
 

1,13 

 Forecasting2 
 

Actual2 

 
60 

28,01 
 

23,97 

11,58 
 

12,76 
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.001 och demonstrerar därmed statistiskt signifikanta resultat i samma mönster som 

Känslogruppen och Preferensgrupp1. 

För att kontrollera om förväntad kontra faktisk svårighetsgrad påverkat 

resultaten användes samma tvåvägs ANOVA som ovan fast med svårighetsgrad som 

kovariat, resultatet visar att svårighetsgrad som variabel inte driver resultaten. Vidare 

visar analyser att förmiddagsgruppens resultat inte skiljer sig från 

eftermiddaggruppens resultat. 
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Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att försöka på ett systematiskt sätt bringa 

ordning i forskningslitteraturen där forskning kring Impact bias visar att människor 

överskattar i vilken grad affektiva situationer kommer att påverka intensiteten och 

varaktigheten av känslor medan forskning kring Empathy gaps visar att människor 

underskattar i vilken grad känslor kommer att påverka preferenser i framtida 

situationer.  

Teorin om Impact Bias predicerade att resultaten i studien skulle komma att 

demonstrera att deltagarna i Känslogruppen skattade högre på förtest än vad de 

skattade på eftertest. Van Boven och Kanes teori kring Empathy Gap predicerade att 

resultaten i studien skulle komma att demonstrera att deltagarna i Preferensgruppen 

skattade lika eller lägre på förtest än vad de skattade på eftertest. 

I studien visade dock samtliga gruppers resultat i linje med Impact Bias teorin, 

dvs. att deltagarna i både Känslogrupp och Preferensgrupp skattade lägre i eftertest 

(actual) än pretest (forecasting). Resultaten var signifikanta. Tvåvägs ANOVAN med 

svårighetsgrad som kovariat tyder på att de höga skattningarna vid förtest inte drevs 

av föreställningen om att tentan skulle vara svår. Den tvåvägs ANOVA som gjordes 

för att undersöka ifall för- och eftermiddagsgrupperna skiljde sig åt visade ingen 

interaktionseffekt, dvs. visade att båda grupperna har betett sig likadant oavsett om de 

tillhörde förmiddag eller eftermiddags-gruppen.   

I denna studie finns alltså inget som stöder van Boven och Kanes (2012) 

hypotes angående att skillnaden mellan Impact Bias och Empathy Gap skulle bero på 

att känslor och val/preferenser är psykologiskt uppbyggda på olika sätt samt att de 

styrs utifrån olika begränsningar och dämpare, trots att en enkät, Preferensgruppen, 

var helt inriktad på deltagarnas val/preferenser. Detta skulle kunna bero på att enkäten 

som skapades inte var utformad på rätt sätt, eller att enkäten på något sätt inte var 

anpassad till själva testsituationen, dvs. att den mätte ”fel” val/preferenser utifrån 

testsituationen. Å andra sidan ger resultatet ett tydligt stöd för Impact Bias, vilket inte 

skulle vara troligt ifall enkäten eller testsituationen inte var rätt på något sätt.   

Trots denna studies resultat så är det ju så, såsom den forskning om Empathy 

Gaps visat, att människor underskattar känslors påverkan i vissa framtida situationer. 

När är det på det ena eller andra sättet? Möjligtvis skulle detta fenomen kunna 

kopplas ihop med Construal Level Theory, CLT (Trope, & Liberman, 2000). CLT är 

en teori som handlar om hur människor uppfattar, tolkar information som är 
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psykologiskt nära kontra långt bort. Människor skapar mer abstrakta (high level) 

mentala representationer, construals, av händelser som är mer fjärran i framtiden än 

de som är nära i framtiden, low level construals (Agerström, Björklund, & Carlsson, 

2012). Trope och Liberman (2010) skriver att CLT innebär att vi människor skapar 

abstrakta mentala föreställningar, construals, av distala objekt för att t.ex. kunna 

planera vår framtid, kunna ta andra människors perspektiv, kunna jämföra hypotetiska 

alternativ mm. Det finns som sagt två olika nivåer på construals. De kan vara high 

level, när vi upplever något oss fjärran. Då blir de mentala föreställningarna abstrakta 

och fokus läggs på helheten och det viktigaste i situationen (t.ex. skog istället för 

träd).  Detta abstrakta tänkande skapar ett psykologiskt avstånd mellan oss och 

händelsen och denna distans får detaljer att lämnas åt sidan och låter istället våra 

grundläggande värderingar träda fram. Construals kan också vara low level, då vi 

upplever något som oss nära. Då blir de mentala föreställningarna mer konkreta och 

fokus ligger på detaljerna (t.ex. träd istället för skog). Psykologisk distans är en 

subjektiv upplevelse av att något är nära eller fjärran till det som är jag, det som är här 

och det som är nu. Psykologisk distans har alltså utgångsläget från mitt mig, mitt här 

och mitt nu. Det finns fyra olika sätt som ett objekt kan förflyttas från det 

utgångsläget nämligen i tid, i rymd, på ett socialt sätt samt på ett hypotetiskt sätt. 

Dessa olika sätt utgör olika dimensioner i distans. 

Så utifrån CLT skulle man kunna förstå enkätundersökningens resultat som 

följande: På avstånd, inför en lång tenta, domineras studenternas mentala 

representationer av high-level information, t.ex. törst, hunger och trötthet, dvs. att 

studenterna utgick från en generell föreställning om att ”långa tentor är jobbiga och 

jag kommer bli trött, hungrig och törstig och vilja vila, ha mat och dryck som bara 

den när jag är färdig med tentan!”, när de skulle predicera sina känslor efter tentan. 

Medan när de faktiskt var färdiga med tentan, då framtiden blev nuet, var upptagna av 

helt andra saker, variabler som var perifera på avstånd och som därför underskattades 

vid förtest (predicted) men som blev centrala i nuet och som då överskuggade tidigare 

high-level information såsom trötthet, hunger och törst, t.ex. ”Jippe, nu är sista tentan 

gjord för sommarlovet och vilken fest det ska bli nu!”. Utifrån denna förståelse av 

enkätundersökningens resultat skulle man för framtida studier kunna undersöka denna 

förklaring utifrån ett CLT perspektiv och kanske vara mer tydlig och noga med att 

deltagarna verkligen ska tänka sig in i den framtida situation som de ska skatta om. 
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En annan, enklare förklaring till resultatet, som man skulle kunna spekulera om, 

skulle kunna vara att även studenterna i Preferensgruppen skattade sina framtida val 

baserade på hur de tänkte att de skulle känna sig i framtiden, ”Jag kommer vara 

törstig efter tentan, så jag kommer vilja köpa en dricka för 20 kr”. Detta skulle 

innebära att vi i praktiken har två grupper som styrs utifrån Impact Bias. För att 

undersöka denna förklaring till studiens resultat skulle man för framtida studier 

kanske behöva vara med specifik i sin instruktion för Preferensgruppen så att det 

verkligen blir deltagarnas val/preferenser som man faktiskt undersöker. 

Även om just denna studie inte styrker van Boven och Kanes teori kring 

skillnader mellan val och preferenser så betyder det inte att teorin inte stämmer. Det 

skulle behövas fler och mer specifika studier för att undersöka vidare. Denna studie är 

dock ett försök att bringa ordning i forskningslitteraturen kring Impact bias och 

Empathy gaps, och kan förhoppningsvis även vara ett bidrag till att få idéer för 

framtida forskning inom detta område. Det skulle t.ex. vara intressant att göra en 

framtida studie på liknande sätt, dvs. att hitta och använda samma situation för att 

mäta känslor kontra preferenser, men då vara mer noga med att få deltagarna att tänka 

sig in i den ”state” vi faktiskt ska mäta, oavsett om det gäller känslor eller preferenser. 

Det skulle vi kunna göra genom att t.ex. be deltagarna att blunda och på andra sätt 

hjälpa deltagarna att föreställa sig in i den framtida situation som vi ber dem att skatta 

utifrån, dvs. att få deltagarna att komma till den low-level information, så att säga, i 

förväg, eftersom det är den information vi är ute efter att skatta. På detta sätt skulle vi 

kunna göra en studie med CLT som hypotes som en variabel att förstå skillnader 

mellan känslor kontra preferenser. Om studien var uppbyggt på detta sätt skulle vi 

även undvika att båda grupperna styrs utifrån samma fenomen, tex Impact Bias. 
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Förtest Grupp 1  
 

 
 

 
Uppskattning av känslotillstånd 

 
 
Tack för att du deltar i detta forskningsprojekt som undersöker 
människors uppskattning av framtida känslotillstånd. Vi skulle därför 
vilja att du uppskattar hur du kommer att känna dig i samband med din 
nästa tentamen som äger rum den 2 juni. Dina svar kommer givetvis att 
behandlas konfidentiellt. 
 
 
 
 
Anna Marshall, student, Linnéuniversitetet 

 
Jens Agerström, universitetslektor, ansvarig för studien 
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Uppskatta hur utmattad du kommer att känna dig när du har skrivit färdigt tentan. 
 
Inte alls utmattad            Väldigt utmattad 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Uppskatta hur sliten du kommer att känna dig när du har skrivit färdigt tentan. 
 
Inte alls sliten            Väldigt sliten 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Uppskatta hur törstig du kommer att känna dig när du har skrivit färdigt tentan. 
 
Inte alls törstig            Väldigt törstig 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Uppskatta hur hungrig du kommer att känna dig när du har skrivit färdigt tentan. 
 
Inte alls hungrig            Väldigt hungrig 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 
Några uppgifter om dig själv: 
 
Är du man [  ] eller kvinna [   ]? 
 
Personnummer (åå-mm-dd):_____________ 
 
Ålder_____ 
 

Var vänlig kom ihåg att du tillhör Grupp 1 till 
eftertestet 2 juni! 
 

 
Tack för din medverkan! 
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Eftertest Grupp 1  
 

 
 
 

 
 

 
Undersökning om känslotillstånd 

 
 
Tack för att du deltar i den andra delen av vårt forskningsprojekt som 
undersöker känslotillstånd. Vi skulle nu vilja att du svarar på några frågor 
kring hur du känner dig just nu så här direkt efter tentan. Undersökningen 
tar cirka 1-2 minuter. Dina svar kommer givetvis att behandlas 
konfidentiellt. 
 
 
 
 
 
Anna Marshall, student, Linnéuniversitetet 

 
Jens Agerström, universitetslektor, ansvarig för studien 
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Hur utmattad känner du dig just nu? 
 
Inte alls utmattad                          Väldigt utmattad 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Hur sliten känner du dig just nu? 
 
Inte alls sliten            Väldigt sliten 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Hur törstig känner du dig just nu? 
 
Inte alls törstig           Väldigt törstig 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Hur hungrig känner du dig just nu? 
 
Inte alls hungrig                              Väldigt hungrig 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 
Några uppgifter om dig själv: 
Är du man [  ] eller kvinna [   ]? 
Personnummer (åå-mm-dd):_____________ 
Ålder_____ 
Tid för inlämning av tentan, kl: ______ 
 
Hur säker är du på vilken grupp i forskningsprojektet du tillhör? 
 
Väldigt osäker                     Tvärsäker 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 
Var tentan lättare eller svårare än vad du hade förväntat dig? 
 
Mycket lättare            Mycket svårare 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Hur många salstentor har du skrivit hittills under din studietid som är på 4 timmar 
eller längre?_____st 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 



 29 

Förtest Grupp 99 
 

 
 

 
Uppskattning av val 

 
 
Tack för att du deltar i detta forskningsprojekt som undersöker 
människors uppskattning av framtida val. Vi skulle därför vilja att du 
uppskattar dina val i samband med din nästa tentamen som äger rum den 
2 juni. Dina svar kommer givetvis att behandlas konfidentiellt. 
 
 
 
 
Anna Marshall, student, Linnéuniversitetet 

 
Jens Agerström, universitetslektor, ansvarig för studien 
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Uppskatta hur gärna du skulle vilja ta en tupplur när du skrivit färdigt tentan. 
 
Inte alls                    Väldigt gärna 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Uppskatta hur gärna du skulle vilja dricka något uppiggande (t ex kaffe, te) när du skrivit färdigt 
tentan. 
 
Inte alls                     Väldigt gärna 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Uppskatta hur gärna du skulle vilja ha en törstsläckande dryck (t ex en burk Coca Cola) när du har 
skrivit färdigt tentan. 
 
Inte alls                     Väldigt gärna 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Uppskatta hur gärna du skulle vilja äta en varm måltid när du skrivit färdigt tentan. 
 
Inte alls                     Väldigt gärna 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 
Uppskatta hur mycket du som mest skulle kunna tänka dig att betala för en uppiggande dryck (kaffe/te) 
direkt efter tentan? 
______ kr. 
 
 
Uppskatta hur mycket du som mest skulle kunna tänka dig att betala för en törstsläckande dryck (t ex 
en burk Coca Cola) direkt efter tentan. _____kronor 
 
 
Uppskatta hur mycket du som mest skulle kunna tänka dig att betala för att för en varm måltid direkt 
efter tentan? 
______ kr. 
 
 
Några uppgifter om dig själv: 
Är du man [  ] eller kvinna [   ]? 
Personnummer (åå-mm-dd):_____________ 
Ålder_____ 
 

Var vänlig kom ihåg att du tillhör Grupp 99 till 
eftertestet 2 juni! 

Tack för din medverkan! 
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Eftertest Grupp 99 
 

 
 
 

 
 

 
Undersökning om val 

 
 
Tack för att du deltar i den andra delen av vårt forskningsprojekt som 
undersöker val. Vi skulle nu vilja att du svarar på några frågor kring vilka 
val du gör just nu så här direkt efter tentan. Undersökningen tar cirka 1-2 
minuter. Dina svar kommer givetvis att behandlas konfidentiellt. 
 
 
 
 
 
Anna Marshall, student, Linnéuniversitetet 

 
Jens Agerström, universitetslektor, ansvarig för studien 
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Hur gärna du skulle vilja ta en tupplur just nu? 
Inte alls                     Väldigt gärna 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Hur gärna du skulle vilja ha en törstsläckande dryck just nu (t ex en kall läsk)? 
Inte alls                     Väldigt gärna 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Hur gärna du skulle vilja ha en uppiggande dryck just nu (t ex te/kaffe)? 
Inte alls                     Väldigt gärna 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Hur gärna du skulle vilja ha en varm måltid just nu? 
Inte alls                     Väldigt gärna 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Hur mycket skulle du som mest kunna tänka dig att betala för en törstsläckande dryck (t ex en burk 
läsk) just nu.? _____kronor 
                  
 
Hur mycket skulle du som mest kunna tänka dig att betala för en uppiggande dryck (t ex te/kaffe) just 
nu? _____kronor 
                  
 
Hur mycket skulle du som mest kunna tänka dig att betala för en varm måltid just nu? _____kronor 
                  
 
Några uppgifter om dig själv: 
Är du man [  ] eller kvinna [   ]? 
Personnummer (åå-mm-dd):_____________ 
Ålder_____ 
Tid för inlämning av tentan, kl: ______ 
 
Hur säker är du på vilken grupp i forskningsprojektet du tillhör? 
Väldigt osäker                     Tvärsäker 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Var tentan lättare eller svårare än vad du hade förväntat dig? 
Mycket lättare            Mycket svårare 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Hur många salstentor har du skrivit hittills under din studietid som är på 4 timmar 
eller längre?_____st 
 
 
 

 
 


