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PÅVERKAR VOLYM OCH TALHASTIGHET UPPLEVELSEN AV 
EMOTIONELLA UTTRYCK I LJUD? 

Tobias Adler & Antonia Sunna 
  

Sambandet mellan emotionella uttryck och tonhöjdsegenskaper i tal 
har tidigare undersökts, men få studier har gjorts av andra 
ljudegenskaper av emotionella uttryck. Denna studie undersöker 
volym och talhastighetens påverkan på människors förmåga att 
sortera emotionella uttryck, och om det finns andra variabler som 
används när denna information plockats bort. Hypotesen är att det 
blir svårare att sortera när denna information inte längre finns 
tillgänglig. Till studien rekryterades 62 deltagare, varav 56 av dessa 
användes i analysen. Deltagarna randomiserades till en kontrollgrupp 
och tre experimentgrupper, i vilka volym, talhastighet, samt volym 
och talhastighet normaliserats till respektive variabels medianvärde. 
De fick lyssna på och sortera ljudfiler där skådespelare gestaltade 
olika emotionella tillstånd. Multidimensionell skalning (MDS) 
användes för att skapa en karta över avståndet mellan emotioner och 
multipla regressioner utfördes för att hitta förklaringar till MDS-
lösningarna. Resultatet tyder på att det är svårare att urskilja de 
emotionella uttrycken när volym och talhastighet normaliserats. Vad 
i ljudet som används istället undersöks med multipel regression. 
Resultaten kopplas till befintliga emotionsmodeller och slutsats dras 
om att volym och talhastighet verkar vara viktiga för sortering av 
emotionella ljud. 
  
Nyckelord: akustiska variabler, emotioner, icke-verbala uttryck, 
fundamental frekvens (F0), multidimensionell skalning (MDS) 

  
Emotioner är något som alla människor har upplevt. Det flesta av oss vet vad 
emotionella tillstånd innebär och hur dessa upplevs och känns. Färre av oss kan 
definiera begreppet och förklara i detalj vad det innebär (Scherer, 2005). Även inom 
vetenskaplig forskning är emotioner något som det ägnats många studier åt och forskare 
har länge försökt att definiera emotioner och förklara dess natur. Emotioner är inte bara 
viktiga för den enskilda individen, även människans kommunikationsförmåga bygger 
på uttryck och förståelse av emotionell information. Emotionella uttryck används för att 
en annan individ ska kunna förstå vad det är för ståndpunkt som antagits, eller hur 
individen känner sig angående en specifik händelse. Det är därför viktigt för en individ 
att kunna kommunicera emotioner, framförallt om man vill vara delaktig och kunna 
samexistera med andra människor. Emotioner är inte bara något som förmedlas med 
ord, det finns också i människans kroppsspråk, ansiktsuttryck, verbala och icke-verbala 
yttringar och melodier som förmedlar vad individen känner. De kan kanaliseras på 
många olika sätt och påverka hur människor tänker och agerar (Scherer, 2005). 
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Definition av olika affektiva tillstånd 
Inom emotionsforskning har det länge diskuterats huruvida emotioner är en reaktion på 
en yttre omständighet, eller ifall det är något som kommer inifrån individen själv och 
som sätter färg på en upplevd händelse. Scherer (2005) menar att emotioner är något 
som är knutet till en specifik situation. Oavsett om det handlar om en extern situation 
där emotionen fungerar som ett svar på händelsen (det vill säga en reaktion), eller om 
den är intern och drivs av individens egna tankar och varseblivningar (det vill säga 
aktion). Emotioner kan, enligt Scherer, inte vara frikopplade eller händelsemässigt 
obundna. De är även starkt knutna till beteendemässiga förändringar, som att anpassa 
individen i en situation. (Scherer, 2005). Rosenberg (1998) beskriver en emotion som 
ett framträdande tillstånd, där denna emotion uppfyller huvudfokus av en människas 
medvetna tanke. Emotioner kräver kognitiva processer i arbetsminnet, som också är 
viktiga för vår förmåga att fokusera. Det kan därför vara svårt att koncentrera sig på 
något annat samtidigt som det emotionella tillståndet existerar hos individen. 
Rosenberg beskriver också en sinnesstämning (“mood”) som mer stabil över tid och 
som färgar en individs tankar och handlingar (Rosenberg, 1998). Detta innebär att 
sinnesstämningar inte begränsar aktiva kognitiva processer, eftersom att tillståndet i sig 
inte påverkar uppgiften som utförs eller hanteras. En sinnesstämning behöver alltså inte 
störa uppmärksamheten på samma sätt som emotioner kan göra. Sinnesstämningar kan, 
till skillnad från emotioner, vara situationellt frikopplade eftersom de kan vara aktiva i 
“bakgrunden av medvetandet” under en längre tid. Då flera händelser kan ske över 
några dagar, kan sinnesstämningen vara bestående över dessa händelser. 
  
Affektiva tillstånd som emotioner, känslor och sinnesstämningar används ofta som 
synonymer till varandra. Det är dock viktigt att göra en distinktion över begreppen när 
det kommer till forskning av emotioner. Scherer (2005) beskriver problematiken med 
att använda dessa begrepp som synonymer till varandra, framförallt när det kommer till 
att undersöka emotioners natur. Om kunskapen om emotioner och emotionella tillstånd 
ska kunna utvecklas måste alltså de olika begreppen definieras, så att man kan vara 
säker på att det är rätt sak som undersöks. För att göra avgränsningarna tydligare följer 
här en kort definition av de olika begreppen. Scherer (2005) definierar 
sinnesstämningar (“mood”) som diffusa “affektstadier”. En sinnesstämning är ett 
lågintensivt tillstånd som inte uppstår på grund av en specifik orsak eller är nödvändigt 
kopplad till en speciell händelse. Scherer delar Rosenbergs uppfattning om att 
sinnesstämningar är mer långvariga tillstånd som kan räcka över flera timmar och till 
och med dagar. Känslor (“feelings”) är en subjektiv tolkning av det emotionella 
tillstånd som människor känner. Ett emotionellt tillstånd kan vara närvarande, men det 
är först när individen tolkar och tillskriver mening till det som det också kan kallas 
känslor. Det är kanske också här som problematiken föreligger när missuppfattningar 
av emotionella tillstånd uppstår, då ett känslotillstånd hos en individ kan vara högst 
eget. Samma fysiologiska reaktioner som ett emotionellt tillstånd består av kan tolkas 
som flera olika känslor, beroende på vem det är som tolkar emotionen (Scherer, 2005). 
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Dominerande emotionsteorier 
Det finns framförallt två dominerande teorier som används för att förklara emotioners 
uppbyggnad. Dessa kallas för dimensionella emotionsteorier och diskreta 
emotionsteorier (Scherer, 2005). Bland de dimensionella emotionsteorierna finns 
Russells (Russell, 1980) circumplexmodell, som förklarar emotioner utifrån två 
dimensioner. Den ena dimensionen kallas för arousal, vilket innebär det påslag eller 
den intensitet av emotion som människor upplever. Den andra dimensionen kallas 
valens och innebär emotionens positivitets- eller negativitetsgrad. Russell ansåg att 
emotioner inte kan delas in i 6–12 enheter (som diskreta emotionsteorier i regel gör). 
Emotioner utgörs istället av två bipolära dimensioner, som bäst representeras genom att 
varje emotion placeras in i en tvådimensionell modell (Russell, 1980). Resultatet av 
hans arbete blev circumplexmodellen som förklarar förhållandet mellan emotionella 
tillstånd utifrån intensitetsgrad (arousal), samt positivitets- och negativitetsgrad 
(valens). Olika emotioner består enligt modellen endast av olika arousal- eller 
valensnivåer. Detta gör att emotioner kan överlappa och gå in i varandra, men enbart 
med närliggande emotioner. Diskreta emotionsteorier ser istället olika emotionella 
tillstånd som fristående enheter och beskrivs som robusta, avgränsade och separata från 
andra emotionella tillstånd. Emotioner överlappar inte med varandra och kan inte 
innehålla delar av varandra som i circumplexmodellen eller andra dimensionella 
perspektiv. En av de kanske mest kända av de diskreta emotionsteorierna är Paul 
Ekmans (1972) grundemotioner (“basic emotions”). Ekman undersökte huruvida 
emotioner är universella eller kulturellt specifika och kom fram till att det finns ett antal 
grundläggande emotioner som alla människor i alla kulturer har. Dessa är ilska, 
ledsamhet/sorg, rädsla, glädje, avsmak/äckel, förvåning (Ekman, 1972). 
  
Det finns även olika teorier om varför emotioner finns och vad de fyller för funktion för 
människan. Det är relevant att fråga sig varför det inom diskreta emotionsteorier finns 
vissa tillstånd som upplevs som emotioner, medan andra inte gör det. Scherer (2005; 
1984) menar exempelvis att det borde finnas ett oändligt antal diskreta emotioner, 
eftersom att varje nytt “läge” eller varians av appraisal (en form av kognitiv tolkning) i 
ett emotionellt tillstånd utgör en ny emotion. Ekman och Cordaro (2011) menar att 
dessa nya tillstånd, inte är egna emotioner, utan snarare består av en kombination av 
flera grundemotioner. Då dessa kombinationer inte är universella på samma sätt som 
Ekmans (1972) grundemotioner, kan de bestå av kulturella variationer. Detta kulturella 
perspektiv är också något som tycks gå i linje med dimensionella teoretikers 
tankegångar. Russell (1994) menar till exempel att det finns kulturspecifika emotioner 
som är säregna och karaktäristiska inom varje kultur. Gemensamt för alla emotioner är 
att de universellt består av olika grader av valens och arousal. Matsumoto (1989) menar 
att emotioner är biologiska i grunden, medan processen att lära sig uttrycka och 
uppfatta emotioner i hög grad är beroende av kulturell inlärning. Vidare sker den 
kulturella inlärningen bland annat genom olika socialiseringsprocesser, såsom 
uppfostran, tillrättavisningar, normer och diskurser. Det är möjligt att språket kan vara 
en viktig del i att forma emotioner och i hur dessa uttrycks. I en metaanalys av 
Elfenbein och kollegor (2002) hittade man stöd för att medlemmar i kulturers in-
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grupper, till högre grad förstår emotionella uttryck inom de kulturella grupperna än vad 
kulturellt utomstående individer gör. Grupper som har hög grad av interkulturell 
interaktion har även fördelar när det kommer till att förstå respektive grupps 
emotionella uttryck. Minoritetsgrupper kunde i större utsträckning förstå emotionella 
uttryck inom majoritetsgrupper, medan majoritetsgrupper hade sämre förmåga att förstå 
emotioner uttryckta av medlemmar i minoritetsgrupper (Elfenbein & Ambady, 2002). 
  
Scherer (2005) beskriver en emotion som en process över tid, en så kallat 
emotionsepisod. En emotionsepisod består enligt Scherer av fem komponenter. Dessa 
är: 1) en kognitiv komponent, 2) en neurofysiologisk komponent, 3) en motivationell 
komponent, 4) en motorisk uttryckskomponent och 5) en subjektiv känslokomponent. 
Den kognitiva komponenten behandlar bland annat tolkningen av emotionell 
information, men också om hur tolkningen påverkar uppfattningen av emotionen. Den 
neurofysiologiska komponenten i en emotion består av fysiologiska reaktioner som till 
exempel svettningar eller förhöjd puls. Den motivationella komponenten är 
handlingstendenser eller personliga motiv och kan till exempel grundas i 
bakomliggande sinnesstämningar (”moods”) eller begär. Den motoriska 
uttryckskomponenten består av rörelser och fysiska uttryck, som exempelvis 
ansiktsuttryck och röstläge. Den subjektiva känslokomponenten är den individuella 
upplevelsen av emotionen, som till exempel kan bero på tidigare erfarenheter av 
emotionen. En emotionsepisod består av en interaktion mellan dessa fem komponenter 
under den tid som emotionen är närvarande. Scherers modell är användbar eftersom att 
den ger en bred förklaring till emotioner och dess funktion för individen. Den fokuserar 
både på hur en emotion upplevs och hur den uttrycks. 
  
Emotion och uttryck 
Tidigare emotionsforskning har studerat emotionella uttryck genom exempelvis 
kroppsspråk och ansiktsuttryck (Ekman, 1972; Izard, 1971). Studier som undersökt 
människans förmåga att urskilja emotionella uttryck i tal och språk är dock ännu 
bristfälliga. Framförallt har dessa fokuserat på icke-verbala egenskaper, som skillnader 
i tonhöjd och de melodiska svängningarna i talet (Fonagy & Magdics, 1963; Juslin & 
Laukka, 2003). Bänziger och Scherer (2005) menar att den forskning som finns kring 
ljudets komponenter och hur de påverkar vilka emotioner som tolkas ur ljudet behöver 
utvidgas och verifieras betydligt mer. De genomförde en studie som visade på 
kopplingar mellan intonation och hur en emotion uppfattas (Bänziger & Scherer, 2005). 
Andra studier har kommit fram till att variabler kopplade till tonhöjd (frekvens) är en 
viktig komponent för identifiering av emotionella uttryck (Scherer, 2005). Det som 
undersökts är så kallade tonhöjdskonturer snarare än helheten av samtliga akustiska 
variabler i ljudet, såsom volym och toners längd. Risken med att inte undersöka även 
dessa är att viktiga detaljer av ljudets egenskaper går förlorade, som kan vara lika 
viktiga när det kommer till identifiering av emotioner. 
  
Inom lingvistisk forskning diskuteras intonation och dess inverkan på hur emotioner 
uppfattas (Fonagy & Magdics, 1963). Det råder dock vissa oklarheter i hur intonation 
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påverkar emotionen som talet förmedlar, och i så fall i vilken grad. Frågan om vad 
intonationen egentligen bär på för information är intressant av flera anledningar. 
Intonation beskrivs ofta som en enhet uppdelad i tre byggstenar; tonhöjd, toners längd 
och tonernas volym (Bänziger & Scherer, 2005). Pakosz med kollegor menar att 
intonation bär på information om arousal, men ifrågasätter att speciella mönster eller 
konturer i ljud ensamt kan förklara hur emotioner uppfattas. De resonerar att kontext 
och/eller visuella ledtrådar (som exempelvis ansiktsuttryck) är nödvändiga för att det 
ska vara möjligt att identifiera och särskilja emotionella tillstånd från varandra (Pakosz 
et. al., 1983). Att visuella ledtrådar och kontext underlättar identifieringen av emotioner 
är högst troligt. Studier har dock visat att det är möjligt att uppfatta och förstå 
emotionella uttryck även genom att bara använda hörseln som mottagare av emotionella 
yttringar. 
  
Det verkar finnas en stor mängd av olika akustiska ledtrådar inblandade i verbal 
kommunikation (Bänziger & Scherer, 2005). Människans tal bär på mängder av 
information om exempelvis kön, ålder, social status, ursprung och emotioner (Karpf, 
2006). Detta tyder på att högre nivåer av kognitiva processer behövs för att kunna tolka 
akustiskt förmedlade emotioner. Människan placerar betydelse och kontext genom att 
använda sig av prosodiska ledtrådar, som bland annat fungerar för att förtydliga 
budskap i det som sägs. Prosodiska ledtrådar är information i människors tal (men finns 
också skriftspråk) och innefattar betoning, rytm, tonfall och intonation (Duffy & Pisoni, 
1992). De prosodiska ledtrådarna kan tänkas vara relevanta för människors förmåga att 
förstå och känna igen även emotionella uttryck. Tonfall gör bland annat att människor 
enklare kan urskilja intentioner. Användandet av pauser eller skiftningar i tempo är 
också viktiga för denna förmåga (Pauker et. al 2011). Intonationsmönster skulle med 
andra ord kunna vara länkat till hur emotioner uppfattas i mänskligt tal. 
  
Att studera språk och språkets uppbyggnad är tvärvetenskapligt och innefattar inte 
enbart psykologiska och lingvistiska kunskaper. Verbalt språk består av olika 
egenskaper som kan jämföras och analyseras musikaliskt (Juslin & Laukka, 2003). Man 
har försökt att hitta mönster i emotionella uttryck genom att identifiera olika 
egenskaper av toner i tal (till exempel tonhöjdsnivå, tonhöjdsmönster, frekvensomfång 
(“pitch range”) och höjning/sänkningsmönster) för att hitta karakteristiska egenskaper i 
hur olika emotioner uttrycks (Bänziger & Scherer, 2005). Juslin och Laukka (2003) 
sammanställde en review där olika beståndsdelar av auditiva emotionella uttryck 
analyserades i syfte att undersöka vad i tal eller musik som karaktäriserar en viss 
emotion. De kom fram till att människor använder sig av vissa akustiska ledtrådar för 
att identifiera olika diskreta emotioner. Ilska består bland annat av uttryck med snabbt 
taltempo, hög intensitet och hög F0-tonhöjd (pitch), medan sorgsenhet uttrycks med 
långsamt taltempo, låg intensitet och låg F0-tonhöjd (pitch) (Juslin & Laukka, 2003). 
  
Teknik inom emotionsforskning 
Idag finns många olika datorprogram som gör det möjligt att bryta ner, analysera och 
manipulera ljudet i mycket små beståndsdelar. Program som Logic gör att bland annat 
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toner och tempo kan justeras så att de “hamnar rätt” i en ljudbild och på så sätt skapa en 
harmonisk ljudbild. Tekniken kan också användas för att förstå hur emotionella uttryck 
är uppbyggda och vad de består av. Harmonisering förekommer även i mänskligt tal, 
där olika över- och undertoner som kan skilja sig åt beroende på emotionella uttryck 
och intonationer (Scherer, 2005; Juslin & Laukka, 2003). Den fundamentala 
frekvensen, F0, är ett mått på det som upplevs som tonhöjd. Naturliga ljud innehåller 
flera frekvenser, där F0 karaktäriseras som grundtonen. De överliggande frekvenserna 
(ovanför F0) betecknas F1, F2, F3, etc. och beskriver ljudets övertoner. Med hjälp av 
F0 kan man både beskriva ett ljudsegment och se hur ljudet förändras över tid. Det som 
kan ses i detta fall är F0-konturen, som görs genom mätningar av F0 i varje segment 
och som sedan kopplas samman. Denna används som en beskrivning på det ljud som 
når det mänskliga örat. Bland annat Scherer (2005) har försökt koppla samman ett 
medelvärde av F0 till specifika emotioner. Det är viktigt att nämna att två helt olika F0-
konturer kan ha samma medelvärde. För att kunna avgöra skillnader i konturen utifrån 
medelvärde kan flera parametrar behöva kalkyleras, som exempelvis 
standardavvikelsen av F0. För att förstå F0-konturen är en annan viktig faktor att 
bestämma ett medelvärde av konturens lutningar. Dessa lutningar består av tonens 
sänkning eller fall (“falling slope”), och tonens höjning (“rising slope”). Dessa är 
relevanta för att förstå ljudets förändring i tonhöjd över tid, och kan skilja sig åt i 
uttalade meningar. I Bänziger och Scherers (2005) egna experiment användes ljudfiler 
med inspelningar av skådespelare som uttryckte fyra olika emotioner (glädje, sorg, ilska 
och rädsla), med hög respektive låg arousal. Sedan skapades F0-konturer för varje 
uttryck i varje ljudfil. Ur dessa F0-konturer kunde olika värden som F0-medelvärde, 
F0-omfång (F0-range) och F0-minimivärden beräknas. Dessa jämfördes för att 
undersöka F0-relaterade skillnader. En tydlig skillnad rörande egenskaper från F0 
mellan filerna med hög och låg arousal kunde identifieras, men också skillnader mellan 
de uttryckta emotionerna. Dock verkar det som att skillnaderna i F0-konturerna mellan 
emotioner, uttryckta med samma nivå av arousal, inte är så tydliga. Detta kan relateras 
till att uttryckt och uppfattad emotion är en komplex och ännu outforskad process. 
  
Tidigare studier som har undersökt emotionella röster har använt fri återgivning 
(“berätta vad x är”) eller tvingat val (“antingen är det x eller y”). Fri återgivning 
underskattar människors förmåga att höra skillnad på emotioner medan tvingat val 
överskattar denna förmåga. Detta eftersom att det kan vara svårt att hitta beskrivande 
ord för vad det är för tillstånd de upplever (Scherer, 2005). Ett sätt att undvika dessa 
problem är att låta deltagarna placera de stimuli som de tycker liknar varandra i grupper 
och sedan räkna antal deltagare som placerat varje stimulus tillsammans med ett annat 
stimulus. Ett exempel: låt oss säga att 10 deltagare har fått i uppgift att placera fyra 
stimuli: A, B, C och D i vilka grupper de vill. Om 8 av 10 deltagare har placerat stimuli 
A och B i samma grupp kan forskaren anta att det var lätt för deltagarna att hitta 
likheter mellan dessa stimuli, de flesta av dessa stimuli liknade varandra. Om ingen av 
deltagarna har placerat A och C i samma grupp så kan slutsats dras att dessa stimuli inte 
var så lika. Om två deltagare placerat B och C i samma grupp så kan slutsatsen dras att 
dessa stimuli är ganska olika men inte mer olika än A och C, eller för alla 
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kombinationer av stimuli. När antal deltagare är räknat för varje stimulus-par kan dessa 
likheter/olikheter göras om till (n-dimensionella) koordinater genom att använda 
multidimensionell skalning (MDS). Dessa koordinater kan sedan användas för att 
visualisera hur lika eller olika deltagarna som grupp tyckte att stimuli var. De stimuli 
som många deltagare tyckte var lika kommer hamna nära varandra och de som många 
deltagare tyckte var olika kommer att hamna långt ifrån varandra.  Koordinaterna kan 
också användas för att undersöka vilka egenskaper hos stimuli som gör att deltagarna 
tycker att de liknar varandra. I denna studie används en sorteringsuppgift (“sorting 
task”) där deltagarna får sortera in ljudfiler i kategorier eller “högar”. Ett mått på 
“goodness of fit” för en MDS-lösning kallas för “stress”. När en MDS-analys utförs 
presenteras ett stress-värde som beskriver hur väl kartan representerar den insamlade 
datan. Stress-värdet kan befinna sig någonstans mellan 0 och 1. Ju närmare värdet är 0, 
desto bättre överensstämmer data från stimuli-sorteringen med den erhållna 
dimensionskartan. Förklarad varians av hela MDS-lösningen kan räknas ut genom att 
först invertera erhållet stress-värde, för att sedan kvadrera detta. Fördelen med att 
använda sig av multidimensionell skalning (MDS) som metod är att det går att 
observera den rena perceptuella uppfattningen, samt särskilja denna från kognitiva 
tolkningar av perceptuell information.  
  
Syfte och hypotes 
I denna studie användes Scherers (1987, 2005) definition av emotionsbegreppet och 
syftet är att undersöka hur identifiering av emotionella uttryck påverkas när volym- och 
hastighetsinformation inte längre finns tillgängliga. Hypotesen är att det kommer vara 
svårare att identifiera emotionella uttryck där volym- och hastighetsinformation är 
borttagen. Att identifieringen är svårare förväntas leda till att olika emotionsuttryck 
oftare blandas ihop (läggs i samma hög i experimentet) vilket förväntas leda till en 
mindre tydlig MDS-lösning där de olika emotionsuttrycken ligger närmare varandra, 
inte är lika avgränsade från varandra eller överlappar varandra mer. För vilka variabler 
som deltagarna kommer sortera efter när volym och hastighet är normaliserat finns 
ingen hypotes. Dessa undersöks istället explorativt. 
  
  

Metod 
  
Undersökningsdeltagare 
För studien rekryterades totalt 62 deltagare med en annons på Stockholms Universitet, 
Facebook och genom personliga kontakter. Annonsen sattes upp på olika anslagstavlor 
på Psykologiska Institutionen och deltagarna anmälde sig själva till studien genom att 
följa en QR-kod eller länk. Ett inlägg postades också på Facebook med en kort 
beskrivning av studien och en länk för tidsbokning. Även direkt förfrågan till vänner 
och bekanta användes för att rekrytera deltagare. Rekryteringen av deltagare är med 
andra ord genom bekvämlighetsurval. En deltagare plockades bort på grund av för låg 
ålder, ytterligare fem deltagare sorterades bort på grund av tekniskt fel. I analysen 
användes 56 deltagare, vilket gjorde att varje försöksgrupp hade 14 deltagare vardera. 
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Av dessa var 34 deltagare kvinnor och 22 deltagare män, med en medelålder på 31,1 år 
och standardavvikelse på 12,6 år. Den yngsta deltagaren var 19 år och den äldsta 75 år. 
De deltagare som rekryterades från Psykologiska Institutionen fick ersättning i form av 
EE-tid (experimentella erfarenheter). För övriga deltagare utdelades ersättning i form 
av en biobiljett. 
  
Apparatur och material  
I experimentet användes en dator av modellen MacBook Pro, en datormus samt ett par 
hörlurar (Sennheiser HD 280 Pro 64 Omega). Experimentet utfördes dels i ett rum på 
Gösta Ekmans Laboratorium, men också i ett litet grupprum i biblioteket på 
Stockholms Universitet. Inspelade ljudfiler spelades upp från ett datorprogram genom 
att deltagarna fick trycka på en liten ruta med ett nummer. Ljudfilerna bestod av röster 
från fem olika skådespelare (samtliga var kvinnor) som tidigare ombetts att gestalta en 
och samma mening nio gånger, med ett nytt emotionellt uttryck för varje gång. Dessa 
uttryck hade skådespelarna själva fått tolka och skulle inte innehålla det ord som 
beskriver det emotionella uttrycket. Meningen som uttalades var “En gång tvistade 
nordanvinden och solen om vem av dem som var starkast”. De nio emotionella 
uttrycken som de skulle gestalta var “neutralt”, “ilska”, “rädsla”, “glädje”, “sorg”, 
“skam”, “lust”, “stolthet” och “lugn”. Inspelningsproceduren beskrivs vidare i ett arbete 
av Nordström och Laukka (opublicerat, i förberedelse). Ljudfilerna manipulerades i 
ljudbehandlingsprogrammet “Praat” och presenterades i datorn av en programkod som 
programmerats i Python av handledare Henrik Nordström. Programkoden kördes i 
programmet “Psychopy Pro”. Även papper och penna användes för att ange och skriva 
upp deltagarnas kategoriseringssystem. 
  
Ljudfilerna har manipulerats på följande sätt för kontrollgruppen och de tre 
experimentgrupperna: 
  

Kontrollgrupp 
Ljudfilerna hölls i sitt ursprungliga format där varken volym eller talhastighet har 
modifierats eller ändrats. 
  

Experimentgrupp 1 (normaliserad volym) 

För att normalisera volymen i ljudfilerna genomfördes en mätning av volymtoppar 
(peak) för samtliga ljudfiler som användes i studien. Medianvolymen användes sedan 
som måttstock för de övriga ljudfilerna, som sedan justerades till att ha samma 
volymtopp (peak). Detta innebär att de högsta och de lägsta volymerna antingen “drogs 
upp” eller “drogs ner” beroende på om de hade högre eller lägre volyminformation än 
medianvolymen. 
  

Experimentgrupp 2 (normaliserad hastighet) 

För att normalisera hastigheten i ljudfilerna genomfördes en mätning av längden på 
samtliga ljudfiler som användes i studien. Medianlängden användes sedan som 
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måttstock för de övriga ljudfilerna, som sedan justerades till att vara precis lika långa, 
vilket innebar att längden på ljudfilen antingen “drogs ut” eller “trycktes ihop” 
beroende på om de var längre eller kortare än medianlängden (duration). 
Datorprogrammet “Logic Pro X 10.1.1” användes för att dra ut ljudet utan att tonhöjden 
(frekvensen) ändrades. 
  

Experimentgrupp 3 (normaliserad volym och hastighet) 

Samma metod som för experimentgrupp 1 och 2 kombinerades så att både normaliserad 
volym och hastighet ändrades på samtliga ljudfiler. 
  
               Variabler 
Det finns framförallt fem akustiska mått som är relevanta för kommande analys. Den 
första är F0-medelvärde. Detta är medelvärdet av den fundamentala frekvensen (F0) i 
varje ljudfil. Medelvärdet av F0 räknas ut genom att varje ljudfil delas upp i mindre 
segment. F0 mäts därefter i vardera segment och ett eget F0-medelvärde räknas ut för 
varje ljudfil. Detta mått korrelerar med hur ljus eller mörk en röst upplevs låta. Det 
andra akustiska måttet är F0-standardavvikelse, vilket är ett mått som korrelerar med 
hur mycket man varierar i tonhöjd på grundtonen mellan olika ljudsegment. 
Standardavvikelsen av F0 beräknas utifrån samma ljudfiler och segment som F0-
medelvärdet. F0-standardavvikelsen är alltså hur mycket “upp och ner” man går i ton 
(frekvens) i grundtonen när man pratar. Den tredje är medelvärdet av “loudness” 
(“loudness mean”), vilket är det mått som upplevs som ljudstyrka/volym i ett 
ljudsegment. “Loudness” korrelerar med volym. Det fjärde akustiska måttet är F1-
standardavvikelse. Detta är standardavvikelsen av samma ljudfil och segment som F1-
medelvärdet beräknas utifrån. Detta mått är en korrelerar med hur mycket man varierar 
i tonhöjd mellan segmenten. Alltså hur mycket “upp och ner” man går i ton (frekvens) i 
den första övertonen när man pratar. Det femte och sista akustiska måttet är F1-
amplitudens medelvärde. Detta medelvärde beräknas genom att varje ljudfil delas upp i 
mindre segment. Därefter mäts amplituden av F1 i varje segment och räknas ihop till ett 
medelvärde. F1-amplitud är det mått som upplevs som ljudstyrka/volym i den första 
övertonen. Detta mått korrelerar med volymen i F1. Från ljudfilerna som använts kunde 
totalt 128 akustiska variabler identifieras. Dessa identifierades i programmet G-maps. 
En Principle Component faktoranalys (PCA) genomfördes, där fem av de 128 
variablerna slutligen selekterades ut som potentiellt relevanta för att förklara MDS-
lösningens utseende. 
  
Procedur 
Deltagarna fick information om de etiska aspekterna av experimentet och instruktioner 
för utförandet av uppgiften. De blev ombedda att sortera 36 ljudfiler i separata högar 
baserat på vilket uttryck deltagarna uppfattade i respektive ljudfil. Ordet känsla eller 
emotion användes ej i instruktionerna. De fick också information om att inga rätt eller 
fel att sortera ljudfilerna på, och att det heller inte fanns någon tidsbegränsning. När 
deltagarna hade sorterat klart sina ljudfiler blev de ombedda att namnge grupperna som 
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de hade skapat. Efter detta var experimentet avklarat. Grupperna som hade skapats 
samlades ihop av försöksledaren och sparades automatiskt ned i separata filer när 
programmet avslutades. Experimentet tog i snitt 25-30 minuter för deltagarna att 
genomföra. 
  
Programmet “rödmarkerade” de ljudfiler (representerade av rutor med olika nummer 
på) som deltagaren behövde lyssna igenom igen. Ljudfilen blev röd om den inte hade 
blivit lyssnad på från början till slut och detta syntes först efter att deltagaren sorterat 
klart sina grupper. Experimentledaren kunde genom detta säkerställa att deltagarna 
faktiskt lyssnat igenom ljudfilerna innan namngivningsdelen av experimentet startade. 
Deltagaren fick i dessa fall tid på sig att lyssna igenom ljudfilerna en gång till. När detta 
var klart fick deltagaren möjlighet att ändra plats på rutan som representerade ljudfilen.  
  
Programkoden randomiserade betingelserna automatiskt till studiedeltagarna och 
skapade på detta sätt en kontrollgrupp och tre experimentgrupper. Experimentet är med 
andra ord utformat som ett så kallat dubbelblint experiment, där varken 
experimentledare eller deltagare kände till vilken betingelse som deltagaren fick. 
Experimentets design konstruerades till en mellanindividdesign. 
  
Analys 
Med hjälp av multidimensionell skalning (MDS) kunde fördelningen av (och skillnader 
mellan) deltagarnas kategoriseringar beräknas och plottas ut i en dimensionskarta. Detta 
experiment undersöker sorteringen ur två av MDS-lösningens dimensioner, vilka 
representeras av en x- och en y-axel. Anledningen till att två dimensioner valdes var för 
att det på så sätt är enklare att visualisera sorteringen, samt att en stor del av tidigare 
emotionsforskning beskrivit emotioner som uppbyggda av två dimensioner (valens och 
arousal). För att bestämma vilka variabler som bäst kunde förklara vad deltagarna 
sorterat efter, samt definiera x- och y-axeln i MDS-lösningen utfördes därefter åtta 
stegvisa multipla regressioner.  
  
  

Resultat 
  
För kontrollgruppen och de tre experimentgrupperna erhölls en MDS-lösning för 
vardera grupp (se Figur 1). I vardera kvadrant finns 36 färgade cirklar där varje cirkel 
motsvarar en ljudfil. Varje färg motsvarar det emotionella uttryck som skådespelaren 
avsåg att uttrycka. Avstånden mellan cirklarna ger ett mått på hur ofta ljudklippen har 
sorterats tillsammans. Cirklar som ligger nära varandra har ofta sorterats i samma 
kategori/hög. Cirklar som ligger långt ifrån varandra har sällan eller aldrig sorterats i 
samma kategori/hög. Medelvärdet av antalet grupper som deltagarna sorterade 
ljudfilerna efter beräknades till 8,91 grupper, med en standardavvikelse på 2,84 antal 
grupper. 
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För att undersöka vilka akustiska egenskaper som deltagarna i vardera betingelse har 
använt när de sorterade ljudfilerna utfördes åtta multipla regressioner. I dessa används 
x- och y-axeln från respektive MDS-lösning som beroende variabler och ”Loudness 
mean”, ”F0-medelvärde”, ”F0-standardavvikelse”, ”F1-amplitud” och “F1 
Standardavvikelse” som potentiella prediktorvariabler. Regressionen utfördes stegvis 
(hierarkisk regression) med samtliga fem prediktorer som oberoende variabler för varje 
x- och y-axel. Alla slutgiltiga modeller var signifikanta med en säkerhetsnivå på 95% 
(p<.05). Nedan redovisas de prediktorvariabler som signifikant korrelerade med de 
olika axlarna. 
  
I kontrollgruppen samvarierade ”loudness mean” signifikant med x-axeln (adjusted 
R2

Loudness = 0,381,  standardiserat betavärde: 0,631). Mellan y-axeln och ”F1-amplitud” 
fanns en signifikant korrelation (adjusted R2

F1 Amp = 0,168, standardiserat betavärde: -
0,457).  
 
I experimentgrupp 1 (med normaliserad volym) samvarierade ”F0-medelvärde” 
signifikant med x-axeln (adjusted R2

F0 Medel = 0,625, standardiserat betavärde: 0,796) 
och ”F0-standardavvikelse” samt ”F1-amplitud” båda signifikant med y-axeln (adjusted 
R2

F0, Std.avvikelse = 0,381,  standardiserat betavärde: 0,422, adjusted R2
F1, Amp.  = 0,333, 

standardiserat betavärde: -0,338). 
  
I experimentgrupp 2 (med normaliserad hastighet) samvarierade ”F0- 
standardavvikelse” signifikant med x-axeln (adjusted R2

F0 std.avvikelse = 0,321, 
standardiserat betavärde: 0,583) och ”F1-amplitud” signifikant med y-axeln (adjusted 
R2

F1 Amp = 0,168, standardiserat betavärde: -0,410). 
  
I experimentgrupp 3 (med normaliserad volym och hastighet), samvarierade ”Loudness 
medelvärde” och ”F1-amplitud” båda signifikant med x-axeln (adjusted R2

Loudness= 
0,286,  standardiserat betavärde: 0,764) , adjusted R2

F1 Amp = 0,448, standardiserat 
betavärde: -0,467) och även denna y-axel signifikant med ”F1-amplitud” (adjusted R2

F1 

Amp = 0,148, standardiserat betavärde: -0,385)  
·       
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Figur 1. MDS-lösningar för kontrollgrupp, experimentgrupp 1 (normaliserad volym), 
experimentgrupp 2 (normaliserad hastighet) och experimentgrupp 3 (normaliserad 
volym och hastighet). Vid sidorna av varje MDS-lösning finns de relevanta akustiska 
variabeln/variablerna som korrelerar med just den axeln och indikation på vilket sätt de 
påverkat sorteringen (positiv påverkan eller negativ påverkan). Färgkodning: Gul (sad) 
representerar sorg, orange (fea) representerar rädsla, brun (sha) representerar skam, röd 
(ang) representerar ilska, ljusgrön (hap) representerar glädje, mörkgrön (pri) 
representerar stolthet, gråblå (lus) representerar lust, blå (ser) representerar lugn och grå 
neu) representerar neutralt uttryck. Strecken från varje cirkel i experimentgrupperna 
visar cirkelns förflyttning jämfört med vilken position den hade i kontrollgruppen. 
 
 
 
 
 
 



 

 

13 

Tabell 1. Stress-värden (goodness of fit) och total förklarad varians för respektive av de 
fyra MDS-lösningarna. Två dimensioner har använts för samtliga beräkningar. 
 
Betingelse Stress-värde Förklarad varians 
Kontrollgrupp 0,10976167 79,25% 
Normaliserad volym 0,14758520 72,66% 
Normaliserad hastighet 0,18844742 65,86% 
Normaliserad hastighet och volym 0,13533860 74,76% 

  
  

Diskussion 
  
Resultatet från MDS-lösningarna tyder på att både volym och hastighet påverkar 
människors förmåga att sortera och urskilja emotionella uttryck. Detta bekräftar 
studiens hypotes. Samtliga MDS-lösningar har ett stress-värde som enligt Wickelmaier 
kan anses “fair” (mellan 0,1 och 0,2). Detta innebär att modellen förklarar sorteringen 
på en acceptabel nivå (Wickelmaier 2003). Stress-värdena sjunker dessutom om man 
lägger till fler dimensioner. För samtliga av de erhållna MDS-lösningarna kan det antas 
att stress-värdena är acceptabla. Följande är tolkningar av MDS-lösningarna som 
erhållits för kontrollgrupp och experimentgrupper, samt dess möjliga förklaringar 
utifrån regressionsanalyserna. 
 
Tolkning av resultat 
I kontrollgruppen verkar det ha varit tydligt för deltagarna vilka emotionella uttryck 
som hör samman. Detta eftersom ljudfilerna konsekvent har sorterats tillsammans med 
ljudfiler som ska representera samma emotionella uttryck. Detta har gjort att ljudfiler 
som representerar samma emotionella uttryck har spridits ut från mitten av MDS-
lösningen ut mot kanterna, medan de som frekvent sorterats tillsammans med andra 
emotionella uttryck samlats närmare mitten. Den variabel som bäst förklarar variansen i 
x-axeln är prediktorvariabel “loudness mean”. ”Loudness” kan översättas till volym och 
”mean” är medelvärdet för ”loudness”. Att detta medelvärde korrelerar med x-axeln 
kan ses som en bekräftelse på att information om volym har använts när deltagarna 
sorterat de emotionella ljudfilerna. Närmare bestämt förklaras 38% av variansen på x-
axeln av “loudness mean”. Den variabel som samvarierar med y-axeln är medelvärdet 
av F1-amplitud, vilken förklarar 16,8% av variationen. F1-amplitud är volymen i den 
första övertonen och verkar alltså vara till hjälp för sortering av emotionella uttryck i y-
led i kontrollgruppen. Kontrollgruppens MDS-lösning liknar i hög grad Russells (1980) 
circumplexmodell i den mening att axlarna verkar tyda på liknande dimensioner av 
valens och arousal. Lugna uttryck (låg arousal) har sorterats långt åt ena hållet, medan 
emotioner med högre arousal sorteras åt motsatt håll. På den andra axeln kan valens, 
alltså positivitets- och negativitetsgrad placeras, där positiva emotioner, som glädje, 
sorterats åt ett håll, medan negativa har hamnat åt det andra hållet. Volym skulle kunna 
ge ledtrådar om intensitet (arousal) medan variation i F1-amplitud skulle kunna ge 
ledtrådar om positivitets- och negativitetsgrad (valens). 
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I experimentgrupp 1 där volymen normaliserats blev avståndet mellan cirklarna i MDS-
lösningen kortare än i kontrollgruppen. Detta gäller framförallt en minskning i avstånd 
på x-axeln, medan avståndet på y-axeln tycks vara relativt konstant. Ljudfilerna, och de 
emotionella uttrycken, verkar med detta i högre grad blandas ihop. Ilska och glädje 
verkar svårare att urskilja medan sorg och skam verkar bli lättare att urskilja. Det verkar 
generellt bli svårare att identifiera och sortera emotioner när volymen är normaliserad 
mellan ljudfilerna. Det som går att se från resultaten är att deltagarna i denna grupp har 
sorterat ljudfilerna med hjälp av medelvärdet av F0 på x-axeln. Detta innebär av 62,5% 
av variationen i x-led verkar ske med hjälp av ledtrådar från den fundamentala 
frekvensen, alltså hur ljus eller mörk rösten var. Variation i y-axeln förklaras närmast 
av två olika variabler, standardavvikelsen i F0 (38,1%) och medelvärdet av amplituden 
i F1 (33%), alltså hur mycket förändringar som skedde i den fundamentala frekvensen 
under ljudklippets gång och volymen i den första övertonen. Från MDS-lösningen kan 
slutsatser dras om att korrekt identifiering och sortering utförts i lägre grad än i 
kontrollgruppen. Det ser ut som att det finns mindre likheter med Russells (1980) 
circumplexmodell, vilket stödjer hypotesen om att förändringar i volym är en viktig 
ledtråd till att tolka emotioner i ljud. Det kan vara så att när volym inte längre finns 
tillgängligt så blir talarens tonhöjd mer viktig för att hitta likheter mellan stimuli eller 
emotionsuttryck. 
  
I experimentgrupp 2 där talhastigheten normaliserats blev avståndet mellan cirklarna i 
MDS-lösningen också kortare än i kontrollgruppen. Även här verkar det alltså vara 
svårare att identifiera de emotioner som uttrycktes. Skam, rädsla och sorg har ofta 
sorterats tillsammans vilket tyder på att de har varit svåra att urskilja från varandra. 
Dessa tre emotioner tillsammans verkar dock ha varit enklare att urskilja och sortera 
bort från de övriga emotionella uttrycken. Det som förklarar variationer i x-led i denna 
grupp är variation i standardavvikelsen i F0, alltså ljus- och mörkhet i rösten. I y-led 
förklarar variation av amplituden/volymen i den första övertonen (F1) 16.8% av 
variationen på y-axeln. Vissa emotioner verkar vara svåra att skilja åt medan vissa 
verkar vara enklare. Man skulle kunna tolka det som att deltagarna tillsammans skapar 
ett sorteringssystem där det snarare är tre olika kategorier (endast utifrån MDS-
lösningen). Det finns två möjliga förklaringar till att detta har skett. Troligen så får 
människor en viktig ledtråd när man tolkar emotionell information av hastigheten i 
talarens röst, men denna information är endast relevant för att särskilja vissa emotioner. 
Andra emotioner identifieras med hjälp av andra egenskaper i ljudet. Exempelvis kan 
tonhöjdens upp- och nedgångar ha blivit mer markanta när talhastigheten har 
normaliserats. Eftersom att sorg, skam och rädsla kan antas ha negativ valens (Russell, 
1980) kan det tänkas att arousal-dimensionen kan vara svår att avgöra när 
talhastigheten normaliserats. Samtidigt finns där frågor runt valens-dimensionen då 
ilska och glädje (två höga arousal-emotioner) ofta har sorterats tillsammans.  Det verkar 
alltså som att Russells (1980) circumplexmodell är svår att applicera på en 
sorteringsmetod där talhastigheten hållits konstant. En annan möjlig förklaring är att 
vissa manipulationer kan låta tillgjorda när manipulationen sker och att det som det i 
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sådana fall har sorterats på är att något “låter fel”. Experimentledarna kunde dock inte 
höra några tydliga förändringar generellt i ljudet när det manipulerats för 
experimentgrupp 2, bortsett från en ljudfil som lät tillgjord. 
  
I experimentgrupp 3 där både volym och talhastighet normaliserats är det svårt att 
urskilja några särskilda mönster. Generellt verkar det vara svårare att sortera ljudfilerna 
och de emotionella uttrycken. Det som dock går att avläsa i kartan från MDS-lösningen, 
bortsett från att det varit svårare att sortera, är att ljudfiler som uttrycker sorg verkar 
vara lättare att urskilja och sortera konsekvent än de andra emotionella uttrycken i 
ljudfilerna. Det som kan utläsas ur resultaten är att variation i x-axeln förklaras till 
44,8% av variation i loudness och till 28.6% av variation i amplituden i F1. Variation 
på y-axeln förklaras av variation i amplituden i den första övertonens amplitud/volym 
till 14,8%. Det är en något svagare korrelation, vilket kan bero på att uppgiften blev 
svårare när volym och talhastighet normaliserats. Detta kan ha gjort att deltagarna har 
använt andra och mer olika strategier för att försöka lösa uppgiften. Att “loudness” 
återigen är en faktor som tycks påverka hur deltagarna sorterar verkar vid första anblick 
märkligt när volymen är standardiserad. Det är dock inte medelvärdesvolymen som är 
standardiserad så denna faktor varierar trots allt mellan ljudfilerna. Att volymen ändå 
påverkar sortering av emotionella uttryck kan istället ses som en stark indikation att 
volymdata ändå är en av de viktigare aspekterna människor använder för igenkänning 
av emotion. MDS-lösningen tyder på att det nästan inte finns några mönster alls och 
trots det sorteras det på den lilla information om volym som finns. 
  
De generella mönster som kan tolkas utifrån regressionsanalyserna är att variansen i y-
led korrelerar med varians i F1-amplitud i samtliga experimentgrupper. Detta tyder på 
att det finns något i F1-amplituden som är kopplat till emotionssortering och som inte 
påverkas i lika stor grad av manipulation av hastighet och volym. I x-led är det däremot 
olika variabler som korrelerar i varje enskild regression. Resultaten från 
regressionsanalysen visar även på att en relativt liten del av variansen på MDS-
lösningarnas x- och y-axlar kan förklaras av den variabel som korrelerar med respektive 
axel. Andelen förklarad varians i dessa fall rör sig oftast mellan 10% och 30%. Det är 
dock viktigt att ha i åtanke att icke-verbala uttryck kan bestå av mängder med olika 
akustiska variabler, som också kan bidra till att förklara variationen i axlarna. Om alla 
dessa akustiska variabler bygger upp det som människor tolkar som emotioner så är det 
heller inte helt orimligt att uppfattningen av emotioner är beroende av samtliga 
beståndsdelar i det icke-verbala uttrycket. Om man kan isolera en variabel som 
förklarar 10% av variationen på en axel så är detta en bra startpunkt för att börja 
kartlägga emotioners akustiska egenskaper. De resultat som erhållits visar att volym 
och talhastighet båda är relevanta komponenter av ljudets egenskaper för att sortera 
emotionella uttryck. Detta kan användas som ett komplement till den forskning som 
bland andra Bänziger och Scherer (2005) genomfört på intonationskonturer. Det skulle 
förstås gå att hävda att både volym och talhastighet är variabler som kan vara 
involverade i intonation. Kanske kan man behöva integrera även volym och talhastighet 
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som variabler i intonationsbegreppet, vilket också föreslås av Bänziger och Scherer 
(2005). 
  
Tolkning av resultat utifrån dominerande emotionsteorier 
Emotionens positivitets- och negativitetsgrad (valens) ser inte ut att ha förändrats 
särskilt mycket i någon av betingelserna. Det ser dock ut som att när volymen har 
normaliserats så verkar det ha blivit svårare att urskilja högintensiva emotioner från 
varandra gällande positivitets- och negativitetsgrad (valens). Ilska, som egentligen är av 
negativ valens, har dragits åt samma håll som glädje, som är av positiv valens. Rädsla 
mer åt sorg-hållet (båda emotioner består ursprungligen av negativ valens i olika grad).  
Sorg verkar vara en emotion som är lättare att urskilja än de andra i samtliga 
betingelser. Skam verkar ha blivit mindre negativ i förhållande till resten av 
emotionerna när volym- och hastighet normaliserats, vilket skulle kunna innebära att 
valens blir svårare att bedöma när volym- och hastighetsdata hålls konstanta.  
  
Några av emotionerna har sorterats på ungefär samma sätt genom samtliga betingelser. 
Kanske kan det bero på att dessa känslor ur ett funktionellt perspektiv är essentiella för 
våra grundläggande behov. Lust verkar exempelvis konsekvent placeras i mitten av 
MDS-lösningen, vilket tyder på att den ofta blandas med andra emotioner. En möjlig 
förklaring till varför det har blivit så är att lust, eller kanske snarare sexualitet, är något 
som i samhället är förknippat med många olika och ibland motsägelsefulla känslor. Det 
är lite skamligt och något som länge varit och fortfarande är mycket privat. Samtidigt är 
det förknippat med glädje, välmående och starka emotioner överlag. Det är också 
möjligt att lust hamnat i mitten för att det inte nödvändigtvis tolkas som en emotion, 
utan kanske snarare en drivkraft. Detta gör att lust inte går att placera in under samma 
spektrum som emotioner och därför också hamnar i mitten på MDS-lösningen. Ekman 
(1992) menar till exempel att romantisk kärlek blandar grundemotioner som intresse, 
glädje och sexualdrift. Lust är enligt Ekman inte en grundemotion, och kvalificerar sig 
inte heller till hans så kallade “nästan grundemotioner”, som utgörs av emotioner som 
skuld, skam, förlägenhet (“embarrassment”), intresse, kärlek och hat (Ekman & 
Cordaro, 2011). För att säkert kunna säga någonting om samhällets koppling till denna 
emotion behövs dock uppföljning och mer forskning. Det är viktigt att ha i åtanke att 
detta bara är en möjlig, men inte en definitiv, förklaring till varför lust har varit svårare 
att sortera konsekvent till skillnad från de andra emotionella uttrycken. Det hade varit 
intressant att se om placeringen av emotionen förändras i takt med att samhället 
förändras. Om emotioner ställs i kontrast till vilka som är nödvändiga för vår 
överlevnad, vilka diskreta emotioner blir då primära funktioner och vilka blir sekundära 
när samhället förändras och mer av vår tillvaro spenderas i miljöer som är avsedda att 
stänga ute yttre hot? Om emotioner i grund och botten är av biologisk natur 
(Matsumoto, 1989), men som i skapandet av avancerade kulturer bryts loss och skapar 
sekundära emotioner (Ekman & Cordaro, 2011) så har inte emotionsbegreppet längre 
samma biologiska grund. Kanske måste emotioner istället då ses som entiteter med 
rötter i två olika världar, en biologisk och en miljömässig. 
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Circumplexmodellen använder sig av en föregående modell som redan är uppdelad i 
arousal och valens. Det är då kanske inte så konstigt att begreppen som valts ut för 
Russells studie liknar de som använts tidigare. Det är inte helt omöjligt att en 
dimensionell modell av emotioner kan se helt annorlunda ut om det finns andra 
emotioner som undersöks. Med dimensionella emotionsteorier kan man beskriva 
skiftningar i emotioner genom förändringar i till exempel valens och arousal och 
beskriva detta över tid. Modellen förklarar dock inte hur motsägelsefulla emotionella 
tillstånd kan existera inom en individ samtidigt, som till exempel emotioner av positiv 
valens och emotioner av negativ valens. Definitionen breddas något när man ser 
samtliga möjliga emotioner som en kombination av valens och arousal. I slutändan 
finns här samma problem när emotioner undersöks över tid. Dimensionella teorier har 
dessutom problem att avgränsa emotionerna från varandra, eftersom att det är svårt att 
avgöra var exempelvis glädje slutar och var ”nästa” emotion börjar. Inom 
dimensionella emotionsteorier finns antydningar om storlek hos emotioner, vilket inte 
återfinns i diskreta emotionsteorier på samma sätt. Experiment som använt sig av en 
renodlad diskret emotionsteori som bas skulle ett och samma emotionsförlopp (till 
exempel i en ljudfil) kunna tolkas på flera olika sätt under ljudfilens uppspelningstid. 
Om det är så att emotionella uttryck har specifika intonationsmönster innebär det att när 
någon uttrycker en mening och byter dessa mönster i mitten av ett förlopp, så skulle en 
mening kunna innehålla två eller flera olika emotioner. Detta skulle innebära att en 
sorteringsuppgift baserad på uppfattad emotion bli otydlig och svår att genomföra. 
  
Att använda Scherers definition av emotionsbegreppet är fördelaktigt för denna studie. 
Detta eftersom att varje ljudfil förmedlar en emotion under ett givet tidsspann. Varje 
emotion består delvis av en kognitiv tolkning (appraisal), som går att återse både när 
emotionen uttrycks (skådespelaren har tolkat och återgett det emotionella tillståndet) 
och när deltagaren gör sin bedömning av emotionen. Dessa tre punkter verkar vara 
centrala för att förstå kommunikation av emotioner mellan individer. Ett 
emotionsbegrepp som inte innefattar dessa tre punkter är svårt att använda som grund 
för detta experiment, då experimentets uppgift bestod i att lyssna på ljudfiler, plocka ut 
emotionell information och identifiera denna. För detta behövs en modell som ser på 
emotion som en process snarare än ett exakt tillstånd. Alla fem komponenter av 
Scherers definition är inte centrala för detta experiment. Trots detta är Scherers modell i 
sin helhet mycket omfattande och ger goda grunder för att undersöka emotioners olika 
egenskaper. 
  
Många namngav sina grupper med ord som inte beskriver en diskret emotion som 
exempelvis “radiopratare”, “sagoberättare”, “tv-hallåa” eller “mamma”. Det kan vara 
av relevans att analysera innebörden av detta mer ingående för framtida, mer 
omfattande studier. Trots att det är emotionella uttryck som deltagarna i dessa fall har 
kategoriserat till egentligen, verkar det finnas tendenser att associera emotionella 
uttryck som är lättare att sätta ord på. Kanske är exempelvis kontrollerad ilska något 
som förknippas med en tillrättavisande mamma. Ett visst sätt att uttrycka sig på kan 
förknippas med en person deltagarna känner igen, eller ett ting som ger dem en speciell 



 

 

18 

känsla. Enligt Scherers (2005) definition av emotion borde perceptuell förmåga till stor 
del vara beroende av vår kognitiva förmåga att urskilja och separera emotioner från 
varandra. Ett stort ordförråd kan utifrån detta göra det möjligt att sortera emotioner i 
mer specifika grupper. 
  
Validitet och reliabilitet 
Deltagarna fick sortera klippen i liknande rum, där saker som skulle kunnat ha en 
emotionell påverkan i så stor grad som möjligt plockats bort för att inte prima 
deltagarna med emotionell information. Deltagarna har fått ta del av samma 
instruktioner före experimentet, eftersom att instruktionerna fanns med i 
datorprogrammet som användes för datainsamlingen. Då datorprogrammet som använts 
i studien har randomiserat betingelserna till olika deltagare finns inga skäl att tro att det 
skulle föreligga några varianser i grupperna som kan påverka resultatets validitet. Det 
finns inga förväntningseffekter gällande skillnad mellan betingelser då studien är av 
dubbelblind design. Då samtliga deltagare randomiserats in i kontroll- och 
experimentgrupper bör grupperna vara heterogena gällande egenskaper som hade 
kunnat utgöra ett hot för validiteten. Dock innehåller kontroll- och respektive 
experimentgrupp enbart 13 deltagare vardera vilket gör att det finns risk för 
gruppskillnader. 
  
Deltagarna kunde lyssna på ljudfilerna så många gånger de ville eller behövde, vilket 
kan ha gjort att vissa deltagare lyssnat avsevärt mycket längre på vissa filer än andra. 
Programmet räknade ut hur många gånger deltagarna lyssnat på filen. Även detta gör 
att det kan antas att de flesta deltagarna varit engagerade i uppgiften, vilket ökar den 
interna validiteten i studien. 
  
Då ljudfilerna bestod av röstinspelningar från olika skådespelare försökte 
experimentledaren motverka att deltagarna skulle sortera efter vilken person som 
uttryckte sig. Detta skedde genom att instruera deltagarna att fokusera på uttrycken i det 
som sägs och inte själva personen som uttryckte sig. Ett sätt att kontrollera studiens 
validitet var också att låta deltagarna skriva upp namn på de grupper som de sorterat in 
ljudfilerna i. På detta sätt kunde det säkerställas att deltagarna sorterat på uttryck och 
inte på skådespelare. Samtliga skådespelare var dessutom kvinnor, vilket var ett 
avsiktligt beslut för att eliminera risken för könseffekter. Då olika skådespelares röster 
består av olika ljudegenskaper (som exempelvis olika F0-medelvärden) kan detta göra 
att deltagare i alla fall har sorterat på faktorer hos skådespelaren, trots att detta försökte 
undvikas genom instruktioner. Det är inte heller säkert att denna sortering i sådana fall 
skulle ha berott på medveten sortering. Det är därför av relevans att fråga sig om 
resultatet hade blivit annorlunda med andra skådespelare. Det är möjligt att resultatet 
också hade blivit annorlunda om samma skådespelare använts genom samtliga ljudfiler, 
men med antingen fler eller färre emotionella uttryck. Eftersom att MDS handlar om att 
jämföra stimuli mot varandra är denna metod känslig för vilka stimuli som är med. 
Bedömningen av stimuli är alltså relativ till andra stimuli i en MDS. 
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Då denna studie mäter volymens effekt på förmågan att urskilja och sortera emotioner 
är det förstås viktigt att volymen hålls konstant under experimentets gång. Det spelar 
ingen större roll att volymen (dB) är olika från person till person, men om volymen på 
datorn ändras under tiden som en deltagare genomför experimentet kan det påverka 
resultatet. Ett möjligt hot för studiens reliabilitet är alltså möjligheten att kunna justera 
volymen på datorn. Eftersom deltagarna dessutom testats ensamma i ett enskilt rum kan 
vi inte vara helt säkra på att deltagarna hållit volymen konstant på datorn. Detta kan 
vara ett validitetsproblem om färre deltagare i betingelser med normaliserad volym 
ändrade volymen, vilket vi tyvärr inte har något mått på. Det är inte heller säkert att alla 
deltagare har förstått att ljudfilerna bestod av röster som uttrycker diskreta emotioner. 
Det kan ske att vissa deltagare därför har sorterat på något annat än vad som avsågs. 
  
Om emotioner är universella och kulturell inverkan på emotionsuppfattning är relativt 
låg, kan den externa validiteten anses som god. Det kan vara av relevans att 
komplettera denna studie med data från andra kulturella grupper för att undersöka om 
kulturell eller språklig skillnad föreligger. I övrigt är ett brett åldersspann inkluderat i 
denna studie och såväl kvinnor som män har undersökts. Studien har också en relativt 
jämn fördelning av studenter, yrkesverksamma och pensionärer vilket genererat 
heterogena grupper med olika kön, ålder och sysselsättning. 
  
Framtida studier 
För framtida studier kan det vara intressant att undersöka huruvida emotioner uppfattas 
och sorteras annorlunda i kulturella in- och ut-grupper. Finns det melodiska, hastighets- 
och volymmässiga delar av språket som gör att emotioner uppfattas olika även för 
andra kulturer? Det kan också vara intressant att undersöka fler variabler i språket och 
deras effekt på hur människan uppfattar och sorterar dessa. Kanske behöver 
språkmässiga faktorer utforskas med mer kvalitativa metoder för att ta reda på hur 
individer tänker när de sorterar emotionerna. Det kan exempelvis vara intressant att 
undersöka sociala och miljömässiga faktorer som spelar roll för hur människor sorterar 
emotionella uttryck. Vissa uttryck kanske påminner om hur ens förälder uttrycker sig 
eller någon annan i ens närhet och ger en grund för hur en individ tolkar in i det som 
sägs. Detta leder oss också in i den kulturella aspekten av att tolka och sortera 
emotionella uttryck. Det kan exempelvis finnas stor skillnad i hur en individ talar till 
och uttrycker sig med främlingar, släktingar, vänner, arbetsgivare såväl som 
distinktioner kopplade till åldersrelaterade faktorer. 
  
Denna studie är även intressant för kommande teknikutveckling, framförallt människa-
datorkommunikation som blir allt vanligare i det datoriserade samhället. Det är inte helt 
omöjligt att studien är relevant för utvecklandet av artificiell intelligens (AI), där 
datorerna med hjälp av den här typen av röstanalys också kan programmeras till att 
uppfatta och förstå emotionell information i tal. Framförallt kan det vara användbart 
inom service där kundnöjdhet är mycket viktigt. Om en “AI-handläggare” kan lära sig 
att urskilja emotionella undertoner i språket kan ett sådant program vara mycket 
effektivt för “dygnet runt-service”. 
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Slutsats 
Sammanfattningsvis verkar det som att både volym och hastighet är viktiga egenskaper 
för att sortera emotionella uttryck i tal. Framförallt filer med hög intensitet (arousal) 
verkar bli svårare att sortera när information om volym och talhastighet har plockats 
bort, vilket i MDS-lösningen ses på att de flesta emotionerna flyttats mer in mot mitten. 
Resultaten som erhållits från kontrollgruppen ger stöd för Russells (1980) 
circumplexmodell. I experimentgrupperna har inte samma tydliga samband erhållits, 
men detta kan bero på att det blir svårare att särskilja emotioner när volym och 
talhastighet har normaliserats. Intensiteten (arousal) verkar ha uppfattats som mer lika i 
experimentgrupperna än i kontrollgruppen, vilket man kan se genom att emotionerna 
horisontellt har flyttats in mer mot mitten. Dock kan det också tyda på att en bredare 
definition av emotionsbegreppet kan behövas, än den som ges genom Russells (1980) 
circumplexmodell. Slutsatsen är att volym och talhastighet är viktiga för att avgöra 
intensiteten i emotionella uttryck, men är kanske inte lika avgörande när det kommer 
till att särskilja positivitets- eller negativitetsgrad (valens). Tidigare studier har 
framförallt fokuserat på att undersöka hur olika intonationskonturer påverkar 
människans förmåga att särskilja emotionella uttryck (Scherer, 2005). Denna studie 
visar att även volym och talhastighet kan ha betydande effekter gällande denna 
förmåga. Det kan dock vara av intresse att undersöka hur volym och talhastighet i 
intonationskonturer påverkar den mänskliga förmågan att särskilja emotioner från 
varandra. 
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Bilaga 1: Den första bilden visar hur programmet såg ut vid uppgiftens start. Den andra bilden 
visar ett exempel på hur det skulle kunna se ut när deltagarna sorterat ljudfilerna i olika 
grupper. I detta fall är ljudfilerna sorterade till sex olika grupper. 
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Bilaga 2. Förklaring av inkluderade variabler (BV och OV) i Multipel regressionsanalys i SPSS 
med kodning till texten. 
  
Följande variabler användes som beroende variabler i regressionsanalysen 
  
X-Kontroll- X-axeln i MDS-lösningen för kontrollgrupp 
Y-Kontroll - Y-axeln i MDS-lösningen för kontrollgrupp 
X-Vol - X-axeln i MDS-lösningen för experimentgrupp med betingelse normaliserad volym 
Y-Vol - Y-axeln MDS-lösningen för experimentgrupp med betingelse normaliserad volym 
X-Dur - X-axeln i MDS-lösningen för experimentgrupp med betingelse normaliserad hastighet 
(duration) 
Y-Dur - Y-axeln MDS-lösningen för experimentgrupp med betingelse normaliserad hastighet 
(duration) 
X-VolDur - X-axeln i MDS-lösningen för experimentgrupp med betingelse normaliserad volym 
och hastighet 
Y-VolDur - Y-axeln MDS-lösningen för experimentgrupp med betingelse normaliserad volym 
och hastighet 
  
Följande variabler är de oberoende variablerna som korrelerades mot de beroende 
variablerna. 
  
F0semitoneFrom27.5Hz_sma3nz_amean - kodat till F0-medelvärde 
F0semitoneFrom27.5Hz_sma3nz_stddevNorm - F0 Standardavvikelse 
Loudness_sma3_mean - Medelvärde av loudness 
F1frequency_sma3nz_stddevNorm - F1 Standardavvikelse 
F1amplitudeLogRelF0_sma3nz_amean - F1 amplitudens medelvärde 
  
 


