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Abstrakt 
Barnriktat tal (BRT) är ett speciellt sätt för vuxna att tala till barn som bland annat kännetecknas av att 
vissa känslolägen och intentioner ofta uttrycks starkare än i vuxenriktat tal (VRT). Denna studie 
undersökte subjektivt bedömda känslolägen och intentioner i BRT och hur de korrelerar med 
fonetiska aspekter. Män och kvinnor bedömde känslolägen i BRT som bestod av 25 sekunder långa 
yttranden av mammor och pappor som talade till sina barn i åldrarna 3, 6, 9 och 12 månader. 
Yttrandena av mammorna var både på svenska och australiensisk engelska, medan de av papporna 
endast var på svenska. De känslolägen och intentioner som bedömdes var positivt/negativt känsloläge, 
uttrycka kärleksfullhet, trösta/lugna, uppmuntra uppmärksamhet och styra beteende. De fonetiska 
aspekterna som korrelerades med bedömningarna var medelvärde av grundtonsfrekvensen, 
grundtonsfrekvensens omfång och medelvärden av den första och andra formanten. Hur yttrandena 
bedömdes på den positiva/negativa skalan jämfördes även med bedömningar av samma yttranden fast 
lågpassfiltrerade (till 400 Hz) som användes i en annan studie. Bedömningarna av positivt/negativt 
känsloläge jämfördes också mellan yttrandena av de två könen och på de två språken. Resultatet 
visade att bedömningarna inte skiljde sig signifikant. Korrelationen av bedömda känslolägen och 
intentioner, och fonetiska aspekter indikerar att det främst är grundtonsfrekvensens höjd som har 
betydelse för hur högt de olika känslolägena och intentionerna bedöms, men även till viss del 
grundtonsfrekvensens omfång. Den första formanten korrelerade inte med några känslolägen eller 
intentioner, men den andra formanten korrelerade med uttrycka kärleksfullhet. Bedömningarna av de 
australiensisk-engelska yttrandena och de svenska skiljer sig inte signifikant trots skillnader gällande 
de fonetiska aspekterna, och detsamma gäller bedömningar av mammornas och pappornas yttranden. 
Resultaten tillsammans indikerar att främst höjden av f0-medel och omfångets bredd är relevanta för 
uppfattade känslolägen. 
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Relationships between phonetic 
aspects and ratings of affects in 
infant-directed speech 

Denise Carlsson 

Abstract 
This study examined the subjectively rated affects in infant directed speech and their correlations with 
acoustic parameters. Men and women rated affects in 25 second utterances of infant directed speech 
by mothers and fathers speaking to their infants aged 3, 6, 9 and 12 months. The mothers’ utterances 
were in both Swedish and Australian English, while the fathers’ utterances were only in Swedish. The 
affects that were rated were positive/negative affect, express affection, soothe/calm, encourage 
attention and direct behaviour. The acoustic parameters that were correlated with the ratings were 
mean fundamental frequency, range of fundamental frequency and means of the first and the second 
formant. How the utterances were rated on the positive/negative scale were compared with ratings of 
the same utterances but low-pass filtered (to 400 Hz), which were used in a different study. The 
ratings of positive/negative affect were also compared between the utterances of the two genders and 
the two languages. The result was that the ratings did not differ significantly between the filtered and 
unfiltered utterances. The correlation of rated affects and acoustic parameters indicate that most 
affects are rated higher when the fundamental frequency is higher, and the range of the fundamental 
frequency also appears to have some bearing on the ratings. The first formant did not correlate with 
any affects, but the second formant correlated with express affection. The ratings of the Australian 
English and the Swedish utterances did not differ significantly, nor did the ratings by mothers and 
fathers. Together the results indicate that mainly the height of the fundamental frequency and the 
width of the range are relevant regarding which affects are perceived. 
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1. Inledning 
”Titta, en boll!” ”Kan du hämta boken?” ”Men nej, har du gjort illa dig!” 

Hur föräldrar talar till sina barn vet vi alla är speciellt, och det finns nog ingen som inte har märkt att 
nästan alla vuxna tenderar att prata på liknande sätt med barn, vare sig de är föräldrar eller inte. Det 
sättet att prata kallas för barnriktat tal (BRT), och kännetecknas bland annat av högre och mer 
varierande grundtonsfrekvens (f0) än i vuxenriktat tal (VRT). En viktig fråga för att förstå de olika 
aspekterna av BRT och vad anledningen är att barn föredrar att lyssna på BRT framför VRT är vad 
det egentligen är som förmedlas och uppfattas i BRT. Vilka känslor och intentioner är det vanligt att 
föräldrar uttrycker när de talar till sina barn och vilka akustiska signaler används vid olika känslolägen 
och intentioner? Dessa frågor har undersökts i tidigare studier med olika metoder och olika resultat. 
Intresset härstammar ur en vilja att förstå hur barnspråksutveckling går till och varför den ser ut som 
den gör. Otaliga studier gällande många aspekter av barnspråksutveckling har utförts, men då många 
resultat inte stämmer överens mellan olika studier så fortsätter metoder att utvecklas och nya studier 
att utföras. Det är en av anledningarna till studien som beskrivs i denna uppsats. 

Studier som liknar den här har tidigare utförts men dessa har främst fokuserat på lågpassfiltrerade 
yttranden och nästan uteslutande med kvinnliga talare och inom ett och samma språk – den största 
delen av litteraturen handlar om engelska. Anledningen till denna studie är att undersöka huruvida 
lågpassfiltrering, talarens kön och talarens språk har någon inverkan på de subjektiva bedömningarna 
av BRT, då detta kan ha betydelse för framtida forskning. Flera fonetiska aspekter mäts för att 
undersöka samband mellan fonetiska aspekter och vilka känslor som uppfattas, och för att tydliggöra 
skillnaderna mellan de olika typerna av yttranden. 

Anledningen till att jag har valt att skriva min uppsats om detta är att, trots att liknande studier har 
utförts tidigare så har forskare fortfarande inte full förståelse för alla aspekter av BRT. För att få en 
bättre inblick i de olika aspekterna så är det meningsfullt att även ta en titt på metodologin bakom 
denna typ av studier, d v s vilka egenskaper av BRT som tittats på, hur stimuli presenterats och i vilka 
former. Endast genom att undersöka ett fenomen ur olika aspekter och med olika metoder kan 
mönster hittas och tillförlitliga slutsatser dras. 

Den första delen av bakgrunden, sektion 2.1, beskriver BRT generellt, för att ge en förståelse av vad 
det faktiskt är. Sektion 2.2 handlar om de fonetiska aspekterna av BRT, följt av en sektion om tidigare 
studier gällande känslolägen i BRT. Därefter beskrivs några aspekter av VRT. Sektion 2.5 beskriver 
kort de metoder som tidigare använts i liknande studier, för att klargöra varför just metoden som 
beskrivs i denna studie är viktig. 

Hädanefter omnämns känslolägen och intentioner endast som känslolägen, som får agera som ett 
övergripande begrepp för att underlätta läsningen. 
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2. Bakgrund 

2.1 Vad är BRT? 
BRT är, som namnet antyder, ett sätt att tala till barn som skiljer sig från hur vuxna talar med varandra 
(Fernald & Kuhl, 1987). BRT karaktäriseras av kortare yttranden (ofta en enda sats); tydligt uttal; 
nästan inga grammatiska fel (om man bortser ifrån att yttrandena ofta är simplifierade och exempelvis 
kan bestå av endast en nominalfras); och yttrandena berör ofta sådant som är i närheten och i nuet, 
snarare än någon annanstans i tid och rum (Gleitman & Newport, 1984). BRT skiljer sig med andra 
ord inte från VRT gällande språket i sig, utan snarare hur det används - meningarna är sådana som 
även används i VRT, men de val av strukturer och innehåll som görs är ofta mer restriktiva (Gleitman 
& Newport, 1984). BRT skiljer sig också från VRT fonetiskt, då det exempelvis har högre f0 och 
större f0-variabilitet än VRT (Fernald, et al. 1989). Mer om de fonetiska aspekterna kan läsas i sektion 
2.2. I sektion 2.1.1 nedan beskrivs olika funktioner av BRT. 

2. 1. 1 Vad är BRT bra för? 
De tre huvudfunktionerna av BRT som oftast beskrivs är följande: (i) att fånga och behålla barns 
uppmärksamhet (Fernald, 1985); (ii) att kommunicera känsloläge/intention och främja social 
interaktion (Fernald, 1989; Kitamura & Burnham, 2003; Kitamura & Lam, 2009); och (iii) att främja 
språkutvecklingen (Song, Demuth, & Morgan, 2010). Nedan följer beskrivningar av var och en av 
dessa funktioner, med exempel på relevanta studier. 

2. 1. 2 Att fånga uppmärksamhet 
BRT har visats fånga och bibehålla spädbarns uppmärksamhet, då de föredrar att lyssna på BRT 
framför VRT (Fernald, 1985; Fernald & Kuhl, 1987; Singh, Morgan & White, 2004). En anledning 
till detta tros vara det lexikon som används – vuxna som talar till spädbarn tenderar att använda 
enstaviga och tvåstaviga ord och använder också ofta speciella ord som visar på tillgivenhet (Fernald, 
1985). En annan anledning kan vara prosodin, som består av bland annat större variation av 
grundtonsfrekvensen (f0) än hos VRT (Fernald, 1985). Även känslan som kommuniceras i BRT har 
visat sig viktig för att fånga uppmärksamheten, och speciellt föredrar spädbarn att lyssna på positivt 
tal snarare än neutralt (Singh, Morgan och White, 2004) 

Det har också demonstrerats att spädbarn föredrar BRT framför VRT av både kvinnor och män och att 
det inte spelar någon roll om yttrandena är lågpassfiltrerade eller ofiltrerade (Pegg, Werker, & 
McLeod, 1992). Det tycks heller inte spela någon roll om yttrandena är på modersmålet eller ett annat 
språk – en studie (Werker, Pegg och McLeod, 1994) undersökte 4,5 och 9-månader gamla spädbarns 
preferenser för kantonesiskt BRT och VRT. Spädbarnen hade antingen engelska eller kantonesiska 
som modersmål, och resultatet var att båda grupper visade en preferens för kantonesiskt BRT över 
kantonesiskt VRT. 

2. 1. 3 Att kommunicera känsla och främja social interaktion 
En studie (Kitamura & Lam, 2009) undersökte vilka känslor uttryckta i BRT som spädbarn i olika 
åldrar föredrar. Resultatet tyder på att de känslor som kommuniceras vid olika utvecklingsstadier är de 
som spädbarn främst lyssnar till och att den sociala interaktionen mellan förälder och barn främjas av 
de känslor som uttrycks i BRT. Vid 3 månader föredrog spädbarn att lyssna på tröstande tal, vilket 
kan bero på att de då befinner sig i ett stadium är de har svårt att kontrollera sina egna känslor. Runt 6 
månaders ålder hade preferensen ändrats och de föredrog istället godkännande tonläge, och det är 
också i den åldern de blir mer socialt medvetna och intresserade av omgivningen. Förändringarna i 
barns preferenser sammanfaller med förändringarna gällande vad mammorna uttrycker för känsloläge 
(Kitamura & Burnham, 2003). Författarna till studien (Kitamura & Lam, 2009) menar att detta kan 
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innebära antingen att spädbarn föredrar att lyssna på de tonlägen de är vana vid att höra, och att det 
alltså är mammorna som leder förändringen, eller att mammorna märker av förändringar gällande 
spädbarns uppmärksamhet och intressen, som formar hur de uttrycker sig. Vad som än är fallet så 
tyder dessa studier på att en viktig del av BRT är att kommunicera känslor och intentioner som är 
viktiga vid olika stadier av barns sociala utveckling. Sektion 2.3 innehåller fler exempel på studier 
som rör känsla i BRT. 

2. 1. 4 Att främja språkinlärning 
BRT har visat sig främja språkinlärningen. Exempelvis så är spädbarn bäst på att känna igen och 
segmentera yttrande-finala ord (Thiessen, Hill & Saffran, 2005), och nya ord som ställs i fokus brukar 
ofta placeras yttrande-finalt och ha högre F0 (Fernald & Mazzie, 1991). Det är också fallet att BRT 
består av enklare frasstruktur och överdriven prosodisk markering av fraser, vilket ger ledtrådar till 
den grammatiska strukturen (Thiessen, et al., 2005). Det är inte långsökt att tänka sig att det faktum 
att BRT fokuserar spädbarns uppmärksamhet, som beskrevs ovan, i sin tur kan främja 
språkinlärningen - spädbarns uppmärksamhet har visats påverka deras minne (Rose, Feldman & 
Jankowski, 2003). 

BRT underlättar spädbarns inlärning av modersmålets olika fonem. En studie som visar på detta 
(Werker et al., 2007) jämförde japanska och engelska mammors BRT när de lärde sina spädbarn nya 
ord och resultatet visade att den input som spädbarnen fick innehöll språkspecifika distributioner av 
markeringar för att skilja mellan olika vokaler och att dessa markeringar möjligtvis var starkare i BRT 
än VRT. Detta tyder på att distributionen av markeringar är viktiga för att spädbarn ska lära sig att 
särskilja modersmålets språkljud. 

En studie av Thiessen, Hill och Saffran (2005) testade huruvida spädbarn mellan åldrarna 6,5 och 7,5 
månader lärde sig att segmentera tal lättare när de hörde BRT än VRT. Syftet var att undersöka 
huruvida just prosodin främjar statistisk inlärning av de markeringar som finns i tal och som spädbarn 
använder sig av för att hitta ordgränser (Aslin, Saffran & Newport, 1998). För att försäkra sig om att 
inga andra egenskaper av BRT kunde agera som ledtrådar, så skapade de BRT som inte skiljde sig på 
något sätt från VRT, förutom gällande prosodin. Resultatet visade att spädbarn lärde sig att skilja 
mellan ord och delar av ord bättre när de lyssnade på BRT än VRT. Detta tyder alltså på att även 
prosodin hjälper spädbarn att lära sig nya ord. Nästa avsnitt handlar mer specifikt om de fonetiska 
aspekterna av BRT. 

2.2 Fonetiska aspekter av BRT 
Otaliga studier gällande fonetiska aspekter av BRT har utförts, och aspekter som främst har visats 
skilja sig mellan BRT och VRT är att BRT brukar ha högre f0, större f0-variabilitet och större 
vokalrymd med bredare utrymme mellan de första två formanterna (F1 och F2). Nedan följer några 
exempel på studier som visat resultat gällande ovan nämnda fonetiska aspekter. 

2.2.1 F0 och intonation 
En stor majoritet av alla studier som utförts gällande fonetiska aspekter visar att vuxna använder 
högre f0 när de talar BRT än VRT, och detta gäller även för tonala och tonaccent-språk (Fernald, et al. 
1989). En studie (Fernald, et al. 1989) jämförde BRT och VRT i flera olika språk. Resultaten visade 
att det som skiljde BRT från VRT, i alla språk, var att BRT hade högre medelvärde av f0, högre f0-
minimum och f0-maximum, större f0-variabilitet, kortare yttranden och längre pauser. Mammor 
använde ett bredare f0-omfång, men det gjorde dock inte pappor. Talare av amerikansk-engelska 
använde mer överdriven intonation än talare av de andra språken, vilket tyder på att trots generella 
likheter gällande BRT i olika språk så finns det skillnader som behövs tas med i beräkningen. 

Gällande f0-variabilitet så tycks denna parameter vara ett tecken på förstärkt känsla - överlag så tycks 
styrkan av känslor vara det som leder till de akustiska skillnaderna mellan BRT och VRT, då det inte 
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är mycket skillnad mellan de två när styrkan av känslor är kontrollerad (Trainor, Austin & Desjardins, 
2000). 

BRT lägger mer konsekvent antydan på fokus, då ord i fokus läggs i slutet av meningar och har mer 
överdrivna tontoppar (Fernald & Mazzie 1991). 

2.2.2 Vokalrymd och formanter 
Hyperartikulation av vokaler är också tydligt – studier har påvisat att talare av BRT tenderar att 
exempelvis överdriva öppenheten av /a/, göra /u/ mer bakre, och /i/ mer främre (Cristia, 2013). Detta 
har påvisats i flera olika språk – en studie (Kuhl et al. 1997) undersökte fonetiska aspekter i BRT i 
svenska, ryska och amerikansk engelska, med resultatet att alla tre språk både höjde och/eller sänkte 
alla formanter selektivt så att den akustiska rymden för vokalerna blev större än i VRT. Exempelvis så 
var F1 i svensk BRT mellan 350–900 Hz och i VRT mellan 400–700, och F2 var mellan 1000-2400 i 
BRT och 1000-2200 i VRT (Kuhl et al. 1997). 

Samma fenomen hittas även i tal till andraspråkstalare (Uther, Knoll & Burnham, 2007), vilket tyder 
på att anledningen kan vara att talarna vill främja språkinlärningen. Dock så finns det andra studier 
som visar att vissa specifika fonemkontraster (exempelvis långt och kort /a/ eller /t/ vs /d/) ibland är 
starkare i BRT men ibland i VRT (Cristia, 2013). Dessa variationer kan bero på att talare av BRT 
(åtminstone föräldrar) endast förstärker kontraster vid särskilda utvecklingsnivåer (Ratner, 1984). En 
studie (Ratner, 1984) visade att vokalrymden är större för BRT till barn mellan 24-41 månader än till 
barn som ännu inte börjat tala, där den var mer lik vokalrymden i VRT, och även större än BRT till 
barn vid ettordsstadiet. Individuella skillnader för olika vokaler fanns dock på alla tre BRT-nivåer 
jämfört med VRT, och speciellt F2 var högre i de vokaler som visade mest skillnad i jämförelse 
mellan de tre BRT-nivåerna och VRT. 

2.3 Känslolägen i BRT 
Som beskrevs i sektion 2.1.3 så är en av huvudfunktionerna i BRT att kommunicera känsla. Enligt 
tidigare studier (exempelvis Fernald, 1989; Papousek et al., 1991) så associeras följande känslolägen 
ofta med BRT: godkännande, uppmärksamhet, tröstande, styrande av uppmärksamhet och 
förbjudande. 

Kitamura och Burnham (2003) undersökte vilka känslolägen som används i BRT vid åldrarna 0, 3, 6, 
9 och 12 månader. Utefter de känslolägen som ofta uttrycks i BRT (se ovan) så skapades följande 
kategorier: positivt/negativt känsloläge, uttrycka kärleksfullhet, trösta/lugna, uppmuntra 
uppmärksamhet och styra beteende. Bedömningarna utfördes av vuxna, och resultatet blev följande: 
BRT bedömdes vara mer positivt än VRT, ha mer intention att uttrycka kärleksfullhet, uppmuntra 
uppmärksamhet, och även vara mer tröstande/lugnande. Gällande de fonetiska aspekter som 
undersöktes så förändrades f0-medelvärdet signifikant vid följande kategorier: positivt känsloläge, 
uppmuntra uppmärksamhet, tröstande/lugnande och uttrycka kärleksfullhet. f0-omfång förändrades 
signifikant vid uppmuntra uppmärksamhet och styra beteende (Kitamura och Burnham, 2003) 
Resultaten av deras korrelationer av de olika känslolägena visar ett samband mellan positivt/negativt 
känsloläge, uttrycka kärleksfullhet, uppmuntra uppmärksamhet och trösta/lugna. Uttrycka 
kärleksfullhet visade korrelation med uppmuntra uppmärksamhet, trösta/lugna och positiv känsla. 
Trösta/lugna korrelerade även med uppmuntra uppmärksamhet. Styra beteende visade endast 
samband med uppmuntra uppmärksamhet. Bedömda känslolägen vid de olika åldrarna var följande: 
positivt känsloläge var som högst vid 6 och 12 månader; uppmuntra uppmärksamhet steg generellt 
från födsel till 12 månader men dalade vid 9 månader; trösta/lugna var högst vid födseln och dalade 
sedan generellt, men steg både vid 6 och 12 månader; styra beteende steg generellt från födsel till 12 
månader, men med en topp vid 9 månader (Kitamura och Burnham, 2003). 

Det positiva känslolägets betydelse för spädbarns preferenser sträcker sig även till VRT – 6 månader 
gamla bebisar föredrar att lyssna på VRT om det positiva känsloläget i VRT är högre än det i BRT 
(Singh, Morgan och Best, 2002). 
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En studie (Singh, Morgan och White, 2004) visade att spädbarn, i åldrarna 7,5 och 10,5 månader 
föredrar positivt tal framför neutralt, och visade även att för den yngre åldern så har spädbarn mycket 
lättare att känna igen ord de har hört i positivt tal om de hör det igen med samma känsloläge. För 
10,5-månaders spädbarn dock, så börjar de känna igen ord även om känslan ändrades. 7,5-månaders 
spädbarn lyssnade längre på positivt än neutralt tal, och på ord de bekantat sig med i positivt tal. 10,5-
månaders spädbarn lyssnade inte längre på positivt tal än neutralt, men de lyssnade längre på 
meningar med ord de blivit bekanta med under positivt tal än neutralt, vilket trots allt tyder på en 
preferens för positiv ton. 

En studie visade att spädbarns preferens för BRT beror specifikt på vissa akustiska egenskaper 
(Fernald och Kuhl, 1987) och att den fonetiska aspekt som var den främsta anledningen till barns 
preferens för BRT var grundtonsfrekvensen, snarare än amplitud eller duration. Det är mycket möjligt 
att det ligger någonting i detta, men en annan studie demonstrerade att det inte tycks vara akustiska 
egenskaper specifikt som drar till sig spädbarns uppmärksamhet, utan snarare vad de förmedlar 
(Kitamura och Burnham, 1998). Studiens resultat indikerade att de känslor som förmedlas i BRT har 
stor betydelse för spädbarns preferenser. De undersökte huruvida positiv känsla eller f0 var viktigast, 
genom att i olika försök manipulera antingen positiv känsla eller f0 och likställa den andra. Deras 
resultat visade att spädbarn föredrar positiv känsla framför hög f0. 

En studie (Fernald, 1989) undersökte vuxnas bedömningar av intention i BRT och VRT. Av de fem 
kategorier som användes (pocka på uppmärksamhet, godkännande, förbjudande, tröstande, lek/tala i 
telefon) så identifierades tröstande korrekt mycket oftare än de andra kategorierna, men alla kategorier 
visade sig lättare att bedöma i BRT än VRT. 

Studien som beskrivs i denna uppsats har en stor del av sin grund i ovan nämnda studier om 
känslolägen i BRT och även avsnittet om fonetiska aspekter av BRT. För att kunna se skillnader 
mellan barnriktat och VRT dock, så kommer samma värden att undersökas i VRT som i BRT. Nästa 
avsnitt handlar om känslolägen och fonetiska aspekter av VRT. 

2.4 Aspekter av VRT och jämförelser med BRT 
Många skillnader mellan BRT och VRT har beskrivits ovan, men det är lika viktigt att undersöka 
specifika aspekter av VRT så att signifikanta jämförelser kan göras. I denna studie används yttranden 
av VRT som kontroll, för att lättare belysa de egenskaper som är intressanta gällande olika aspekter 
av BRT. 

2.4.1 Känslolägen i VRT 
Det finns en stor mängd studier gällande känslolägen i VRT och det är omöjligt att i denna uppsats ge 
en heltäckande beskrivning av dem, men här följer ett exempel gällande fonetiska aspekter av 
känslolägen i VRT. 

En studie (Pereira och Watson, 1998) utförde en akustisk analys av känslolägen i två semantiskt 
neutrala yttranden av en manlig och en kvinnlig skådespelare. De fick uttrycka “kall” och “hetlevrad” 
ilska, glädje och nedstämdhet och även neutral ton som kontroll, varpå duration, f0 och intensitet 
analyserades. Resultaten var följande: kall ilska hade ett större f0-omfång än neutral ton men ett 
liknande f0-medelvärde; hetlevrad ilska hade också ett större omfång men ett högre medelvärde; det 
senare stämmer även överens med glädje, som likaså har ett större omfång och högre medelvärde; 
nedstämdhet har ett omfång som liknar det för neutral ton, dess medelvärde är marginellt högre än 
neutral ton och kall ilska men lägre än glädje och hetlevrad ilska. Resultaten för duration och 
intensitet är inte relevanta för denna uppsats och beskrivs därför inte här. 
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2.4.2 Jämförelser och skillnader mellan språkspecifika fenomen i BRT 
och VRT 
På basis av studien som omnämns i avsnitt 2.1.4 (Werker et al. 2007) så utfördes en liknande studie 
(Pons et al. 2012) där samma språk (japanska och engelska) undersöktes gällande VRT. Anledningen 
var att spädbarn inte endast lär sig från BRT utan också från VRT de hör runt omkring sig (Oshima-
Takane, 1988) och det var därför intressant att undersöka akustiska markeringar även i VRT. Även 
katalanska undersöktes i den nya studien. Resultatet visade tydliga skillnader i distributioner av 
markeringar för alla tre språk och att dessa markeringar är tillräckliga för att särskilja mellan 
språkspecifika vokalkategorier. Enligt författarna så tyder studiens resultat på att det är möjligt att 
även VRT ger rikligt med information för att spädbarn ska lära sig modersmålets olika språkljud med 
hjälp av distributionella ledtrådar. Det vokalpar som undersöktes i studien var E-ee, då de tre språken 
särskiljer dessa på olika sätt: engelska med vokalkvalitet (då de transkriberas [ɛ]-[e]) och även 
durationsskillnad; japanska med endast durationsskillnad ([e]- [e:]); och katalanska endast med 
vokalkvalitet ([ɛ]-[e]). Hur skiljer sig då dessa språkspecifika språkljudsmarkeringar mellan BRT och 
VRT? En jämförelse med den tidigare studiens (Werker et al. 2007) fonetiska resultat för engelska 
och japanska i BRT utfördes och resultatet blev att i engelska så skiljer sig inte vokalkvaliteten mellan 
BRT och VRT gällande [ɛ]-[e] men det gjorde däremot duration, vilket stämmer överens med tidigare 
uppmätta durationsskillnader (ex. Kuhl et al, 1997). I japanska skiljer sig vokalkvaliteten, medan 
durationen är densamma för den korta vokalen men inte den långa. 

En studie (Abelin och Allwood, 2000) undersökte hur väl känslor i svenska tolkas av talare av finska, 
engelska, spanska och även svenska och analyserade också prosodin i de olika känslorna. De känslor 
som togs med var glädje, överraskning, nedstämdhet, ilska, rädsla, blyghet, dominans och avsmak. De 
exakta fonetiska aspekterna omnämns inte i artikeln men enligt resultatbeskrivningen kan följande 
generella resultat utläsas: glädje, rädsla, blyghet och nedstämdhet har en jämn och ganska hög f0 
jämfört med överraskning, ilska och dominans som har stor f0-variation. Även intensitet och duration 
uppmättes men är inte relevant för denna studie. Nästa avsnitt handlar specifikt om fonetiska aspekter 
av svenskt VRT. 

2.4.3 Fonetiska aspekter av svenska män och kvinnors VRT 
En studie (Krook, 1988) undersökte grundtonsfrekvensen hos svenska kvinnor och män mellan 
åldrarna 20–89 med åldersgrupperna uppdelade i tiotal. De fann att medelvärdet av kvinnors f0 över 
alla åldrar var 188 Hz. Specifikt relevant för denna studie är f0 för åldrarna 20–29 och 30–39 och där 
var resultatet 195 Hz respektive ungefär 193 Hz. För män var medelvärdet 116 Hz för alla åldrar, ca 
113 Hz för 20–29 och ca 107 Hz för 30–39. 

En annan studie (Eklund och Traunmuller, 1996) undersökte hur väl olika svenska vokaler 
identifierades baserat på kön och baserat på huruvida vokalerna viskades eller var ljudade, och även 
huruvida grundtonsfrekvensen hade något att göra med korrekt identifiering. De vokaler som 
undersöktes var följande: /i/, /e/, /y/, /æ/, /ø/, /ʉ/, /ɒ/, /o/ och /u/. F1 för män sträckte sig mellan 
ungefär 300–600 Hz och för kvinnor mellan ungefär 300–750. F2 för män sträckte sig mellan ungefär 
650–2500 och för kvinnor mellan ungefär 700–3400. F3 för män sträckte sig mellan ungefär 2300–
3200 och för kvinnor mellan ungefär 2700–3500. Även f0 mättes och medelvärdena räknades ut: 109 
Hz för män och 206 Hz för kvinnor. 

Denna studie undersöker inte specifikt fonetiska aspekters exakta värden bland olika typer av talare 
men de anges i resultatet gällande bedömningar av män och kvinnors yttranden (sektion 4.3) då de 
trots allt är relevanta för tolkning av resultaten. 

2.5 Metodbakgrund 
Då studien som beskrivs i denna uppsats bygger på och vidareutvecklar tidigare, liknande studier så är 
det relevant att belysa just de metoder som tidigare använts som relaterar till den som användes här. 
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En av de studier som omnämndes i sektion 2.3 (Fernald, 1989) gick till så att 20 föräldrar och 20 
studenter fick bedöma intentionen i BRT och VRT. Amerikansk-engelsktalande mammor hade spelats 
in i sina hem när de talade BRT och VRT enligt kategorierna pocka på uppmärksamhet, godkännande, 
förbjudande, tröstande, lek/tala i telefon. Yttrandena lågpassfiltrerades innan bedömningarna, så att 
ingen semantisk information behölls. De fonetiska aspekter som undersöktes var f0-medelvärde och 
f0-omfång, från f0-minimum till maximum. 

Studien av Kitamura och Burnham (2003) som också beskrevs i sektion 2.3 använde material som 
bestod av australiensiska mammors tal till sina spädbarn i åldrarna 0, 3, 6, 9 och 12 månader, och 
VRT mellan mammorna och experiment-ledaren. Som beskrivits ovan så är de attribut som oftast 
beskrivs som vanliga i BRT följande: godkännande, uppmärksamhet, tröstande, styra beteende och 
förbjudande. Utefter dessa attribut så användes i Kitamura & Burnhams studie följande kategorier för 
bedömning av BRT: positivt eller negativt känsloläge, uttrycka tillgivenhet, uppmuntra 
uppmärksamhet, trösta eller lugna och styra beteende. 60 studenter deltog i experimentet, där de fick 
bedöma yttranden som var 25 sekunder långa, och lågpassfiltrerade. De fonetiska aspekterna som 
undersöktes var f0-medelvärde och f0-omfång från f0-minimum till maximum. 

Dessa studier, liksom andra liknande, har undersökt endast lågpassfiltrerade yttranden av kvinnor. Det 
är möjligt att viss information har gått förlorad i och med dessa restriktioner - vissa känslolägen kan 
möjligtvis uppfattas lättare om exempelvis F1-F2 kan höras. Det är även intressant att inkludera både 
kvinnor och män i studien för att hitta eventuella skillnader mellan kön, då det innebär att den blir mer 
heltäckande och får större relevans. Också språkspecifika skillnader är relevanta att undersöka, och 
därför finn både australiensisk-engelska och svenska yttranden med i studien som beskrivs i denna 
uppsats. 

2.6 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att kartlägga vilka fonetiska aspekter som korrelerar med olika känslolägen i BRT, samt att 
undersöka huruvida de subjektiva bedömningarna av känslolägena påverkas av vilka restriktioner som 
har ställts in för yttrandena och vilken grupp av talare yttrandena utförs av. 

Utefter syftet har följande frågeställningar formulerats: 

1. Vilka fonetiska aspekter korrelerar med följande känslolägen i BRT: positivt/negativt, 
uppmuntra uppmärksamhet, styra beteende, tröstande/lugnande och uttrycka tillgivenhet? 

2. Är de subjektiva bedömningarna av positivt/negativt känsloläge påverkade av om yttrandena 
är lågpassfiltrerade eller ofiltrerade? 

3. Har talarnas språk och kön någon inverkan på hur yttrandena bedöms på den positiva/negativa 
känsloskalan? 

Hypotes 
Denna studie ämnar inte bevisa eller förkasta hypoteser, då den främst ämnar samla mer data. Dock så 
kan vissa förväntningar skapas utefter bakgrundslitteraturen, och de är följande: 

1. På basis av att det inte tycks finnas några signifikanta språkskillnader gällande hur 
grundtonen påverkas vid BRT (Fernald, et al. 1989) och att grundtonen är densamma i 
ofiltrerade yttranden som lågpassfiltrerade så är förväntningarna att f0-medelvärde och f0-
omfång kommer att korrelera med samma känslolägen som i studien av Kitamura och 
Burnham (2003). Gällande formanterna så är det möjligt att den semantiska informationen 
som F1 och F2 innehåller kan komma att påverka bedömningarna delvis och att formanterna 
därför kommer att korrelera med vissa känslolägen – det har visserligen visats väl möjligt att 
bedöma känslolägen utan just dessa fonetiska aspekter (Kitamura & Burnham, 2003; Fernald, 
1989) men på grund av den semantiska informationen så är trots allt förväntningarna att vissa 
korrelationer mellan formanter och känslolägen kommer att påträffas. Om detta är fallet så 
kan även sambandet mellan f0 och känslolägena påverkas, då tonläget i så fall inte skulle ha 
lika stor inverkan på helheten. 
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2. Då det är omöjligt att veta huruvida F1 och F2 kommer att påverka bedömningarna så går det 
inte heller att förutspå om de subjektiva bedömningarna av positivt/negativt känsloläge 
mellan de lågpassfiltrerade och ofiltrerade yttrandena kommer att skilja sig signifikant. Om 
F1 och F2 korrelerar med vissa känslolägen i de ofiltrerade yttrandena så förväntas det dock 
vara skillnader mellan bedömningarna av de lågpassfiltrerade och ofiltrerade yttrandena. 

3. Då det inte tycks finnas signifikanta språkskillnader gällande hur grundtonen påverkas vid 
BRT (Fernald, et al. 1989) och f0 visats tillräcklig för att särskilja mellan känslolägen 
(Kitamura & Burnham, 2003) så är det möjligt att det inte kommer finnas några skillnader i 
bedömningar mellan yttrandena på de olika språken – dock så har de tidigare studiernas 
lågpassfiltrerade yttranden inneburit att det som sades inte kunde uppfattas och därför är det 
möjligt att denna studies ofiltrerade yttranden kommer att trots allt skapa skillnader i 
bedömningar. Gällande de två könen så har det tidigare demonstrerats att både kvinnors och 
mäns f0-medelvärde höjs vid BRT jämfört med VRT men att endast kvinnors f0-omfång 
förändras (Fernald, et al. 1989) och därför förväntas vissa skillnader i bedömningar mellan 
män och kvinnor. 

3. Metod 

3.1 Val av metod 
Metoden som beskrivs nedan valdes då denna studie är ett komplement till en pågående studie med 
samma metod - en studie där bedömningar gjordes av långa, lågpassfiltrerade yttranden (Schwarz, 
Marklund, Marklund & Lam-Cassettari, in preparation). Samma ljudfiler används i denna studie men 
nu är de ofiltrerade. Anledningen är för att resultaten ska kunna jämföras mellan de olika studierna för 
att få en bättre förståelse för vilka faktorer som har betydelse för vilka känslor som uppfattas i BRT. 

Den tidigare studien har i sin tur byggt vidare på en studie av Kitamura & Burnham (2003), som 
undersökte långa, lågpassfiltrerade yttranden av australiensiska mammors flytande tal till sina 
spädbarn i åldrarna 0, 3, 6, 9 och 12 månader. Yttrandena ifrån den studien användes även i den 
svenska studien och därför även i denna, för att undersöka tvärspråkliga skillnader i akustiska resultat 
och bedömningar. 

Efter beskrivningen av material (sektion 3.2) delas metodbeskrivningen upp i tre delar - den första 
(3.3) beskriver de akustiska analyserna, den andra (3.4) beskriver de subjektiva bedömningarna och 
den tredje (3.5) beskriver de statistiska analyserna. 

3.2 Material 
Materialet består av 72 ljudfiler ifrån den pågående studien av Schwarz, Marklund, Marklund & Lam-
Cassettari - långa, (25 sek), lågpassfiltrerade och ofiltrerade yttranden - både australiensiska (som från 
början härstammar ifrån studien av Kitamura och Burnham, 2003) och svenska. 3 av filerna är VRT 
och resterande är BRT. De svenska yttrandena är av mammor och pappor, men de australiensiska 
yttrandena är endast av mammor. 

Den svenska stimulin består av mammors och pappors interaktion med spädbarn i åldrarna 3, 6, 9 och 
12 månader. Se tabell 1 för information om hur många mammor och pappor som deltog vid de 
respektive spädbarnsåldrarna. Vid 3 månader deltog endast mammor. Den vuxenriktade svenska 
stimulin består av en ljudfil där en pappa talade med experimentledaren och en där en mamma talade 
med experimentledaren. 

Den australiensiska stimulin består av yttranden ifrån mammor som talade till döttrar och söner i 
åldrarna 3, 6, 9 och 12 månader. Se tabell 1 för information om hur många mammor som deltog vid 
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de respektive spädbarnsåldrarna. Materialet innehåller även en ljudfil med VRT där en mamma talade 
med experimentledaren. 

Tabell 1. Tabellen illustrerar hur många svenska och australiensiska mammor och svenska pappor som 

talade till döttrar respektive söner när spädbarnen var 3, 6, 9 och 12 månader gamla. 

Ålder Svenska 
mammor 
till söner 

Australiensiska 
mammor till söner 

Svenska 
mammor 
till döttrar 

Australiensiska 
mammor till 

döttrar 

Svenska 
pappor till 

söner 

Svenska 
pappor till 

döttrar 

3 månader 3 3 3 4 - - 

6 månader 3 3 3 3 2 1 

9 månader 3 3 3 3 3 4 

12 månader 3 3 3 4 4 4 

 
Materialet består även av insamlade subjektiva bedömningar av yttrandena som omnämns ovan, enligt 
parametrarna positivt/negativt känsloläge, uttrycka kärleksfullhet, trösta/lugna, uppmuntra 
uppmärksamhet och styra beteende. Bedömningarna utfördes på skalor från 1-5 för alla parametrar 
förutom positivt/negativt känsloläge som var från -4 till +4. 

Även resultatet av bedömningarna ifrån Schwarz et al. användes som material, för att kunna jämföra 
bedömningarna av samma yttranden när de var lågpassfiltrerade, med denna studies ofiltrerade 
versioner. Dock så hade studien av Schwarz et al. endast sammanställt resultatet av bedömningarna av 
positivt/negativt känsloläge när den studie som här beskrivs utfördes, så endast material ifrån den 
skalan kan användas som jämförelse. 

3.3 Insamlande och akustiska analyser av 
yttranden 

3.3.1 Deltagare 
Alla australiensiska mammor var mellan 25–30 år, modersmålstalare av australiensisk engelska och 
hade någon nivå av eftergymnasial utbildning. 

De svenska mammorna och papporna finns det inga åldersuppgifter för men alla hade minst 
gymnasial utbildning och alla bodde i Storstockholm och talade svenska i hemmet. 

3.3.2 Procedur 
Här följer först korta beskrivningar av hur inspelningarna av stimuli gick till, då det är relevant för 
denna studie trots att inspelningarna var delar av andra studier. Därefter beskrivs de akustiska 
manipulationer och mätningar som utfördes i denna studie. 

3.3.2.1 Inspelning av australiensiska yttranden 

Yttrandena ifrån studien av Kitamura & Burnham (2003) spelades in i tysta rum i mammornas hem 
vid de fem olika åldrarna, och mammorna själva satte igång och var ansvariga för inspelningarna. 
Talet var spontant och det fanns aldrig någon försöksledare på plats. Utrustningen som användes var 
Sony Professional Walkman bandspelare 90 med EMC T155 lapelmikrofon (frekvensrespons: 50-
15,000 Hz). Bandspelarna lämnades hos mammorna i 2-3 dagar och mammorna blev ombedda att 
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spela in 20 minuters interaktion ansikte mot ansikte i en miljö utan distraktioner och när spädbarnen 
var nöjda och bekväma. VRT består av telefonkonversationer mellan mamman och experimentledaren 
när spädbarnen var 6 och 9 månader. 

3.3.2.2 Inspelning av svenska yttranden 

Yttrandena ifrån Schwarz et al. spelades in i interaktionslaboratoriet på Stockholms universitet, som 
är en 6 kvm stor ljudisolerad inspelningsstudio med ett angränsande kontrollrum. Föräldrarna och 
barnen placerades på en mjuk matta på golvet och varje förälder fick instruktioner att sjunga en ramsa 
eller liknande med sitt barn i början av inspelningen för att känna sig mer hemmastadda och 
avslappnade. Ljudinspelningarna gjordes med två clip-on mikrofoner placerade på föräldrarna. VRT 
består av korta konversationer mellan föräldrar och experimentledaren i anslutning till inspelningarna. 

3.3.2.3 Akustiska manipulationer och mätningar 

Ljudprogrammet Praat (version 6.0.37) användes för att analysera alla ljudfiler akustiskt. Innan de 
akustiska mätningarna kunde ske så användes ett Praat-script (Lennes, 2002) för att dela upp de långa, 
ofiltrerade ljudfilerna i kortare yttranden, enligt Kitamura och Burnhams (2003), indelning för f0-
analyserna. Scriptet som användes markerade alla tystnader som var minst 300 ms, och skapade 
utifrån tystnaderna intervaller i var och en av ljudfilerna. Med andra ord så definierades därigenom ett 
yttrande som ett eller flera ord som var separerade från andra yttranden med minst 300 ms. 

Alla ofiltrerade yttranden analyserades sedan i Praat med hjälp av ett script (DiCanio, 2012) som tog 
fram minimum och maximum f0-värden i varje intervall som ljudfilerna var uppdelade i. 
Frekvensvärdena som användes var 70-300 Hz för män och 100-500 Hz för kvinnor. De ofiltrerade 
yttrandena analyserades även gällande de två första formanterna - F1 och F2, också med ett script 
(Riebold, 2013). Inställningarna som användes var 5500 Hz tak för kvinnor och 5000 för män. 
Därefter intensitetsnormaliseras alla yttrandena i Praat till 70.0 dB SPL för att se till att de alla skulle 
vara på samma nivå när de användes i de subjektiva bedömningarna. 

3.4 Subjektiva bedömningar 

3.4.1 Deltagare 
För att räkna ut hur många deltagare som behövdes för ett signifikant resultat så utfördes en power-
analys genom en envägs-ANOVA för varje stimulus, som kördes 500 gånger. Analysen beräknades 
för att kunna se skillnader över tid inom de enskilda känslofaktorerna. Medelvärden ifrån studien av 
Kitamura och Burnham (2003), av bedömningar inom de olika känslolägena, användes som underlag. 
Standardavvikelsen var 0.5 och baserades på ett antagande för ratingstudier - en statistiker rådfrågades 
angående vad som kan göras när inte standardavvikelse redan finns som underlag. Resultatet visade 
att alla känslolägen förutom uppmuntra uppmärksamhet krävde 10–12 deltagare (med en sannolikhet 
på 80% att kunna detektera en effekt, alpha =.05), medan uppmuntra uppmärksamhet krävde 26 
stycken. Då detta är en liten studie så kunde endast 10 deltagare rekryteras. 

Deltagarna som utförde de subjektiva bedömningarna var alltså 10 stycken, varav 4 var män och 6 
kvinnor och de hade en medelålder på 32.3. Alla hade minst gymnasiala meriter och de flesta hade 
studerat högre utbildning till olika grad, men endast en hade en högre examen. Alla var högerhänta 
och hade svenska som modersmål med god kunskap i engelska. Två av deltagarna hade egna, vuxna, 
barn. Ingen annan hade erfarenhet av spädbarn. 

3.4.2 Urval 
Urvalet utfördes av uppsatsförfattaren i samråd med handledaren och kontakten med deltagarna 
hanterade uppsatsförfattaren. Deltagarna hittades genom att prata med andra studenter och bekanta. 
De rekryterades oberoende av ålder eller utbildningsnivå, med det enda kravet att de hade svenska 
som modersmål eller nästan samma nivå av kunskap som en modersmålstalare. Hälften var studenter 
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på Stockholms universitet och rekryterades därifrån, medan de andra hörde om experimentet från 
personer som var involverade. 

3.4.3 Procedur 
Experimentet tog plats i fonetiklaboratoriet vid institutionen för lingvistik på Stockholms universitet. 
Deltagarna satt vid varsin dator, med hörlurar. Tre av deltagarna befann sig dock i en annan stad och 
av den anledningen så utförde de experimentet på en annan plats, under likvärdiga betingelser. 
Rummet var tyst, experimentledaren närvarande och proceduren såg likadan ut som för resterande 
deltagare. Till den mån det var möjligt så bokades flera försökspersoner in samtidigt, men vid två 
tillfällen var det bara en person som utförde experimentet. 

Bedömningarna utfördes i Lime Survey med 72 ljudfiler indelade i 3 block - Mammors BRT, pappors 
BRT och australiensisk BRT. Alla tre block började med tre ljudfiler av VRT - en från mammor, en 
från pappor och en australiensisk. Ordningen inom blocken randomiserades. Två versioner av enkäten 
gjordes, så att blocken kunde presenteras i olika ordningar - en där blocket med svenska mammor 
presenterades först och en där blocket med australiensiska mammor presenterades först. I båda 
versionerna kom blocket med svenska pappor sist, för att de olika röstlägena inte skulle introducera 
ordereffekter på bedömningarna av kvinnliga röster. 

Ett träningsformulär med fyra ljudfiler utfördes av varje försöksperson innan själva experimentet, så 
att de skulle få tillfälle att fråga relevanta frågor innan de satte igång. 

Alla deltagare fick börja med att fylla i ett medgivandeformulär och svara på ett antal frågor. Därefter 
blev de hänvisade till träningsformuläret, som var utformat exakt som experimentformuläret, och fick 
sedan tillfälle att ställa frågor. De fick sedan instruktioner att börja med experimentet och blev 
instruerade att inte prata eller ta några pauser under tiden. Instruktioner i början av online-formuläret 
förklarade att deltagarna skulle försöka att inte lyssna på det semantiska innehållet i yttrandena utan 
endast lyssna på tonläget. Experimentet tog 40-60 minuter och efter slutförande så fick deltagarna en 
varsin biobiljett. 

Vid två olika tillfällen, för totalt tre av deltagarna, så inträffade ett anslutningsproblem som ledde till 
att de var tvungna att ladda om sidan för att återgå till experimentet. Detta gick dock snabbt och alla 
tidigare svar hade sparats så de kunde fortsätta utan problem. 
Försökspersonerna bedömde ljudfilerna på skalor utefter de känslolägen de uppfattade. Skalorna som 
användes för bedömningarna var följande: skalan för bedömning av positiv/negativ känsla sträckte sig 
från +4 till -4, medan känslolägena/intentionerna uttrycka tillgivenhet, uppmuntra uppmärksamhet, 
lugna eller trösta och styra beteende bedömdes på en skala från 1 till 5. 

3.5 Statistiska analyser 
För att tydliggöra vilka analyser som hör till vilken forskningsfråga så delas detta avsnitt upp utefter 
frågorna. 

1. Vilka fonetiska aspekter korrelerar med följande känslolägen i BRT: positivt eller neutralt tal, 
uppmuntra uppmärksamhet, styra beteende, tröstande/lugnande och uttrycka tillgivenhet? 

Alla fonetiska aspekter korrelerades med värdena ifrån bedömningarna. Då ljudfilerna delades upp i 
intervaller innan de akustiska mätningarna så behövde först medelvärden per yttrande räknas ut. Även 
medelvärden över bedömningar per yttrande räknades ut. Därefter skapades en korrelationsmatrix i 
statistikprogrammet SPSS (version 24) över de akustiska och de bedömda värdena - varje akustiskt 
värde korrelerades med bedömningarna av varje känsloläge och de fonetiska aspekterna korrelerades 
också med varandra och likaså bedömningarna. Även lineära regressionsanalyser utfördes i SPSS för 
varje kombination av akustiskt värde och bedömda känslolägen. 

2. Är de subjektiva bedömningarna av positivt/negativt känsloläge påverkade av om yttrandena är 
lågpassfiltrerade eller ofiltrerade? 
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En regressionsanalys utfördes i SPSS för att undersöka samband mellan bedömningar av ofiltrerade 
och lågpassfiltrerade yttranden inom känsloläget positiv/negativ känsla. Därefter utfördes en ANOVA 
i SPSS med filterstatus (filtrerad/ofiltrerad) som within-subjects variabel och språk, talarkön, 
spädbarnskön och spädbarnsålder som between-subjects variabel. 

3. Har talarnas språk och kön någon inverkan på hur yttrandena bedöms på den positiva/negativa 
känsloskalan? 

Medelvärden av fonetiska aspekter och bedömningar räknades ut för alla värden per grupp - svenska 
mammor, australiensiska mammor och svenska pappor. Detta för att kunna se trender gällande 
bedömningar och värden i de olika grupperna. T-tester i Excel utfördes för att undersöka signifikansen 
av sambanden mellan följande variabelpar: bedömningar av positivt/negativt känsloläge för yttranden 
av svenska mammor och pappor; bedömningar av positivt/negativt känsloläge för yttranden av 
svenska mammor och australiensiska mammor; f0-medelvärden av svenska mammor och pappor; f0-
omfång av svenska mammor och pappor; f0-medelvärden av svenska mammor och australiensiska 
mammor; f0-omfång av svenska mammor och australiensiska mammor. 
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4. Resultat 
Resultatet delas här upp i tre kategorier baserade på de tre delarna av frågeställningen, för att 
relevansen ska bli så överskådlig som möjligt. Frågeställningen är följande: 1) Vilka fonetiska 
aspekter korrelerar med följande känslolägen: positivt eller neutralt tal, uppmuntra uppmärksamhet, 
styra beteende, tröstande/lugnande och uttrycka tillgivenhet; 2) Är de subjektiva bedömningarna av 
positivt/negativt känsloläge påverkade av om yttrandena är lågpassfiltrerade eller ofiltrerade; 3) Har 
talarnas språk och kön någon inverkan på hur yttrandena bedöms på den positiva/negativa 
känsloskalan? 

4.1 Korrelation av fonetiska aspekter och 
bedömda känslolägen 
Nedan (tabell 2) visas en korrelationsmatrix över alla oberoende värden (de fonetiska aspekterna) med 
alla känslolägen, för att lätt kunna se vilka faktorer som korrelerar. 

Tabell 2. Korrelationer (Pearsons koefficient) mellan de fonetiska aspekterna och subjektiva 

bedömningarna av känslolägen. P/N är positiv/negativ känsla, K är uttrycka kärleksfullhet, T/L är 

trösta/lugna, UU är uppmuntra uppmärksamhet och SB är styra beteende. De värden som följs av en 

asterisk (*) är signifikanta (mindre än 0.05 i p-värde). 

 f0_medel 
(Hz) 

f0_omfång 
(Hz) 

F1_medel 
(Hz) 

F2_medel 
(Hz) 

P/N K T/L UU SB 

f0_medel (Hz) 1 0,739* 0,125 0,198 0,421* 0,403* -0,053 0,483* 0,303* 

f0_omfång 
(Hz) 

0,739* 1 -0,019 0,04 0,331* 0,284* -0,187 0,296* 0,12 

F1_medel (Hz) 0,125 -0,019 1 0,672* 0,022 0,104 0,091 -0,027 -0,242 

F2_medel (Hz) 0,198 0,04 0,672* 1 0,215 0,274* 0,205 0,047 -0,151 

P/N 0,421 * 0,331 * 0,022 0,215 1 0,858* 0,2 0,687* 0,222 

K 0,403* 0,284* 0,104 0,274* 0,858* 1 0,380* 0,653* 0,21 

T/L -0,053 -0,187 0,091 0,205 0,2 0,380* 1 0,125 0,138 

UU 0,483* 0,296* -0,027 0,047 0,687* 0,653* 0,125 1 0,609* 

SB 0,303* 0,12 -0,242 -0,151 0,222 0,21 0,138 0,609* 1 
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Tabell 3 visar de sammanställda resultaten av flera lineära regressionsanalyser för f0-medelvärde och 
känslolägen – endast de känslolägen f0 visar en korrelation med syns i tabellen. 

Tabell 3. Raderna visar värdena i regressionsanalysen (ex. F0-medelvärde och positiv/negativ känsla för 

rad 1) och kolumnerna visar vilka statistiska mått som tog fram värdena. 

Värden R Square Adjusted R 
Square 

F Signifikans Standardiserad 
koefficient beta 

f0medel-P/N 0,177 0,162 11,624 0,001 0,421 

f0medel-K 0,162 0,146 10,261 0,002 0,403 

f0medel-U 0,233 0,219 16,43 0,000 0,483 

f0medel-S 0,092 0,075 5,471 0,023 0,303 

 

Sammanfattning av resultatet i detta avsnitt:  

De fonetiska aspekter som korrelerar med varandra är f0-medel och f0-omfång, där omfånget ökar när 
medelvärdet stiger, och på samma sätt korrelerar F1 och F2. De känslolägen och fonetiska aspekter 
som korrelerar är följande: f0-medelvärde med positiv/negativ känsla, uttrycka kärleksfullhet, 
uppmuntra uppmärksamhet och styra beteende; f0-omfång korrelerar med f0-medelvärde, 
positiv/negativ känsla, uttrycka kärleksfullhet och uppmuntra uppmärksamhet; F1 korrelerar inte med 
några känslolägen; F2 korrelerar med uttrycka kärleksfullhet. 

4.2 Bedömningar av lågpassfiltrerade och 
ofiltrerade yttranden 
En regressionsanalys utfördes för att undersöka samband mellan bedömningar av ofiltrerade och 
lågpassfiltrerade yttranden inom känsloläget positiv/negativ känsla (tabell 4), då det är den mest 
övergripande känslobedömningen och även den som har undersökts mest i tidigare studier. Sambandet 
är signifikant – p<.05 (alpha = 0,05), vilket också syns i figur 1. I figuren syns endast den positiva 
änden av skalan, då inga bedömningar av några yttranden var mindre än 0. 

Tabell 4. Regressionsanalys av sambandet mellan positiva/negativa bedömningar av ofiltrerade och 

lågpassfiltrerade yttranden. 

R Square Adjusted R Square F Sig. Standardiserad 
koefficient beta 

0,307 0,298 33,23 0,000 0,554 
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Figur 1. Korrelation av bedömningar av ofiltrerade och lågpassfiltrerade yttranden i känsloläget 

positiv/negativ känsla. Endast positiv känsla bedömdes i alla yttranden och därför visas endast skalan 

från 0-4. 

En ANOVA utfördes med filterstatus (lågpassfiltrerade/ofiltrerade yttranden) som within-subjects 
variabel och språk, talarkön, spädbarnskön och spädbarnsålder som between-subjects variabler. Ingen 
interaktion mellan filterstatus och between-subjects variablerna är signifikant – det lägsta p-värdet var 
0,519 (alpha = 0,05) för interaktionen mellan filterstatus och spädbarnskön. 

Sammanfattning av resultatet i detta avsnitt: 

Bedömningarna av lågpassfiltrerade och ofiltrerade yttranden visade signifikant korrelation, vilket 
innebär att yttrandena bedömdes ungefär likadant i de lågpassfiltrerade som de ofiltrerade – dock så är 
lutningen i figur 1 mindre än 1, då de ofiltrerade yttrandena gav lägre värden än de filtrerade. 
ANOVA:n visade att varken språk, talarkön, spädbarnskön eller spädbarnsålder hade någon inverkan 
på hur yttrandena bedömdes i varken de lågpassfiltrerade eller ofiltrerade yttrandena. 

4.3 Bedömningar av positivt/negativt känsloläge 
av båda könen och de två språken 
Tabell 5 visar skillnaderna i bedömningar av positivt/negativt känsloläge för yttranden av svenska 
mammor och pappor. Både bedömningarna av svenska mammors och pappors BRT och VRT 
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återfinns i tabellen. De fonetiska aspekterna för respektive kön visas i tabell 6 för att kunna jämföra 
dessa med bedömningarna. 

Tabell 5. Medelvärden av bedömningar av det positiva/negativa känsloläget gällande svenska mammor 

och pappor, både BRT och VRT. 

Talarkön Positiv/negativ känsla 

Mammor 1,40 

Pappor 1,48 

Mammors VRT 0,57 

Pappors VRT -0,50 
 
Ett t-test utfördes för att testa huruvida skillnaderna mellan bedömningarna av mammornas och 
pappornas yttranden på den positiva/negativa känsloskalan var signifikanta, vilket de visades inte 
vara. 

Tabell 6. Akustiska medelvärden för svenska mammor och svenska pappor. 

Talarkön f0_medel 
(Hz) 

f0_omfång 
(halvtoner) 

F1_medel 
(Hz) 

F2_medel 
(Hz) 

Mammor 283,752 9,77 694,256 2009,379 

Pappor 166,374 8,33 668,728 1778,744 

Mammors VRT 223,176 9,25 824,465 2242,425 

Pappors VRT 127,144 5,13 723,079 1581,972 

 
Ett t-test visade att skillnaderna mellan mammornas och pappornas f0-medel var signifikanta - p<.05 
(alpha = 0,05) och ett t-test över deras f0-omfång visade också på signifikanta skillnader. T-tester 
mellan mammornas och pappornas F1 och F2 utfördes inte, då de parametrarna inte korrelerar med 
bedömningarna av positiv/negativ känsla. 

Tabell 7 nedan visar medelvärden av bedömningar av svenska och australiensiska mammors yttranden 
inom de olika känslolägena. Även medelvärdena av mammornas VRT återfinns i tabellen, för att 
tydliggöra skillnaderna mellan uppfattade känslolägen i BRT och VRT. Tabell 8 demonstrerar 
medelvärden av de fonetiska aspekterna. 

Tabell 7. Medelvärden av bedömningar australiensiska och svenska mammors yttranden. 

Språk Positiv/negativ känsla 

Australiensiska mammor 1,28 

Svenska mammor 1,53 

Australiensiska mammors VRT -0,03 

Svenska mammors VRT 0,57 
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Ett t-test utfördes mellan bedömningarna av de svenska och australiensiska mammornas 
positiva/negativa tonläge. Skillnaderna är inte signifikanta. 

Tabell 8. Akustiska medelvärden av australiensiska och svenska mammors yttranden. 

 

Språk 
f0_medel 

(Hz) 
f0_omfång 
(halvtoner) 

F1 
(Hz) 

F2 
(Hz) 

Australiensiska mammor 326,739 11,57 751,868 2138,875 

Svenska mammor 283,752 9,77 694,257 2009,379 

Australiensiska mammors VRT 291,689 13,35 638,031 1765,481 

Svenska mammors VRT 223,177 9,25 824,465 2242,425 
 
Ett t-test över svenska och australiensiska mammors f0-medel visade att skillnaderna är signifikanta - 
p<.05 (alpha = 0,05). Även ett t-test över deras f0-omfång utfördes och visade att skillnaderna inte var 
signifikanta. 

Sammanfattning av resultatet i detta avsnitt: 

Trots signifikanta akustiska skillnader mellan mammornas och pappornas F0-medel och omfång så 
bedömdes alltså deras yttranden likvärdigt på de olika skalorna, utan signifikanta skillnader. 

Skillnaderna mellan bedömningarna av svenska och australiensiska mammor var inte heller 
signifikanta men även här var skillnaderna mellan deras f0-medel signifikanta, dock inte omfång. 

5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

5.1.1 Metodval 
Metoden valdes för att resultatet i så stor utsträckning som möjligt skulle kunna relateras till de två 
studier den bygger på - Kitamura & Burnham (2003) och Schwarz et al. (in preparation). Samma 
skalor för bedömning användes i de två studierna som i denna, och de fonetiska aspekterna för f0 som 
användes i denna var desamma som i Kitamura & Burnham (2003). Att även F1 och F2 mättes i 
denna studie beror på att ljudfilerna inte var lågpassfiltrerade, vilket de var i studien från 2003. Denna 
studie ämnade bland annat undersöka skillnaderna i bedömningar av ofiltrerade och lågpassfiltrerade 
yttranden, och relatera dessa eventuella skillnader till de fonetiska aspekter som skiljer dem åt - 
formanter. 

Styrkan med metoden ligger i att endast genom subjektiva bedömningar av yttranden och 
korrelationer mellan dessa och de fonetiska aspekterna, kan vi få ledtrådar om vilka fonetiska aspekter 
som faktiskt är relevanta för vilka känslolägen som uppfattas. Dock så är det självklart inte möjligt att 
med säkerhet säga att resultaten av korrelationerna visar på något annat än just samvariation – de 
fonetiska aspekterna som korrelerar med ett visst känsloläge behöver inte nödvändigtvis användas 
som information av lyssnaren för att avgöra vilket känsloläge som uttrycks. Det är dock ändå en viktig 
indikator som, om den kombineras och jämförs med resultat ifrån andra studier, kan leda till en bättre 
förståelse för de viktigaste fonetiska aspekterna av olika känslolägen. 

Det bästa skulle självklart vara om spädbarn själva kunde säga vilka känslor och intentioner de 
uppfattar, men då detta inte är möjligt så får vi utgå ifrån att vad de uppfattar är ungefär samma som 
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vuxna. Detta är dock trots allt en svaghet i metoden som innebär att vi inte kan säga med säkerhet 
vilka fonetiska aspekter som gör att spädbarn föredrar vissa tonlägen framför andra. 

5.1.2 Validitet 
Det som kan ha påverkat validiteten i denna undersökning är miljön och omständigheterna när 
bedömningarna utfördes. Alla utfördes inte på samma plats, de var vid olika tider på dygnet och 
hörlurarna var inte likadana för alla. Det uppstod även ett anslutningsproblem med Lime Survey vid 
tre tillfällen, för tre olika deltagare - trots att problemet löstes på några sekunder varje gång och inga 
svar hade gått förlorade så är det inte omöjligt att detta påverkade bedömningarna av resterande 
yttranden. En analys kunde ha utförts för att hitta eventuella skillnader i bedömningar innan och efter 
avbrottet och även gällande de olika miljöerna och de andra ovan nämnda faktorerna, men hanns inte 
med inom tidsspannet för uppsatsen. Gällande de akustiska mätningarna så är validiteten stark, då 
scripten som användes var samma för alla yttranden, och mätte det som skulle mätas - vissa 
individuella mätningar utan script utfördes också, för att upptäcka eventuella skillnader i uppmätta 
värden när många analyserades samtidigt, och enskilt. Inga skillnader förekom. För de statistiska 
analyserna så mättes de flesta värdena endast på ett sätt, vilket innebär att signifikansen av resultatet 
inte är lika stark som den kunde ha varit om fler tester hade utförts. 

5.1.3 Reliabilitet 
För att resultaten av de subjektiva bedömningarna skulle bli så tillförlitliga som möjligt så spelades 
ljudfilerna upp i flera olika ordningar, så att eventuell trötthet mot slutet inte skulle påverka resultatet, 
eller att vissa bedömningar skulle påverkas av de föregående yttrandena. Två olika versioner av 
enkäterna skapades, så att en började med blocket som innehöll de australiensiska yttrandena och en 
började med blocket som innehöll yttrandena av svenska mammor. Blocket med yttranden av pappor 
var dock sist i båda versioner, och det är därför inte omöjligt att de bedömningarna är mindre 
tillförlitliga än resterande - experimentet tog trots allt 45-60 minuter och trötthet är därför en möjlig 
faktor som kan ha påverkat resultatet. Uttrycka kärleksfullhet hade dock 10 deltagare som minimum, 
och för styra beteende och trösta/lugna låg 10 deltagare väldigt nära gränsen, med 75 respektive 78 %. 

Att endast 10 deltagare deltog i experimentet trots att power-analysen visade att vissa känslolägen 
krävde 12 stycken och till och med 26 stycken för uppmuntra uppmärksamhet, innebär att resultaten 
inte är lika tillförlitliga som de skulle ha varit om experimentet hade haft fler deltagare. 

Gällande de akustiska mätningarna så användes samma inställningar för alla yttranden av män, och 
samma för alla yttranden av kvinnor, vilket innebär att inga skillnader i uppmätta värden p.g.a. 
mätinställningarna kan finnas. Att yttrandena spelades in vid olika tidpunkter skulle dock kunna ses 
som problematiskt gällande reliabiliteten - beror de uppmätta skillnaderna verkligen på åldersgrupp 
eller möjligtvis tid på året? Dock så var urvalsgruppen tillräckligt stor för att eventuella skillnader 
skulle fördelas slumpmässigt. 

För de statistiska analyserna så var testerna desamma för alla värden som sedan jämfördes vilket 
innebär att resultaten har validitet. 

5.1.4 Objektivitet 
Författarens värderingar kan inte ha påverkat resultaten av analyserna, då de utfördes kvantitativt. 
Dock så kan det inte uteslutas att tolkningarna av analyserna som diskuteras i resultatdiskussionen, 
nedan, inte vinklas till viss del av förutfattade meningar baserade på tidigare resultat. Författaren har 
försökt att tolka allting empiriskt och inte göra onödiga deduktioner, men trots allt så måste eventuella 
mänskliga brister tas med i beräkningen. Misstolkningar av vissa källor är också en möjlighet, men då 
det främst är de kvantitativa resultaten från tidigare studier som har använts som bas för tolkningar av 
denna studies resultat så borde relevanta misstolkningar inte förekomma. 
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5.1.5 Generaliserbarhet 
Resultaten av de subjektiva bedömningarna kan inte generaliseras till att inkludera bedömningar av 
personer med annat modersmål än svenska. Skillnaderna i bedömningarna av australiensiska och 
svenska yttranden kan mycket väl ha berott på deltagarnas bekanthet med svenska och det faktum att 
australiensisk-engelska inte ofta hörs i Sverige. Dock så kan resultaten jämföras med bedömningar i 
tidigare, liknande studier där deltagarna hade andra modersmål, för att på så sätt undersöka vad som 
möjligtvis kan generaliseras. Därför är det viktigt att utföra denna typ av studie i olika länder, med 
olika språk. Det bästa vore dock om en stor studie utfördes där yttrandena var på flera olika språk och 
bedömarna hade flera olika modersmål. Resultaten kan dock generaliseras gällande bedömningar av 
både kvinnor och män, och till viss utsträckning även för olika åldrar, då den yngsta deltagaren var 21 
och den äldsta 59. 
Samma problem gäller de akustiska analyserna, då yttrandena endast var på två språk. De var av både 
kvinnor och män, men endast på svenska, så resultaten gällande de två könens känslolägen kan bara 
generaliseras till viss del - det finns en möjlighet att skillnaderna mellan hur män och kvinnor talar till 
barn inte är desamma i andra länder som de är i Sverige. Här kan vi också jämföra med tidigare 
studier, men då de inte utfördes på samma sätt så kan inga riktiga slutsatser dras. 

5.2 Resultatdiskussion 
Denna del av diskussionen delas in på samma sätt som resultatet, utefter frågeställningen. Ordningen 
är densamma som frågorna och kategorierna i resultatet. 

5.2.1 Korrelation av känslor och fonetiska aspekter 
Förväntningarna gällande resultatet av denna fråga var följande: På basis av att det inte tycks finnas 
några signifikanta språkskillnader gällande hur grundtonen påverkas vid BRT (Fernald, et al. 1989) 
och att grundtonen är densamma i ofiltrerade yttranden som lågpassfiltrerade så är förväntningarna att 
f0-medelvärde och f0-omfång kommer att korrelera med samma känslolägen som i studien av 
Kitamura och Burnham (2003). Gällande formanterna så är det möjligt att den semantiska 
informationen som F1 och F2 innehåller kan komma att påverka bedömningarna delvis och att 
formanterna därför kommer att korrelera med vissa känslolägen – det har visserligen visats väl möjligt 
att bedöma känslolägen utan just dessa fonetiska aspekter (Kitamura & Burnham, 2003; Fernald, 
1989) men på grund av den semantiska informationen så är trots allt förväntningarna att vissa 
korrelationer mellan formanter och känslolägen kommer att påträffas. Om detta är fallet så kan även 
sambandet mellan f0 och känslolägena påverkas, då tonläget i så fall inte skulle ha lika stor inverkan 
på helheten. 

Korrelation av f0-medel och känslolägen 
Denna del av resultatet är delvis som förväntat, sett utifrån tidigare studiers resultat, men det finns 
många intressanta skillnader och även jämförelser att göra. Att f0-medel korrelerar signifikant med 
uppfattat positivt tonläge, uppmuntra uppmärksamhet och uttrycka kärleksfullhet stämmer överens 
med Kitamura & Burnhams (2003) resultat. Det som skiljer sig är att tröstande/lugnande korrelerade 
med f0-medel i deras studie men inte i denna, utan istället korrelerar f0-medel här med styra beteende. 
Då de australiensiska yttranden som används i denna studie är samma som i Kitamura & Burnham 
(2003) så kan det tänkas att skillnaderna är språkmässiga – den största delen av yttrandena i denna 
studie var trots allt svenska, och det är inte orimligt att tänka sig att det finns språkliga skillnader i hur 
vissa känslor uttrycks. Om det är fallet så skulle bedömningarna av de svenska yttrandena ha kunnat 
väga ner medelvärdet av bedömningarna gällande tröstande/lugnande, och på motsvarande sätt kan de 
ha höjt medelvärdet av bedömningarna gällande styra beteende. Ett annat alternativ, som kan gå hand 
i hand med det förra, är att det faktum att alla bedömare var svenskar och att de lyssnade på båda 
språken kan ha påverkat hur de bedömde de individuella språken – om svenskas tröstande/lugnande 
generellt förknippas med låg f0 så kanske bedömarna undermedvetet antog att låg f0 i australiensiska 
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också var ett tecken på tröstande/lugnande känsloläge. Även det faktum att yttranden ifrån pappor 
förekom i denna studie men inte i den av Kitamura & Burnham (2003) kan tänkas ha påverkat 
bedömningarna i helhet på samma sätt, i och med att män har lägre f0 än kvinnor. Att Kitamura & 
Burnhams yttranden var lågpassfiltrerade skulle också kunna vara en anledning till skillnaderna i 
korrelationerna. Visserligen har höjden av formanternas medelvärden i denna studie visats ha väldigt 
lite korrelation med uppfattade känslolägen (se nedan), men höjden av formanterna är inte lika 
relevant som det faktum att de överhuvudtaget finns med – de gör att uttalet av de olika språkljuden 
uppfattas istället för bara tonläget, vilket är det enda som uppfattas i de lågpassfiltrerade yttrandena. 
Därför kan det tänkas att semantiken som förmedlas av formanterna, oberoende av om de i vissa typer 
av känslolägen är högre eller inte, bidrar till hur högt känslolägena har skattats. Både 
tröstande/lugnande och styra beteende kan tänkas uppfattas ganska väl med hjälp av semantiken, 
oberoende av höjden av f0. Det är omöjligt att veta om någon eller alla av dessa alternativ stämmer 
dock, utan en jämförelse av separata korrelationer av fonetiska aspekter och motsvarande 
bedömningar i de två olika språken och av män och kvinnor. 

Korrelation av f0-omfång och känslolägen 
Ännu fler skillnader mellan denna studies resultat och de av Kitamura & Burnham (2003) hittar vi när 
vi jämför korrelationerna av f0-omfång och känslolägen. Kitamura & Burnhams resultat var att 
omfång förändrades signifikant vid uppmuntra uppmärksamhet och styra beteende. I denna studie 
korrelerade omfång visserligen också med uppmuntra uppmärksamhet, men även positiv känsla och 
uttrycka kärleksfullhet, och inte med styra beteende. En intressant jämförelse kan göras mellan 
Kitamura och Burnhams (2003) resultat och resultaten av studien av Pereira och Watson (1998). 
Pereira och Watsons resultat demonstrerade att kall ilska hade ett större f0-omfång än neutral ton men 
inte högre f0-medel, vilket stämmer överens med Kitamura och Burnhams resultat för korrelation av 
fonetiska aspekter och styra beteende. Pereira och Watsons studie var av VRT, och yttrandena var inte 
spontana utan uttryckta av skådespelare, men det kan ändå vara relevant att fundera över om styra 
beteende i australiensiskt BRT möjligtvis liknar kall ilska mer än det gör i svenska, där visserligen f0-
medel korrelerar med styra beteende men omfång gör det inte. Tanken styrks ytterligare av det faktum 
att hög f0-medel i Kitamura och Burnhams studie korrelerar med de känslolägen som skulle kunna ses 
som mer positiva. Det är med andra ord inte långsökt att tänka sig att styra beteende i australiensisk-
engelska generellt uttrycks på ett mindre positivt sätt än i svenska, och att bedömarna i Kitamura och 
Burnhams studie därför tolkade de mindre positiva yttrandena som styra beteende. 

Korrelation av formanter och känslolägen 
Gällande F1 och F2 så finns det inga tidigare studier som har undersökt dessa parametrars korrelation 
med uppfattade känslolägen, vilket är anledningen till att de undersöktes i denna studie. Resultatet 
visar att F1 inte korrelerar med någonting förutom F2, men däremot så korrelerar F2 med uttrycka 
kärleksfullhet. Det finns studier som till viss del har demonstrerat att F2 höjs när vi talar med ett 
leende. Anledningen till detta är att talröret blir kortare när munnen blir bredare och läpparna dras 
tillbaka och det finns även vissa bevis för att larynx höjs när vi ler (åtminstone vid uttal av vissa 
vokaler), vilket också har som effekt att talröret blir kortare (Fagel, 2010). F2 produceras längst fram i 
talröret, framför förträngningen (Patterson, Monaghan och Walters, 2010) vilket innebär att den 
formanten påverkas mest av läpparnas form. En studie som undersökte vilka fonetiska parametrar som 
påverkas av leende utfördes av Keough et al. (2015) där formantvärden för /i/, /a/, and /u/ 
undersöktes. Resultatet var att både F1 och F2 höjdes för /a/ men inte för de andra vokalerna. F0 
höjdes dock för alla vokaler och tycks därför höra ihop mer med leende tal än formanterna. Samma 
vokaler undersöktes i en studie av Fagel (2010) och även där var det endast F0 som korrelerade med 
alla vokaler, men F2 höjdes inte bara signifikant för /a/ utan även för /i/. F1 var endast signifikant för 
/i/. Det finns med andra ord vissa bevis för att F2 höjs när vi ler, och det är inte osannolikt att tänka 
sig att föräldrar ler mycket när de uttrycker kärleksfullhet. 

Korrelationer mellan känslolägen 
De känslolägen som korrelerar med varandra är följande: positiv/negativ känsla med uttrycka 
kärleksfullhet och uppmuntra uppmärksamhet; kärleksfullhet korrelerar, förutom med de två redan 
nämnda, också med trösta/lugna; trösta/lugna korrelerar endast med kärleksfullhet; uppmuntra 
uppmärksamhet korrelerar med positiv/negativ känsla, kärleksfullhet och styra beteende; styra 
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beteende korrelerar endast med uppmuntra uppmärksamhet. Rent intuitivt tycks dessa samband vara 
helt logiska, då de känslolägen som har bedömts liknande också ofta uttrycks i samband med varandra 
– att exempelvis styra beteende endast korrelerar med uppmuntra uppmärksamhet kan bero på att de 
två intentionerna är ganska likartade. Kitamura & Burnhams (2003) resultat visar också ett samband 
mellan positiv känsla, uttrycka kärleksfullhet och uppmuntra uppmärksamhet – dock även med 
trösta/lugna. Uttrycka kärleksfullhet visade korrelation med uppmuntra uppmärksamhet, trösta/lugna 
och positiv känsla. Trösta/lugna korrelerade intressant nog även med uppmuntra uppmärksamhet. 
Styra beteende visade endast samband med uppmuntra uppmärksamhet, precis som i denna studie. 
Kitamura & Burnham (2003) menar att det faktum att uppmuntra uppmärksamhet korrelerar med alla 
de andra känslolägena/intentionerna, inklusive styra beteende, kan vara ett tecken på att 
uppmärksamhet i BRT används för både affektiva och direktiva ändamål. I denna studie dock så 
korrelerar uppmuntra uppmärksamhet inte med trösta/lugna, vilket kan vara ett tecken på att f0 är en 
viktig faktor i uppmuntra uppmärksamhet, då f0 här inte korrelerar med trösta/lugna. I Kitamura & 
Burnhams studie korrelerar f0 med trösta/lugna, så det skulle kunna förklara varför uppmuntra 
uppmärksamhet också gör det, och är i så fall ett tecken på grundtonsfrekvensens vikt gällande 
uppfattade känslolägen. Grundtonsfrekvensen har tidigare bevisats generellt höjas i BRT i många 
språk (se exempelvis studien av Fernald et al. 1989 som omnämns i sektion 2.3.1), och resultat ifrån 
Fernald och Kuhl (1987) tyder på att f0 är den fonetiska aspekten som är den främsta anledningen till 
barns preferens för BRT. Dock så visar studien av Kitamura och Burnham (1998) att positivt 
känsloläge är en viktigare aspekt än f0 gällande att dra till sig barns uppmärksamhet, då barnen 
föredrog den positiva känslan även när grundtonsfrekvensen var likställd. Det skulle kunna innebära 
att en förhöjd f0 inte behövs för att barnen ska kunna urskilja positiv ton. Detta behöver dock inte 
betyda att grundtonsfrekvensen inte är en viktig faktor för att skilja mellan olika känslolägen, men de 
olika studiernas resultat indikerar att relationen mellan spädbarns preferens för olika känslolägen, hur 
dessa relaterar till varandra och deras fonetiska aspekter, är en komplex relation. Det är dock viktigt 
att påpeka att bedömningarna i denna studie och den av Kitamura & Burnham (2003) utfördes av 
vuxna, så att dra en parallell till vad det är spädbarn uppfattar och vilka fonetiska aspekter som är av 
vikt för deras preferenser och uppfattningar, är inte helt utan risker. 

Sammanfattning 
För att sammanfatta så bekräftades inte förväntningarna gällande denna fråga – det finns vissa 
skillnader mellan bedömningarna från Kitamura och Burnhams (2003) studie som möjligtvis kan bero 
på språk och/eller filtrering. Dock så var många av korrelationerna i denna studie desamma som i den 
av Kitamura och Burnham, så resultatet var trots allt inte helt emot förväntningarna. Att F1 och F2 
nästan inte korrelerade med några känslolägen men semantiken ändå delvis tycks påverka kan 
innebära att höjden av formanterna inte har någon inverkan på bedömningarna, utan endast 
semantiken de medför. 

5.2.2 Lågpassfiltrerade och ofiltrerade yttranden 
Hypotesen gällande denna fråga var följande: Då det är omöjligt att veta huruvida F1 och F2 kommer 
att påverka bedömningarna så går det inte heller att förutspå om de subjektiva bedömningarna av 
positivt/negativt känsloläge mellan de lågpassfiltrerade och ofiltrerade yttrandena kommer att skilja 
sig signifikant. Om F1 och F2 korrelerar med vissa känslolägen i de ofiltrerade yttrandena så 
förväntas det dock vara skillnader mellan bedömningarna av de lågpassfiltrerade och ofiltrerade 
yttrandena. 

Resultatet av jämförelserna mellan bedömningar av ofiltrerade och lågpassfiltrerade yttranden 
demonstrerade att bedömningarna visade en hög korrelation. Detta var enligt förväntningarna, då 
formanterna nästan inte korrelerade med några känslolägen. Dock så innebär det inte nödvändigtvis 
att inga skillnader finns – det är mycket möjligt att med andra test och mer material så blir resultatet 
annorlunda. Det faktum att resultatet visade att ofiltrerade yttranden generellt fick mindre positiva 
bedömningar än filtrerade tyder på att det trots allt finns skillnader som kan vara värda att utforska i 
framtida studier – det är möjligtvis ett tecken på att det semantiska innehållet ändå har vissa effekter 
på bedömningarna. Som diskuterades i det förra avsnittet så tyder vissa skillnader mellan 
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bedömningarna i denna studie och den av Kitamura och Burnham (2003) på att semantiken trots allt 
kan spela en liten roll, även om höjden av formanterna inte gör det. 

Trots att resultatet var förväntat så är det ändå intressant då det tyder på att semantisk information inte 
har en särskilt stor inverkan på vilka känslolägen som uppfattas, åtminstone inte gällande positivt 
tonläge. Positivt tonläge, som nämndes i sektion 2.4 förknippas ofta med BRT och studien av Pegg et 
al. (1992) som nämndes i sektion 2.1.2 visade att spädbarn föredrar BRT framför VRT vare sig det är 
filtrerat eller ofiltrerat. Det kan möjligtvis tänkas att anledningen till den preferensen är att de 
uppfattar positivt tonläge lika väl i de lågpassfiltrerade yttrandena som de ofiltrerade yttrandena, 
vilket enligt denna studies resultat tycks gälla även för vuxna. Detta är intressant med tanke på att 
vuxna förstår innebörden av det som sägs medan spädbarn inte gör det – det vore därför inte 
förvånande om vuxna hade lättare att uppfatta positiv känsla när de har tillgång till den semantiska 
informationen än när de inte har det, även om varken F1 eller F2 korrelerade med positiv känsla. 
Deltagarna i denna studie blev uppmanade att inte lyssna på det som sades utan endast utföra 
bedömningar utifrån tonen och det är mycket möjligt att de lyckades göra just detta. Ett annat 
alternativ är att den semantiska informationen faktiskt inte spelar så stor roll vid bedömande av 
positivt/negativt känsloläge. 

Resultatet visade också att varken språk, talarkön, spädbarnskön eller spädbarnsålder hade någon 
signifikant inverkan på filterstatus, vilket innebär att yttrandena inom de olika grupperna bedömdes 
ungefär likadant i både den lågpassfiltrerade och ofiltrerade versionen. Att språk inte hade någon 
inverkan kan tänkas vara en ytterligare indikation på att semantisk information inte är av lika stor vikt 
som den prosodiska informationen, om det inte var så att betydelserna av yttrandena var likvärdiga i 
de två språken och därför bedömdes så. Detta är möjligtvis anledningen till att ingen av de andra 
grupperna heller hade någon inverkan på filterstatus – att exempelvis bedömningarna av känslolägen 
yttrade till spädbarn vid 6 månaders ålder var ungefär desamma mellan de ofiltrerade och 
lågpassfiltrerade tycks tyda på att bedömarna endast lyssnade på tonläget. 

Det diskuterades i det förra avsnittet att vissa känslolägen möjligtvis bedömdes annorlunda än i 
Kitamura & Burnham (2003) på grund av semantiken och språk – resultatet gällande den höga 
korrelationen mellan de lågpassfiltrerade och de ofiltrerade yttrandena skulle till viss del kunna tänkas 
motbevisa detta. De skillnader i bedömningar som diskuterades gällde dock känslolägena trösta/lugna 
och styra beteende och hur f0 korrelerade med den ena i svenska och den andra i australiensiska. 
Korrelationerna mellan ofiltrerade och lågpassfiltrerade yttranden gällde endast bedömningar av 
positiv/negativ känsla så slutsatser gällande huruvida semantiken spelar roll för bedömningar av de 
andra känslolägena kan egentligen inte dras. Det enda vi kan se utifrån korrelationerna är att det 
möjligtvis finns språkmässiga skillnader i hur vissa känslolägen uttrycks. Positivt känsloläge är mer 
generellt övergripande än de andra, då det egentligen är mer av ett tonläge än ett känsloläge, och det 
är därför inte långsökt att tänka sig att bedömningar gällande positivt tonläge beror nästan helt på 
tonen, medan de andra känslolägena möjligtvis bedöms delvis utefter det semantiska innehållet. 

Det är dock mycket möjligt att den semantiska informationen i BRT är för innehållslös för att kunna 
förmedla mycket mer än tonen förmedlar av sig självt. Vuxna som talar till barn tenderar att använda 
kortare yttranden (Gleitman & Newport, 1984) och vi har nog alla hört att tal till spädbarn ofta 
handlar om sådant som inte är specifikt relevant för vad tonen förmedlar. Mammorna och papporna i 
denna studie blev inte instruerade att förmedla specifika känslor, utan talade helt fritt till sina barn. 
Många yttranden kan därför ha bedömts endast utifrån tonen för att den semantiska informationen inte 
förmedlade något specifikt. 

Sammanfattning 
För att sammanfatta så visade korrelationen att bedömningarna inte skiljde sig mellan de 
lågpassfiltrerade och ofiltrerade yttrandena, vilket kan innebära att när bedömarna bedömde 
positivt/negativt känsloläge så lyssnade de inte på vad som sades utan endast på tonläget. 
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5.2.3 Bedömningar av positivt/negativt känsloläge av båda könen och 
språken 
Hypoteserna gällande denna fråga var följande: Då det inte tycks finnas signifikanta språkskillnader 
gällande hur grundtonen påverkas vid BRT (Fernald, et al. 1989) och f0 visats tillräcklig för att 
särskilja mellan känslolägen (Kitamura & Burnham, 2003) så är det möjligt att det inte kommer finnas 
några skillnader i bedömningar mellan yttrandena på de olika språken – dock så har de tidigare 
studiernas lågpassfiltrerade yttranden inneburit att det som sades inte kunde uppfattas och därför är 
det möjligt att denna studies ofiltrerade yttranden kommer att trots allt skapa skillnader i 
bedömningar. Gällande de två könen så har det tidigare demonstrerats att både kvinnors och mäns f0-
medelvärde höjs vid BRT jämfört med VRT men att endast kvinnors f0-omfång förändras (Fernald, et 
al. 1989) och därför förväntas vissa skillnader i bedömningar mellan män och kvinnor. 

Skillnader mellan mammor och pappor 
Skillnaderna i bedömningar av positivt/negativt känsloläge i BRT av kvinnor gentemot män visade sig 
inte vara signifikanta, vilket inte stämmer överens med förväntningarna. Då icke-signifikans kan vara 
ett resultat av metoden som användes snarare än ett bevis för att kvinnors och mäns BRT faktiskt är 
lika positivt, så kan inga starka slutsatser dras. Resultatet är dock ändå värt att diskutera. 
Det finns inga tidigare studier som har demonstrerat några resultat gällande detta, vilket var en av 
anledningarna till att det undersöktes i denna studie. På grund av brist på tidigare forskning inom 
området och det faktum att denna studie är relativt liten så är det svårt att dra slutsatser angående 
anledningen till resultatet. Det som kan sägas dock, är att bedömningarna av positivt/negativt 
känsloläge i yttrandena av papporna är lika relevant som de av mammorna – gruppen av pappor var 
mindre än en tredjedel av alla yttranden, vilket innebär att bedömningarna av mammornas BRT väger 
tyngre än pappornas i korrelationen med de fonetiska aspekterna. Det faktum att pappornas BRT 
bedömdes likvärdigt mammornas innebär alltså att de bedömningarna är lika relevanta som 
bedömningarna av mammornas BRT. 

Att männens yttranden bedömdes lika positiva som mammornas är intressant även utifrån 
grundtonsperspektiv - det tycks vara fallet att det är hur mycket f0 skiljer sig från ”vanligt” tal som 
gör att yttranden bedöms positivt, snarare än att den måste komma över en viss gräns. De 
vuxenriktade yttrandena i denna studie kan därför mycket väl ligga till grund för att yttrandena 
bedömdes lika positivt för båda könen, då det barnriktade talet hade högre f0-medel och större f0-
omfång än det vuxenriktade för både mammorna och papporna. En jämförelse mellan VRT och BRT 
kan ha lett till att bedömarna bedömde BRT positivt, vare sig de gjorde det medvetet eller inte. Dock 
så är det endast pappornas omfång som är markant större i BRT än VRT medan mammornas endast är 
marginellt större. Det är även fallet att de vuxenriktade yttrandena endast består av yttranden ifrån en 
talare per kön och språk och därför är det egentligen inte möjligt att dra slutsatser gällande de 
uppmätta skillnaderna i BRT och VRT. Att mammornas och pappornas f0-medel och f0-omfång trots 
allt har signifikanta skillnader och ändå bedömdes likvärdigt tyder dock ändå på att yttrandenas 
inbördes höjd och omfång inte står till grund för skillnaderna, och då är det inte långsökt att tänka sig 
att det är skillnaderna mellan BRT och VRT som påverkade bedömningarna. 

Ytterligare bevis för signifikansen av skillnaderna mellan BRT och VRT återfinns i studien av 
Fernald et al. (1989) som omnämns i sektion 2.3.1. Resultatet visade att fonetiska aspekter i BRT 
skiljde sig från VRT i flera språk (franska, italienska, tyska, japanska, brittisk engelska och 
amerikansk engelska) på samma sätt för mammor och pappor, förutom att mammor generellt hade 
bredare omfång men inte pappor. Föräldrar i alla språkgrupper höjde f0-medelvärdet signifikant från 
VRT till BRT. I denna studie har det inte varit möjligt att jämföra BRT och VRT statistiskt, då det 
inte finns tillräcklig VRT-data, men enligt tabellerna med medelvärden i sektion 4.3 så har båda 
könen högre f0 i BRT än VRT och papporna har ett mycket större omfång medan mammornas endast 
är marginellt större. Resultatet gällande omfång är med andra ord tvärtemot resultatet av Fernald et al. 
(1989). Om skillnaderna är signifikanta så kan de ses som ett tecken på att ett brett omfång är viktigt 
för att uttrycka positiv känsla i BRT, vilket även korrelationerna mellan känslolägen och fonetiska 
aspekter i sektion 4.1 tyder på. Det är inte omöjligt att svenska mammor generellt talar med ett brett 
omfång medan pappor endast gör det i BRT eller kanske till och med endast i positiv BRT. Detta kan 
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i så fall förklara varför yttrandena bedömdes lika på den positiva/negativa känsloskalan, då både f0-
omfång och f0-medel korrelerade med positivt/negativt känsloläge – för att uttrycka positivt 
känsloläge i BRT behöver alltså männen bredda sitt omfång och höja medelvärdet av f0, medan 
kvinnorna endast behöver höja f0. Svenska var inte ett av de språken som undersöktes i Fernald et al. 
(1989) så om vi antar att skillnaderna mellan svenska pappors omfång i VRT och BRT är signifikant 
så kan detta tyda på att svenska i det fallet skiljer sig från de språken som undersöktes i Fernald et el. 
(1989). Det är i så fall möjligt att ett brett omfång är viktigare i svensk BRT än i andra språk. Dock så 
kan vi inte anta att skillnaden mellan männens f0-omfång i BRT och VRT är signifikant i svenska, 
vilket innebär att en ytterligare undersökning skulle behövas för att kunna säkerställa eventuella 
skillnader. 

Skillnader mellan svenska och australiensiska mammor 
De icke-signifikanta skillnaderna mellan bedömningarna av svenska och australiensiska var inte helt 
oväntade, men det hade heller inte varit förvånande om det språkliga innehållet som uppfattades i 
denna studies yttranden hade bidragit till vissa skillnader. Det går inte att forma några starka slutsatser 
utifrån detta resultat, då avsaknad av signifikans kan bero på metoden som användes snarare än att det 
inte finns några skillnader. Dock så kan detta ändå tyda på att grundtonsfrekvensen väger tyngre i 
bedömningar av känslolägen (åtminstone positivt/negativt) än det språk som används. Det är viktigt 
att påpeka här att språk i detta fall inte är detsamma som semantik – det är möjligt att det semantiska 
innehållet i yttrandena från de två språken var ungefär detsamma, och att om det hade skiljt sig mer så 
hade även bedömningarna varierat mer. Det är också möjligt att det faktum att det semantiska 
innehållet i de två språken kunde förstås av alla bedömare ledde till fler likheter i bedömningar än vad 
som skulle ha funnits om ett av språken hade varit obegripligt. 

Resultatet kan vara relevant att diskutera i jämförelse med studien av Abelin och Allwood (2000) som 
beskrivs i sektion 2.5.2. Deras resultat tyder på att vuxna har svårare att bedöma känslor i språk de 
inte behärskar än i deras modersmål, även om de inte har tillgång till semantisk information i 
modersmålet heller, som passar känslan som förmedlas (samma mening användes vid uttryck av alla 
känslor och var semantiskt neutral). En av känslorna som visades svårare att identifiera i det 
främmande språket var glädje, vilket skulle kunna jämföras med positivt tonläge i denna studie. I 
denna studie hade svenskarna tillgång till relevant semantisk information i båda språken (då de även 
behärskade engelska) och de bedömdes här båda likvärdigt på den positiva/negativa känsloskalan. 
Jämför vi de två studierna så tycks fallet vara att utan semantisk information så är känslor (åtminstone 
glädje) lättare att identifiera i modersmålet, men med semantisk information så är de lika lätta att 
identifiera i modersmålet som ett annat språk som också förstås. Det kan vara ett tecken på att 
semantisk information inom positivt tonläge väger tyngre än de fonetiska aspekterna när den är 
tillgänglig. I föregående avsnitt diskuterades det att, då bedömningar av positivt/negativt känsloläge 
korrelerade mellan ofiltrerade och lågpassfiltrerade yttranden, så är det ett tecken på att semantisk 
information i det känsloläget är redundant. Om det dock är så att semantisk information väger tyngre 
än fonetiska aspekter när den är tillgänglig så skulle det vara logiskt om bedömningarna i de 
lågpassfiltrerade och ofiltrerade yttrandena inte hade korrelerat. Dock så bedömdes de ofiltrerade 
yttrandena generellt lite lägre än de lågpassfiltrerade, vilket kan innebära att den semantiska 
informationen faktiskt påverkade bedömningarna till viss del. Det måste även påpekas att Abelin och 
Allwoods yttranden inte var BRT utan VRT, och det kan möjligtvis vara anledningen till att glädje 
inte var lika lätt att identifiera som i denna studies ofiltrerade yttranden av BRT, då f0 är högre i BRT 
än VRT (Fernald, et al. 1989) och f0 har i denna studie visats korrelera med positivt/negativt 
känsloläge. 

Sammanfattning 
För att sammanfatta så var skillnaderna mellan bedömningarna av yttrandena från de två könen icke-
signifikanta, vilket innebär att inga starka slutsatser kan dras. Resultatet kan dock tyda på att ett brett 
omfång är en viktig fonetisk aspekt av positiv BRT och även att det är skillnader mellan de fonetiska 
aspekterna i BRT gentemot VRT som är viktigt. Gällande de två språken så var även dessa skillnader 
mellan bedömningarna icke-signifikanta vilket återigen innebär att inga starka slutsatser kan dras men 
det är möjligt att den semantiska informationen endast spelar en liten roll och att grundtonens höjd 
och omfång är av störst vikt. 
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5.3 Praktisk tillämpning 
Syftet med denna studie är framför allt insamlande av data för att få en bättre förståelse för vilka 
känslolägen som uppfattas i BRT. Det kan leda till en ökad förståelse för spädbarns preferens för 
BRT, och den praktiska tillämpningen skulle i sådant fall kunna vara att använda den förståelsen för 
att gynna spädbarns utveckling till högre grad. 

5.4 Framtida forskning 
En framtida studie skulle framför allt behöva vara mer omfattande - yttranden av fler språk, bedömare 
med flera modersmål, fler deltagare generellt och grupper med större åldersspann. Det vore också 
intressant om yttrandena var av flera olika längder och om fler fonetiska aspekter togs fram (t.ex. f0-
variabilitet och f0-kontur). Resultatet av denna studie tycks generellt tyda på att semantisk 
information inte är nödvändig för att särskilja mellan olika känslolägen i BRT, men det skulle 
behövas en studie där korrelationer mellan fler känslolägen i lågpassfiltrerade och ofiltrerade 
yttranden utfördes, då några resultat tyder på att semantiken möjligtvis har en inverkan på 
bedömningar av vissa känslolägen. 

5.5 Etikdiskussion 
Inga deltagare ifrågasatte någon del av studien. Personliga frågor ställdes innan utförande av 
experimentet, men deltagarna försäkrades om att uppgifterna inte skulle publiceras i helhet och att de 
svar som senare skulle bli en del av studien skulle vara anonyma. 

6. Slutsatser 
Resultaten av korrelationerna mellan bedömda känslolägen och fonetiska aspekter visade att f0-medel 
var den parameter som korrelerade med flest känslolägen och tycks därför ha störst betydelse för 
uppfattade känslolägen, tätt följt av f0-omfång. Varken F1 eller F2 visade sig ha stor betydelse för 
uppfattade känslolägen, då endast F2 korrelerade med ett känsloläge - uttrycka kärleksfullhet. 

Gällande hur bedömt positivt/negativt känsloläge påverkas av om yttrandena är lågpassfiltrerade eller 
inte så indikerar resultaten att filtrering inte har någon inverkan på hur känsloläget bedöms. Detta 
stämmer överens med resultaten av den första frågan, då det endast var F2 som korrelerade med ett 
känsloläge och det var inte positivt/negativt känsloläge. 

Den sista frågan handlade om huruvida talarnas kön eller språk hade någon inverkan på hur 
yttrandena bedömdes och inte heller där var skillnaderna signifikanta, varken mellan yttrandena av 
mammor och pappor eller mellan australiensiska och svenska mammor. Detta trots att skillnaderna i 
f0-medel var signifikanta för båda paren och även skillnaderna i f0-omfång gällande könen. 

Inte alla resultat var enligt förväntningarna, men alla resultat tillsammans indikerar att främst höjden 
av f0-medel och f0-omfång är relevanta för uppfattade känslolägen. Det tycks dock inte vara fallet att 
höjden eller omfånget måste komma över en viss specifik gräns, åtminstone inte för positivt/negativt 
känsloläge – det är snarare fallet att de måste skilja sig från det vardagliga, neutrala talet som i detta 
fall representeras av vuxenriktat tal och att grundtonsfrekvensens höjd och omfång i BRT jämfört med 
VRT är vad som gör att det bedöms positivt. Syftet med denna studie uppfyllt, då alla frågeställningar 
är besvarade. 
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