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S a m m a n f a t t n i n g 
 

Forskning har visat att barn som uppvisar ett normbrytande beteende i 
kombination med brister i empati och förståelse för ömsesidighet med 
andra har svårare för att bedöma rädda ansikten än andra barn med 
normbrytande beteenden. I en studie kopplades detta till att de inte 
läser av ögonen utan fokuserar mer på munnen. Föreliggande studies 
huvudsyfte var dels att validera ett instrument för mätning av barns 
ögonrörelser och relatera ögonrörelser till tolkning av känslor i 
ansiktsuttryck, dels att undersöka om barns empati generellt kan 
kopplas till skillnader i ögonrörelsemönster vid bedömning av 
ansiktsuttryck. En normalpopulation på 39 barn i 10-11 årsåldern 
bedömde ansiktsuttryck (glad, neutral, ledsen, arg och rädd). 
Föräldraskattningar av kognitiv och affektiv empati relaterades till 
deras förmåga att identifiera ansikten korrekt. Resultaten indikerar att 
rädda ansiktsuttryck generellt var svårare än de andra att bedöma. Det 
fanns också en negativ korrelation mellan affektiv empati och 
förmågan att bedöma rädda ansikten och ansikten i allmänhet. 
Resultaten diskuteras utifrån tidigare forskning och klinisk betydelse.  

 
Nyckelord: Affektiv empati, ansiktsuttryck, barn, callous-unemotional 
traits, kognitiv empati, ögonrörelser 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
I n l e d n i n g 

 
Förmåga till empati, det vill säga att ha medvetenhet om andras känslor och att 
handla i enlighet med detta, är en viktig förutsättning för att vi ska förstå andras 
behov och visa ömsesidighet. 
 
Beteenden karaktäriserade av bristande empati kan vara en del av en problematik 
som långsiktigt skulle kunna ha stor klinisk betydelse. Dessa beteenden kan 
utvecklas till eller finnas med vid sociala interaktionsproblem och i sämsta fall 
bidra till normbrytande beteenden som aggressivitet, snattande, stölder, 
vandalisering, m.m.  
 
Forskning tyder på att pojkar som uppvisar ett normbrytande beteende och ett 
kyligt, icke-empatiskt, manipulerande förhållningssätt gentemot andra (s.k. callous-
unemotional traits) har svårigheter att registrera och tolka ansikten som uttrycker 
ledsenhet och rädsla (Blair et al, 2001). Oförmågan att tolka rädsla korrekt har i en 
studie kopplats till att de inte läser av ögonen när de ska bedöma vilken känsla en 
person uttrycker i sitt ansikte (Dadds et al, 2006). När de uppmanats att fokusera på 
personens ögon har de dock kunnat avläsa ansiktet korrekt (Dadds et al, 2006) 
vilket skulle kunna tyda på att dessa barn skulle kunna lära sig att läsa av rädsla.  
 
I denna uppsats redovisas en undersökning av förmågan till empati hosen icke-
klinisk grupp barn, och kopplingen till avläsning av ansiktsuttryck samt till mönster 
i ögonens rörelser vid ansiktsavläsningen. Idén om att studera hur en 
normalpopulation barn tittar på och bedömer ansiktsuttryck och koppla detta till 
empati kommer ur ett intresse för att utforska möjligheten att på sikt kunna utveckla 
behandlingsmetoder för barn som uppvisar ett normbrytande beteende med brist i 
empati.  
 
Empati 
 
Definitioner av empati varierar utifrån tre nära relaterade uttryck för empati: att dela 
en annan persons emotionella tillstånd; den explicita förståelsen av en annan 
persons emotionella tillstånd; och de prosociala beteenden som följer på de tidigare 
uttrycken för empati (se t ex Eisenberg & Strayer, 1987). Historiskt sett har man 
skilt på affektiv empati och kognitiv empati (se t ex Broke, 1971; Blair, 2005). 
Kognitiv empati syftar på förmågan att intellektuellt inta en annan persons roll eller 
perspektiv, vilket involverar förmågan att avkoda och etikettera emotioner och 
deras situationella signaler (Gladstein, 1983). Affektiv empati syftar på en 
känslomässig respons som är mer adekvat i relation till, eller bättre stämmer 
överens med, någon annan persons situation än med den egna situationen (Hoffman, 
1984; Eisenberg & Farbes, 1990).  
 
Perception-Handlingsmodell för empati (Perception-Action Model for Empathy) 
För att kunna förena olika perspektiv på empati argumenterar Preston och de Waal 
(2002) för att empati behöver konstrueras som ett vitt begrepp som inkluderar alla 
processer som bygger på kopplingen mellan perception och handling (Preston och 
de Waal, 2002).  
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Preston och de Waal (2002) föreslår en modell för empati som de kallar 
”Perception-Action Model”, i denna uppsats översatt till Perception-
Handlingsmodellen. Denna modell bygger på att när en person varseblir en annans 
situation eller tillstånd så aktiveras egna representationer av situationen eller 
tillståndet automatiskt. Med representationer menar Preston och de Waal (2002) 
neuronkopplingar i hjärnan som lagrar information och till detta krävs inga 
kognitiva färdigheter förutom den plasticitet som finns i det centrala nervsystemet 
hos vilken individ som helst (Preston och de Waal, 2002). 
 
När dessa representationer aktiveras genereras den autonoma och somatiska 
responsen som förknippas med situationen eller tillståndet, så vida responsen inte 
hämmas. Om ett subjekt varseblir objektets tillstånd eller inte beror enligt denna 
modell framförallt på deras beroendeförhållande och deras inbördes relation. 
Beroendeförhållanden kan vara tillfälliga och ytliga, som när objekt och subjekt 
behöver samarbeta för att nå ett gemensamt mål och objektets tillstånd hindrar 
subjektet från att nå målet. Beroendeförhållanden kan även vara långvariga och 
djupgående, så som beroendeförhållande mellan familjemedlemmar eller gifta par 
som behöver samarbeta för att uppnå långsiktiga mål som kan sträcka sig över en 
livstid. Ju starkare relationen är mellan subjekt och objekt, desto mer kommer 
subjektet att varsebli objektets tillstånd. Desto mer kommer även deras liknande 
representationer av tillståndet eller situationen att aktiveras och desto mer troligt är 
det också med en respons från subjektet. Ju mer subjektets representationer liknar 
objektets representationer, desto lättare är det för subjektet att bearbeta objektets 
tillstånd och generera en adekvat respons. Det finns två typer av responser: responer 
med objektet där responsen matchas, så som sorg med sorg eller glädje med glädje, 
och responser på objektet som kan ses som instrumentella responser, så som att 
trösta någon som är ledsen eller att bli rädd när någon är arg på en (Preston och de 
Waal, 2002). 
 
Utveckling av empati  
Kontinuerlig emotionell och fysisk kontakt mellan spädbarn och vårdgivare tros 
ligga bakom emotionsregleringsfärdigheter hos spädbarn som avgör individens 
emotionella kompetens (se t ex Deboer & Boxer, 1979; Gable & Isabella, 1992; 
Stern, 1974). Forskningsresultat tyder på att spädbarn vars mammor är deprimerade 
uppvisar försämrad förmåga att matcha glada ansiktsuttryck med glada röstuttryck 
(Lundy et al., 1997) och visar färre ansiktsuttryck som svar på modellerade glada 
och förvånade ansiktsuttryck (Lundy et al., 1996). Preston och de Waal (2002) 
menar att mekanismen bakom kopplingen mellan perception och handling hjälper 
spädbarnet att uppfatta och lära sig av vårdgivarens uttryck. Vårdgivarens 
handlingar och uttryck kartläggs utifrån tidigare representationer hos barnet och 
genererar svar i form av handlingar och uttryck. Detta underlättar inte bara 
spädbarnets förmåga att förstå vårdgivarens beteende utan även samspelet mellan 
spädbarn och vårdgivare som är nödvändigt för utveckling av emotionsreglering 
(Preston och de Waal, 2002). 
 
Studier har visat att spädbarn och deras vårdgivare använder sig av känslouttryck 
för att förstärka positiv affekt, förändra negativ affekt och skapa avbrott när 
känslopåslag blir för höga (Malatesta & Haviland, 1982; Tronick, 1989). Samspelet 
mellan spädbarn och vårdgivare tycks vara nödvändig för emotionsreglering och 
emotionskontroll (Field, 1994), som i sin tur tycks vara nödvändig för empatisk 
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kompetens genom hela livet (Ungerer, 1990). Känslomässiga band till andra tycks 
vara en källa till kunskap om omgivningen för spädbarn. Forskningsresultat visar att 
spädbarn kan använda sin vårdgivares reaktion för att lära sig att något är farligt 
(Mineka & Cook, 1993; Mineka et al., 1984). Ettåriga barn har till exempel visat sig 
läsa av sin mammas ansiktsuttryck för att kontrollera om något är farligt (Sorce et 
al., 1985).  
 
Empatiska reaktioner tycks utvecklas och blir mer komplexa under barndomen och 
tonåren. Vid 0-12 månader verkar spädbarn kunna överta en annan persons känsla, 
till exempel genom att själv uppträda upprört och söka tröst om en annan person är 
upprörd. Barnets agerande tycks utvecklas med tiden till att blir mer inriktat mot att 
hjälpa personer som de uppfattar är i behov av hjälp. I takt med att den kognitiva 
kapaciteten utvecklas verkar även en utveckling i förmågan till empati vid mer 
subtila emotioner och fler emotioner än tidigare ske (Hart, 1999).  
 
Brist på samspelserfarenheter skulle kunna bidra till beteendeproblem som kan 
förknippas med oförmåga att kontrollera känslor i form av låg impulskontroll och 
högt risktagande (Tronick, 1989). Problem med känsloreglering kan kopplas 
samman med ökad tendens till sorg hos personen själv och bristande hjälpbeteende 
hos såväl barn som vuxna (se t ex Doherty, 1997; Eisenberg et al., 1994; 1996; 
Eisenberg & Okun, 1996).  
 
Empati och hjärnans informationsbearbetning  
Olsson och Ochsner (2008) beskriver i en review-artikel att sambandet mellan 
sociala, kognitiva och känslomässiga färdigheter och kortikala/subkortikala 
nervsystem till viss del kan förstås genom att en viss social kognitiv egenskap tycks 
ha en fundamental funktion vid emotionsbearbetning: förmågan att förklara 
beteende i termer av avsiktliga mentala tillstånd, som refereras till som ”mental 
state attribution” eller MSA. MSA:s roll kan ses utifrån tre områden: (i) att förstå 
emotioner, (ii) att lära sig emotionellt signifikant information och, (iii) 
emotionsreglering (Olsson och Ochsner, 2008). Forskningsresultat pekar mot att 
MSA bidrar till att förstå emotioner genom både snabba stimulusdrivna processer 
(Gallese et al., 2004) och mer genomtänkta och konceptuellt drivna processer 
(Ochsner et al., 2004; Decety & Jackson, 2004; Lamm et al., 2007).  
 
En kortikal region som tar emot visuosensorisk information är anterior insula (AI) 
som tros stärka affektiva erfarenheter genom interoceptiv medvetenhet om 
information från kroppen som skickas till området. Ett annat kortikalt område som 
tar emot visuosensorisk information är mellanområdet av anterior cingulate kortex 
(mACC) som tros koda affektiv information om smärta, så som känsla av obehag  
(Eisenberg et al., 2003; Hutchison et al., 1999; Wager et al., 2003) och motivera 
adekvat beteende genom projektioner till motoriska och autonoma center (Critchley 
et al., 2005; Dum & Strick, 2002). AI och mACC tycks vara med om att underlätta 
och automatisera både den affektiva och den kognitiva empatiska förmågan (Decety 
& Jackson, 2004; Singer et al., 2004).  
 
Kontrollprocesser som stöder mer kognitivt komplexa MSA skulle kunna 
möjliggöra förståelse för någons känslomässiga tillstånd när den information som 
kommit genom AI och mACC inte är tillräcklig. Dessa kontrollerade MSA gör det 
möjligt för oss att aktivt ta en annan persons perspektiv och bedöma deras känslor, 
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och utifrån detta förändra vår empatiska respons (Batson et al., 2002) och vår 
aktivitet i AI och mACC (Lamm et al., 2007). Dessa kontrollprocesser beror på ett 
nätverk av regioner i hjärnan som innefattar den högra temporala partiella 
kopplingen (TPJ) och dorsala-rostrala regionerna av mediala prefrontala kortex 
(MPFC), som innefattar Bromann area (BA) (Oschsner et al., 2004; Saxe et al., 
2006; Mitchell et al., 2006). BA tros vara speciellt känslig för uppgifter som både 
innehåller emotioner och MSA (Gilbert et al., 2006). 
 
Empati och normbrytande beteenden 
Som tidigare nämnts så benämns normbrytande beteende med nedsatt empati, 
bristande skuldkänsla och minskad känslomässig reaktivitet callous-unemotional 
traits eller CU-traits (Barry et al, 2000). Frick och medarbetare (Frick et al., 1994) 
har försökt att identifiera tidiga tecken på affektiva komponenter hos barn liknande 
dem vid psykopati genom att fokusera på brist i empati och samvete, avsaknad av 
adekvata känslor av skuld och ånger samt ett flackt, ytligt och onyanserat känsloliv. 
Frick och medarbetare (1994) kunde genom faktoranalyser av ett kliniskt stickprov 
bestående av 95 barn med normbrytande beteende visa på två huvudsakliga 
utvecklingsvägar till normbrytande beteende som debuterar under barndomen. Den 
ena vägen innebär utvecklandet av callous-unemotional traits och den andra innebär 
utvecklandet av utpräglad impulsivitet (Frick et al., 1994).  
 
En studie utifrån en klinisk population på 120 barn i åldrarna 6 till 13 år visade att 
barn med normbrytande beteende, med höga föräldra- och lärarskattningar på både 
uppförandeproblem och CU-traits, uppvisade allvarligare och aggressivare 
normbrytande beteende jämfört med barn med uppförandeproblem utan CU-traits. 
De hade även en längre historia av poliskontakter och historia av normbrytande 
beteende hos föräldrarna jämfört med barn med uppförandeproblem utan CU-traits 
(Christian et al., 1997). Kombinationen av CU-traits och uppförandestörning kan 
förknippas med en svårare form av uppförandestörning, även när man kontrollerat 
för AD/HD och uppförandestörning (Frick et al., 2005). I kliniska 
undersökningsgrupper har ungefär 25-30 procent av barn med normbrytande 
beteende uppvisat CU-traits (Christian et al., 1997; Enebrink, Andershed & 
Långström, 2005). Flera studier har indikerat att barn med normbrytande beteende 
som uppvisar CU-traits har ett mer frekvent normbrytande beteende, så väl 
aggressivt som icke-aggressivt, jämfört med barn med normbrytande beteende som 
inte uppvisar CU-traits (Christian et al., 1997; Enebrink, Andershed & Långström, 
2005). Bland de barn med normbrytande beteende som även uppvisar CU-traits är 
risken större att det normbrytande beteendet ska fortsätta från barndomen upp i 
ungdomen jämfört med de barn som endast har ett normbrytande beteende (Frick et 
al., 2003).  
 
Barn som uppvisar CU-traits skulle kunna beteckna en undergrupp med en etiologi 
bakom sin uppförandestörning som skiljer sig från andra typer av 
uppförandestörningar. Gruppen skulle därför kunna dra nytta av behandling som är 
specifikt utformad för denna problematik (Enebrink, Andershed & Långström, 
2005).  
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Att läsa av och bedöma ansiktsuttryck 
Människor verkar behöva läsa av andras känslouttryck för att kunna förstå eller 
förutsäga en annan persons beteende. Detta är en förmåga som brukar refereras till 
som ”mind-reading”, det vill säga att kunna ”läsa någons tankar” (Siegal & Varley, 
2002; Stone et al., 1998). Särskilt personer med autismspektrumstörning kan ha 
svårt att tolka sociala koder, så som ansiktsuttryck, vilket kan leda till svårigheter 
socialt (Hill & Frith, 2003).  
 
Svårigheter att känna igen ansiktsuttryck hos andra förekommer både hos patienter 
som uppvisar drag av psykopati (Hare, 1995; Blair, 2003) och patienter som har 
skador i amygdala (Davis & Whalen, 2001; Adolphs et al., 2005) vilket skulle 
kunna tyda på att dysfunktion i amygdala kan ha betydelse vid psykopati (Dadds et 
al, 2006). Adolphs och medarbetare (2005) visade att svårigheter att känna igen 
uttryck av rädsla hos andra som kan sammankopplas med dysfunktion i amygdala 
karaktäriseras av brist på uppmärksamhet riktad mot andras ögon och kan avhjälpas 
genom instruktioner om att rikta uppmärksamhet mot ögonen (Adolphs et al., 
2005).  
 
Blair och medarbetare (Blair et al, 2001) intresserade sig för den grupp barn som 
uppvisar normbrytande beteende, nedsatt empati, bristande skuldkänsla och 
minskad känslomässig reaktivitet som brukar benämas callous-unemotional traits, 
eller CU-traits (Barry et al, 2000). De undersökte förmågan att avläsa ansiktsuttryck 
hos pojkar utifrån grad av CU-traits mätt genom skattingsformuläret Antisocial 
Process Screening Device (Frick & Ellis, 1999). En grupp pojkar med hög grad av 
CU-traits och en kontrollgrupp presenterades för bilder av ansikten som visade 
följande uttryck: ledsen, glad, arg, avsky/äckel, rädsla och förvåning. Man kunde 
dra slutsatsen att gruppen med hög grad av CU-traits framförallt hade svårigheter 
att registrera och tolka ansikten som uttryckte ledsenhet och rädsla samt att de 
uppvisade en annorlunda bearbetning, det vill säga lägre aktivitet i amygdala, av 
framförallt ansikten som uttryckte rädsla (Blair et al., 2001).  
 
Svårigheter med igenkänning av ansiktsuttryck vid annan problematik 
Flera studier har pekat mot att barn med autism inte prioriterar att uppmärksamma 
och notera ansiktsuttryck spontant utan väljer att primärt fokusera på neutrala 
objekt. Genom träning eller motivation har detta beteende kunnat påverkas, vilket 
skulle kunna indikera att det för ett barn med autistisk störning inte uppfattas som 
relevant att notera ansiktsuttryck snarare än att barnet inte skulle ha förmåga till 
detta. Det skulle kunna betyda att det finns icke utnyttjade resurser hos barnet 
snarare än att barnet har en opåverkbar funktionsbrist (van der Geest et al., 2002a; 
van der Geest et al., 2002b). En hypotes är att autistiska barn är ”blinda” för 
känslouttryck som förmedlas via ansiktet, men att instruktion och träning när det 
gäller hur och var de skall titta skulle kunna öka denna kapacitet (Tantam et al., 
1989). 
  
Många av de barn och tonåringar som uppfyller kriterier för ångestsyndrom oroar 
sig för sociala relationer (Weems et al., 2000) och ångestsymtom skulle kunna ha 
koppling till påverkan på informationsbearbetning (Hadwin et al., 1997). Flera 
studier med barn och tonåringar har pekat mot att hög ångestnivå predicerar brister i 
igenkänning av ansiktsuttryck (Walker, 1981; Simonian et al., 2001; Melfsen & 
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Florin, 2002) medan andra inte gjort det (Manassis & Young, 2000; McClure et al., 
2003).  
 
En studie (Easter et al., 2005) undersöktes sambandet mellan igenkänning av 
ansiktsuttryck och ångest hos barn och tonåringar genom hjärnröntgen av 
amygdalas struktur och funktion. 15 barn och tonåringar som uppfyllde 
diagnoskriterierna för ångestsyndrom jämfördes med en matchad kontrollgrupp 
utifrån hur väl de kunde bedöma ansiktsuttryck och resultaten visade att barn och 
ungdomar med ångestsyndrom hade svårare att bedöma ansiktsuttryck än 
kontrollgruppen. Denna skillnad fanns dock bara när ansiktet tillhörde en vuxen, 
inte ett barn (Easter et al., 2005). 
 
Emotioners betydelse för uppmärksamhet 
Öhman, Flykt och Esteves (2001a) visade i sin studie att emotionellt negativa och 
potentiellt hotfulla stimuli, så som ormar och spindlar, fångade uppmärksamheten 
mer effektivt än neutrala och icke hotfulla stimuli som blommor och svampar 
(Öhman, Flykt och Esteves, 2001a). I fem olika experiment visade Öhman, Flykt 
och Esteves (2001b) även att skrämmande ansikten fångade uppmärksamheten mer 
effektivt än vänliga ansikten, i termer av snabbare och mer korrekt identifikation 
(Öhman, Flykt & Esteves, 2001b). Lundqvist och Öhman (2005) har genom fyra 
experiment visat att även hotfulla ansikten som endast med ögonbrynen, munnen 
eller ögonen uttryckte känslan identifierades snabbare och mer korrekt än neutrala 
eller vänliga ansikten (Lundqvist & Öhman, 2005). 
 
Förmågan att läsa av ansiktsuttryck kopplat till oxytocin 
Receptorer för neuropeptiden oxytocin är fördelade över flera områden i hjärnan 
(Landgraf & Neumann 2004) som kan förknippas med sociala beteenden, så som 
föräldrabeteenden, anknytning, sociala minnen och reaktionsförmåga vid social 
stress hos icke-mänskliga däggdjur (Carter, 1998; Ferguson et al., 2000; Young & 
Wang 2004). Neuropeptider har i flera studier visat sig ha direkt effekt även på 
människors beteenden (Heinrichs et al., 2003; 2004; Kosfeld et al., 2005). Oxytocin 
tycks framförallt minska responser på social stress och öka tillit till socialt samspel 
(Heinrichs et al 2003; Kosfeld et al 2005).  
 
Domes och medarbetare (2007) undersökte oxytocinets inverkan på förmågan att 
läsa av andras känslouttryck genom en dubbelblind placebostudie med 30 vuxna 
män som försökspersoner. Försökspersonerna fick genomgå ett test som syftar till 
att avläsa känslouttryck utifrån bilder av personers ögonregion. Oxytocin 
förbättrade testresultatet jämfört med placebo, i synnerhet vid de bilder som var 
svåra att tolka (Domes et al., 2007).  I en annan dubbelblind placebostudie 
(Guastella, Mitchell & Dadds, 2008) med 52 vuxna män som försökspersoner fann 
man att oxytocin ökade tiden som försökspersonerna ägnade åt ögonen, jämfört 
med placebo, när de skulle bedöma bilder av ansiktsuttryck (Guastella, Mitchell & 
Dadds, 2008). 
 
Ansiktsigenkänning hos barn 
Då föreliggande studie undersöker barns bedömning av ansiktsuttryck är forskning 
som berör ansiktsigenkänning hos barn av intresse eftersom barn under tio år har 
visat sig bearbeta ansikten annorlunda än vuxna. Diamond & Carey (1977) tillhörde 
de första att visa på att yngre barn baserar ansiktsigenkänning mer på individuella 
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ansiktsdrag medan äldre barn och vuxna mer baserar igenkänning på hur ansiktens 
delar relaterar till varandra (Diamond & Carey, 1977). Trots att senare studier (se t 
ex. Baenninger, 1994; Gilchrist & McKone, 2003; Pellicano & Rhodes, 2003) 
föreslår att barn inte enbart förlitar sig på ansiktsdrag när de identifierar ansikten 
har forskningsresultat pekat mot att vuxna som baserar igenkänning på ansiktsdrag 
har svårare att känna igen ansikten än de som baserar igenkänning på hur ansiktens 
delar relaterar till varandra (Woodhead, Baddeley & Simmonds, 1979). Ett flertal 
studier har visat på utvecklingsmässiga skillnader i hur barn och vuxna identifierar 
ansikten, men samtliga har använt sig av statiska bilder av ansikten (se t ex Carey & 
Diamond, 1994; Hay & Cox, 2000; Want et al., 2003).  
 
Ett antal studier har jämfört igenkänning av ansikten i rörelse med igenkänning av 
ansikten på bilder (se t ex Knight & Johnston, 1997; Lander & Bruce, 2003; Pike et 
al., 1997). Studier med vuxna försökspersoner har generellt visat att igenkänning av 
okända ansikten varit lättare när försökspersonerna fått se ansikten i rörelse än när 
de fått se bilder av ansikten (Pike et al., 1997; Schiff, Banka, & de Bordes Galdi, 
1986) men det finns även studier som visat på det motsatta (se t ex Christie & 
Bruce, 1998). Lander och Bruce (2003) fann att rörliga ansikten inte bara var lättare 
att känna igen än statiska ansikten utan att rörelse även gjorde det lättare att etablera 
nya representationer av ansikten (Lander & Bruce, 2003). O’Toole, Roark och Abdi 
(2002) har föreslagit två hypoteser för de fördelar som rörliga ansikten skulle kunna 
ha jämfört med statiska ansikten. Den första hypotesen föreslår att rörelse ger extra 
information om ett ansikte och den andra hypotesen föreslår att rörelse bättre 
hjälper till att fastställa ansiktets tredimensionella struktur (O’Toole, Roark & Abdi, 
2002) 
 
Skelton och Hay (2008) visade barn i åldrarna 6-7 år och 10-11 år antingen rörliga 
eller statiska ansikten följt av ett test för rörlig eller statisk igenkänning. Ansikten 
som varit rörliga när de presenterats kändes igen lättare än statiska ansikten men det 
var inte lättare att känna igen ansikten genom det rörliga testet än genom det 
statiska. De äldre barnen hade generellt sett lättare att känna igen ansikten men de 
yngre flickorna hade lika lätt för att känna igen rörliga ansikten som de äldre 
barnen, vilket skulle kunna tyda på att flickors färdigheter när det gäller att känna 
igen ansikten utvecklas snabbare än pojkars (Skelton och Hay, 2008). Studier som 
undersökt könsskillnader i ansiktsigenkänning rapporterar att flickor haft lättare att 
känna igen ansikten. Dessa skillnader har observerats utifrån en mängd olika 
uppgifter och stimuli, där man framförallt kunnat se att flickor haft lättare att känna 
igen flickors och kvinnors ansikten än mäns och pojkars ansikten (se t ex.Cross, 
Cross, & Daly, 1971; Ellis, Shepherd, & Bruce, 1973; Lewin & Herlitz, 2002). 
 
Avläsning av ansiktsuttryck och ögonrörelser 
En studie som gjorts i Australien har kunnat härleda svårigheten att registrera och 
tolka rädsla i ansikten till att pojkar som uppvisar en hög grad av CU-traits inte 
läser av ögonen när de ska bedöma vilken känsla en person uttrycker. När de 
uppmanats att fokusera på personens ögon har de dock kunnat avläsa ansiktet 
korrekt (Dadds et al., 2006). 
 
Även barn med autismspektrumstörning verkar fixera blicken på ansiktens nedre 
del istället för att läsa av ögonen (Dziobek et al., 2006). I studier där man har 
registrerat ögonrörelser i samband med att man presenterar sociala situationer tycks 
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förmågan att fixera objektets ögonregion vara det som skiljer mest mellan barn med 
autistiska drag och barn utan autistiska drag. Detta har tolkats som tecken på en 
underaktivitet i den så kallade FFA-arean (fusiform face area) hos autistiska barn 
(Pierce et al., 2004).   
 
Det har inte tidigare gjorts studier som fokuserat på ögonrörelser kopplat specifikt 
till empati hos barn utan annan problematik. 
 
Projekt 
I samarbete med BUP-enheten Signal, S:t Eriks ögonsjukhus och Karolinska 
institutet pågår ett projekt med fokus på ögonrörelser och ansiktsuttrycksavläsning 
bland annat hos barn som uppvisar normbrytande beteende och CU-traits. 
Föreliggande projekt har skrivits inom ramen för detta projekt, men med 
utgångspunkten att förstå mer om empati hos en normalgrupp barn och kopplingen 
till ansiktsavläsning och ögonrörelser. 
 
Syften med studien 
Denna studies syfte är att fördjupa kunskapen om bearbetning och identifiering av 
känslor hos en normalpopulation barn i åldrarna 10-11 år, och undersöka om empati 
är relaterad till förmågan att identifiera känslor i ansikten och avvikelser i 
ögonrörelsemönster. Att studera en normalpopulation är nödvändigt för att på 
längre sikt kunna göra jämförelser med olika kliniska grupper, så som barn som 
uppvisar hög grad av CU-traits och barn med autismspektrumstörning.  
 
 
Frågeställningar 

 
a) I hur stor utsträckning kan barn identifiera känslor korrekt i 

ansiktsuttryck, och skiljer sig förmågan åt mellan olika känslor?  
b) Kan ögonens rörelser relateras till vilket ansiktsuttryck som bedöms? 
c) Kan antalet korrekt identifierade ansiktsuttryck relateras till empatisk 

förmåga? 
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M e t o d 
 

Urval och deltagare 
 
Försökspersoner 
Försökspersonerna har rekryterats från tre klasser i årskursen 4 på en skola i 
Nordvästra Stockholm som tillfrågats om att delta i denna studie. Skolan valdes 
utifrån att den har ett upptagningsområde med stor variation ur ett socioekonomiskt 
perspektiv och valet av klasser som skulle delta i studien styrdes av vilka lärare på 
skolan som var intresserade av att ingå i studien. Lärarna skickade med barnen 
informerat samtycke samt skattningsformulär att ta hem till sina föräldrar. 
Möjligheten fanns för föräldrarna att kontakta forskargruppen vid eventuella frågor. 
21 mammor och 11 pappor fyllde i skattningsformuläret. Informerat samtycke och 
skattningsformulär delades sammanlagt ut till 78 barn. I studien ingår 39 barn i 
åldrarna 10-11 år. 19 pojkar och 20 flickor ingår i studien. 
 
De barn som lämnat in informerat samtycke med vårdnadshavares underskrift vid 
tidpunkten för testningen inkluderades i studien. Testningarna utfördes i skolans 
lokaler på lektionstid under två på varandra följande dagar. 
 
Mätinstrument 
 
Bilder av ansiktstuttryck 
Karolinska Directed Emotional Faces (KDEF) består av totalt 4900 fotografier av 
mänskliga ansiktsuttryck. Materialet utvecklades 1998 av Daniel Lundqvist, Anders 
Flykt och professor Arne Öhman från Sektionen för psykologi, Institutionen för 
klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet i Stockholm. Materialet utvecklades 
initialt för att användas inom psykologisk och medicins forskning, framförallt för 
att studera perception, uppmärksamhet, emotioner samt minne. Materialet innefattar 
70 individer som visar 7 ansiktsuttryck var, som fotograferats ur 5 olika vinklar 
(Lundqvist, Flykt & Öhman, 1998). Bilderna har visat på god validitet (Goeleven et 
al., 2008). 
 

 
 

Figur 1. Ansiktsuttryck bildserie nummer 2. 
 

I denna studie används bilder på två kvinnor i 30-årsåldern med nordiskt utseende 

(Figur 1). 
 
Mätning av ögonrörelser med Toobi-systemet vid bedömning av ansiktsuttryck: 
Tobii är ett system för ögonrörelsemätning som används på Bernadottelaboratoriet 
vid S:t Eriks ögonsjukhus, Karolinska institutet, för kliniska tillämpningar och 
forskningsprojekt. Modellen som används, Tobii 1750, är integrerad i en 
datorskärm. Genom dataskärmen presenteras barnen för fotografier av 
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ansiktsuttryck (glad, ledsen, arg, rädd och neutral) mot olika bakgrundsbilder i en 
randomiserad ordning. Varje bild visas under fem sekunder, mellan bilderna visas 
ett fixationskryss som randomiseras till olika platser på skärmen. 
 
Först presenteras en bildserie utan kommentarer eller givet uppdrag för att kunna 
registrera det spontana iakttagandet. Därefter visas en liknande bildserie, men då 
med uppmaningen att registrera och beskriva känslouttryck verbalt. Varje bildserie 
innehåller 25 bilder. I denna studie används data från enbart den andra bildserien då 
fokus för denna studie är igenkänning av känslouttryck. Dessutom skilde sig inte 
serierna åt vad gäller igenkänning eller ögonrörelser. Medan barnet tittar på bilden 
på dataskärmen registreras ögonrörelser genom en metod som kallas IR-
reflexionsmetoden. Metoden bygger på att ögat belyses med ett svagt infrarött 
(osynligt) ljus och reflexionen från detta ljus kan mätas med stor noggrannhet och 
på så sätt kan ögats position beräknas (Poole & Ball, 2005). 
 
Griffith Empathy Measure (GEM-PR)- Föräldraskattning av empati 
Dadds och Hunter (2007) har utifrån Bryant Index for empathy in children and 
adolescents, en skala med tillfredställande reliabilitet och validitet (Bryant, 1982), 
utarbetat ett formulär för föräldraskattningar av empati hos barn och ungdomar. 
Formuläret består av 23 påståenden som föräldrar får skatta på en niogradig 
Likertskala från -4 (håller inte alls med) till +4 (håller med helt och hållet) utifrån 
hur mycket de håller med eller inte håller med om påståendena. Mätinstrumentet 
innehåller två dimensioner; en kognitiv dimension och en affektiv dimension. 
Faktoranalyser har visat att Griffith Empathy Measure (GEM-PR) kan användas 
som en skala med totalt 23 items (alpha  .81) alternativt som en subskala med 6 
items som mäter kognitiv empati (alpha = .61) och en subskala med 9 items som 
mäter affektiv empati (alpha = .83) efter att ha uteslutit items som laddar i båda 
subskalorna. Ålder hade en huvudeffekt på skalans totalsumma och på skalan för 
kognitiv empati där ökande ålder kunde förknippas med ökad empati, men denna 
effekt fanns inte på skalan för affektiv empati. Flickor skattades ha en signifikant 
högre grad av empati på samtliga tre skalor. Fäder rapporterade signifikant lägre 
värden på skalans totalsumma samt på kognitiv empati, oberoende av barnets kön 
och ålder (Dadds et al., 2007). 
 
Formuläret är översatt (inklusive backtranslation) inför denna studie och saknar 
svensk normering.  
 
Varför använda GEM-PR? 
Att GEM-PR använts som mått trots att svensk normering saknas och få 
valideringsstudier gjorts beror på att GEM-PR var den enda skattningsskalan som 
skolan kunde gå med på att använda. Några dagar innan första testtillfället 
skickades skattningsformuläret APSD (Frick & Hare, 2001) som mäter CU-traits till 
skolan för att delas ut till eleverna. Lärarna reagerade på att formuläret hade ett 
negativt fokus och ville inte dela ut det till barnen. Behovet av att kunna genomföra 
studien vägde tyngre än att använda en skattningsskala med svensk normering. Då 
låga skattningar på GEM-PRs subskala för affektiv empati visat sig korrelera med 
CU-traits hos pojkar (Blair, 2005; Dadds et al., under tryckning) är GEM-PR 
intressant för att undersöka normbrytande beteende med brist i empati.  
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Bortfall GEM-PR 
33 stycken (85 %) av föräldraifyllda GEM-PR lämnades in innan analysen 
påbörjades. Sex stycken skattningar ingår därför inte på grund av olika anledningar, 
till exempel för att de lämnats in för sent.  
 
Procedur  
Psykologstudent Camilla Ekstrand träffade under lektionstid ett barn i taget och tog 
emot undertecknat informerat samtycke och ifylld föräldraskattning. Barnet fick ta 
plats framför datorn och kalibrering skedde för att säkerställa att datorn kan läsa av 
barnets ögonrörelser. Inför den första bildserien fick barnet en muntlig samt en 
skriftlig instruktion på skärmen om att bara titta på bilderna som visas. Inför nästa 
instruktion fick barnet en muntlig samt en skriftlig instruktion om att titta på 
bilderna och högt tala om vilket ansiktsuttryck personen på bilden visar. Testningen 
tog ungefär 7 minuter per person och som tack för hjälpen fick barnet en biobiljett. 
 

 
 

Figur 2. Fotografi av testsituationen. 
 

Etikprövning 
Etiskt tillstånd för projektet i sin helhet kommer att sökas hos Regionala 
Etikprövningsnämnden i Stockholm enligt lagen (2003:460) om etikprövning av 
forskning som avser människor. 
 
Databearbetning 
Ögonrörelseinspelningarna analyserades med hjälp av Visiolyzer, ett program 
utvecklat vid Bernadottelaboratoriet på Karolinska institutet (Öquist, 
2008). Analysen utgick från fixationerna, det vill säga de perioder när ögat hållit sig 
stilla. En fixation ansågs påbörjad när ögat inte rört sig mer än en grad i någon 
riktning under minst 100 ms och en fixation ansågs avslutad när ögat rört sig mer än 
50 pixlar (ca 1.3°) från sitt centrum. För varje fixation sparades information om 
dess duration, det vill säga hur länge man tittat, och position, det vill säga var på 
bilden man tittat. Blinkningar och störningar räknades inte till durationen utan lades 
till en summa som sedan användes för att räkna ut inspelningens kvalitet (andel 
tappade mätpunkter). Positionerna matchades sedan mot åtta olika intresseområden 
i ansiktet (Figur 3). 
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Figur 3. De åtta olika intresseområdena i ansiktet som fixationer matchades mot 
(panna, vänster öga, höger öga, centrum, näsa, mun, ansikte i övrigt samt bild). 

 
Var och en av bilderna i inspelningarna analyserades var för sig. Den första 
fixationen (F0) räknades som latens då denna låg på fixationsmärket som visades 
mellan bilderna. För de fem första fixationerna (F1-F5) sparades information. För 
tiden bilden visats som helhet sparades information om det totala antalet fixationer 
per område och tiden som spenderats där. Resultatet av analysen för en inspelning 
blev dels data som kunde exporteras till Excel, dels en visualisering av hur ögonen 
rört sig över bilderna (Figur 4).  
 
 

 
Figur 4. Exempel på ögonens rörelser vid bedömning av ansiktsuttryck.. 
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Bortfall ögonrörelsemätningar 
I flera analyserade bilder saknades mätpunkter, oftast på grund av att 
försökspersonen rört på sig utanför det område som Tobii systemet klarar av att 
registrera inom. Det genomsnittliga bortfallet för alla bilder låg på 25 % per bild. 
För att få säkrare data togs bilder där mer än 25 procent av data saknades bort. Efter 
detta var bortfallet 6 % per bild.  

 
GEM-PR – hantering av skattning mellan skalsteg 
I de fall där föräldrar markerat sin skattning mellan två skalsteg har skattningen 
avrundats mot mitten, vilket innebär att en skattning som till exempel markerats 
mellan 0 och +1 har avrundats till 0 och en skattning som markerats mellan -1 och 0 
har avrundats till 0.  
 
Analys 
Analyserna utfördes med hjälp av SPSS 16.0. För att undersöka eventuella 
skillnader i antal korrekt identifierade ansiktsuttryck mellan könen användes det 
Chitvå-baserade testet McNemars test för dikotoma variabler. Oberoende t-test 
användes för att beräkna samband mellan var och hur länge försökspersonerna fäste 
blicken på olika områden på respektive ansiktsuttryck (se Appendix A och B). För 
att analysera om antalet korrekt identifierade ansiktsuttryck var korrelerat med 
empati genomfördes korrelationer med Spearmans rangkorrelationskoefficient och 
Pearsons produktmomentskorrelationskofficient.  
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R e s u l t a t  
 
Statistiska förutsättningar 
 
GEM-skattningarna och ögonrörelserna var normalfördelade. Antal korrekt 
bedömda ansiktsuttryck var inte normalfördelat.  
 

1. Hur många ansiktsuttryck, och vilka, kunde identifieras korrekt? 
 

Det finns inte sedan tidigare någon normering gjord på barn för identifiering av 
ansiktsuttryck. Därför presenteras först medelvärden, median och 
standardavvikelser för de ansiktsuttryck som ingick i studien. 
 
Resultaten visade att de rädda ansiktsuttrycken generellt var svårast att känna igen 
medan de glada ansiktsuttrycken kändes igen av alla varje gång de visades (Tabell 
1). 

 
Tabell 1. Medelvärden, standardavvikelser och procenttal per ansiktsuttryck för antal korrekt 
identifierade ansiktsuttryck samt totalt antal ansiktsuttryck (n = 39) 
Ansiktsuttryck Antalet möjliga

korrekta svar
Median Medelvärde Sd Allas 

korrekta 
svar 

Procent 

Glada  5 5 5 0 195 100 

Arga  5 5 4,6 1,1 181 93 

Neutrala 5 5 4,9 0,8 190 97 

Ledsna 5 5 4,8 0,7 187 96 

Rädda 5 4 2,9 2,3 113 58 

 
 
Kön 
 
Ingen signifikant skillnad mellan könen erhölls. Små tendenser gick dock att 
urskilja: 5 pojkar (26 % av 19 totalt) och 1 flicka (5 % av 20 totalt) gav ett eller 
flera inkorrekta svar på arga miner (χ2 = 3,4; p =.065). 12 pojkar (63 % av 19 totalt) 
och 8 flickor (40 % av 20 totalt) gav ett eller flera inkorrekta svar på rädda (χ2 var 
inte signifikant). 
 
I och med att det fanns en tendens till att antingen identifiera alla ansikten korrekt 
eller inga dikotomiserades den femgradiga variabeln. När möjligheten att korrekt 
identifiera ansiktsuttrycken jämfördes med varandra framkom att det var lättare att 
identifiera rädsla samtliga gånger än att identifiera rädsla vid något enstaka fall. 
Rädd var signifikant (p =<.001) åtskilt i förhållande till de andra känslouttrycken. 
Även arg skilde ut sig i förhållande till glad (p =.031).  
 
 
2. Kan ögonens rörelser relateras till vilket ansiktsuttryck som bedöms? 
 
Generellt fanns det stora skillnader och ett flertal signifikanser mellan ögonens 
rörelser och vilka ansiktsuttryck som visades. Nedan redovisas resultaten för latens, 
det vill säga reaktionstiden när bilden visas, därefter två aspekter av fördelningen av 
fixationerna, det vill säga de punkter där försökspersonerna stannar med blicken. 
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Latens 
 
Resultaten visade på signifikanta skillnader i latens, d.v.s. reaktionstiden när 
ansiktet visas (Figur 5). Det ledsna (t-värde = 3.06, df =241, n = 122 bilder) och 
rädda (t-värde = -3.09, df = 245, n = 121 bilder) ansiktsuttrycket hade signifikant 
längre latens, reaktionstid, än det neutrala (p < 0.001). Latensen för det rädda 
ansiktsuttrycket var också signifikant längre jämfört med det glada (t-värde = 2.16, 
df = 250, n = 126, p < 0.05). 

 
Figur 5. Genomsnittlig latenstid för olika ansiktsuttryck. 

 
 
 
Fixationer: Skillnader i tid som ägnades åt olika områden i ansiktet  
 
Skillnaden i tid som ägnades åt de olika områdena i ansiktet, presenterat utifrån 
respektive känslouttryck var följande:  
 
Ledsen: näsan fick mer uppmärksamhet än vid arg (t-värde = 2.55, df 248, n = 122 
bilder, p < 0.05) och rädd (t-värde = 2.26, df 246, n = 122 bilder, p < 0.05).  
Glad: övrig bild fick mer uppmärksamhet än vid ledsen (t-värde = 2.17, df 246, n = 
126 bilder, p < 0.05), arg (t-värde = 2.92, df 252, n = 126 bilder, p < 0.01), rädd (t-
värde = 2.92, df 250, 126 bilder, p < 0.01). 
Rädd: ögonen fick mer uppmärksamhet än vid neutral (t-värde = 2.88, df 245, n = 
126, p < 0.01), glad (t-värde = 5.3, df 250, n = 126 bilder, p < 0.01), ledsen (t-värde 
= 4.49, df 246, n = 126 bilder, p < 0.01) och arg (t-värde = 3.75, df 252, n = 126 
bilder, p < 0.01)  
Arg: munnen fick mer uppmärksamhet än vid neutral (t-värde = 4.57, df 247, n = 
128 bilder, p < 0.01 ), glad (t-värde = 2.15, df 252, 128 bilder, p < 0.05), ledsen (t-
värde = 2.46, df 248, n = 128 bilder, p < 0.05) och rädd (t-värde = 3.7, df 252, n = 
128 bilder, p < 0.01) (Se figur 6). 
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Figur 6. Procentuell fördelning av samtliga fixationers duration över områden, dels 
totalt och dels för de olika uttrycken. 
 
 
Fixationer: var fäster man blicken under tiden medan bilden visas?  

a) Neutral 
Som figur 7 sammanfattar så riktades mer uppmärksamhet mot näsan i 
början medan ögonen fick konstant uppmärksamhet. Totalt ägnades mest 
uppmärksamhet åt vänster öga. 

 

 
Figur 7. Procentuell fördelning av de fem första fixationernas duration över olika 
områden för neutral (n=121) 
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b) Glad 
Som figur 8 sammanfattar så riktar de flesta uppmärksamhet mot näsan i 
början men även vänster öga och bakgrund får uppmärksamhet. Ansiktet i 
övrigt får mycket lite uppmärksamhet. Mot slutet ägnas mest 
uppmärksamhet åt bakgrunden. 

 

 
 
Figur 8. Procentuell fördelning av de fem första fixationernas duration över olika 
områden för glad (n=126) 
 

c) Ledsen 
Som figur 9 sammanfattar så får näsa, ögon och centrum mest 
uppmärksamhet i början samt även till viss del munnen. Totalt ägnades mest 
uppmärksamhet åt näsan på ledsna ansikten. 
 

 
Figur 9. Procentuell fördelning av de fem första fixationernas duration över olika 
områden för ledsen (n=122) 
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d) Arg 
Som figur 10 sammanfattar så ägnades mest uppmärksamhet åt näsa, ögonen 
i början. Sedan ägnades mest uppmärksamhet åt munnen. Totalt ägnades 
mest uppmärksamhet åt munnen på arga ansikten. 
 

 
Figur 10. Procentuell fördelning av de fem första fixationernas duration över olika 
områden för arg (n=128) 
 

e) Rädd 
Som figur 11 sammanfattar så ägnades mest uppmärksamhet växelvis åt 
ögonen under hela tiden. Näsan och munnen ägnades mer uppmärksamhet i 
början. Totalt ägnades mest uppmärksamhet åt höger öga på rädda ansikten. 
 

 
Figur 11. Procentuell fördelning av de fem första fixationernas duration över olika 
områden för rädd (n=126) 
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3. Kan antalet korrekt identifierade ansiktsuttryck relateras till empati? 
GEM-PR har inte validerats i Sverige. Medelvärden och standardavvikelser 
presenteras därför som bakgrundsinformation till resultaten. 
 
Medelvärden och standardavvikelser för GEM-PR 
 
Medelvärdet för GEM total och affektiv var något högre för flickor. På GEM 
kognitiv har pojkar något högre medelvärde än flickor (Tabell 3). 

 
Tabell 3. Medelvärden och standardavvikelser för flickor (n =19) 
och pojkar (n =15) på GEM (total, kognitiv och affektiv) samt på 
hela populationen (n =33). 
Kön   Totalt Kognitiv Affektiv 

Flicka Medelvärde 44,7 15,579 10,5

 Sd 14,7 4,4 12,2

Pojke Medelvärde 42,1 16 7,5

 Sd 19,8 7,2 11,8

Total Medelvärde 43,6 15,8 9,8

  Sd 16,8 5,7 12

 
 
GEM-PR relaterat till antalet korrekt identifierade miner 
 
Glada ansiktsuttryck gick inte att korrelera med någon annan variabel eftersom 
samtliga som visats blivit korrekt identifierade. Försökspersoner med höga 
skattningar på affektiv empati hade lättare för att bedöma alla ansiktsuttryck, 
jämfört med de med låga skattningar (Tabell 4). Försökspersoner med höga 
skattningar på GEM totalt och försökspersoner med höga skattningar på affektiv 
empati hade lättare för att bedöma rädda ansiktsuttryck än de med låga skattningar. 
Höga skattningar på kognitiv empati kunde inte relateras till antal korrekt 
identifierade ansiktsuttryck. Vid kontroll för kön kvarstod de signifikanta 
korrelationerna. 
 
 

Tabell 4. Korrelationer mellan GEM och antalet korrekt 
identifierade miner (n=33) 

 

GEM 
total 

GEM 
kognitiv 

GEM 
affektiv 

GEM total 1,00 0,50** 0,82**

GEM kognitiv 0,50** 1,00 0,08

GEM affektiv 0,82** 0,08 1,00

ledsna uttryck 0,20 0,28 0,14

arga uttryck -0,16 -0,27 0,08

rädda uttryck 0,35* -0,12 0,41*

neutrala uttryck -0,15 -0,12 -0,08

uttryck totalt 0,26 -0,19 0,41*

*p<0.05 **p<0,01     
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D i s k u s s i o n 
 
Föreliggande studie är den första studien som tittar på barns ögonrörelser i 
förhållande till ansiktsuttryck och empati. Därför redovisas en del beskrivande data 
som kan användas i kommande studier. Då området är obeforskat finns inte så 
mycket data att relatera tillbaka till.  

 
Sammanfattning av respektive frågeställning och resultat 

a)  Hur många ansiktsuttryck, och vilka, kunde identifieras korrekt? 
 Av alla ansiktsuttryck var rädda ansiktsuttryck svårast att känna igen. Det som 
även skilde dessa ansiktsuttryck från de andra var att försökspersonerna antingen 
kände igen det alla gånger det visades eller ingen av gångerna det visades. Detta 
skulle kunna tyda på att det kan finnas ett eller flera ”rätta” sätt att identifiera rädsla 
på som man antingen använder sig av eller inte använder sig av. Kanske tittar de 
personer som kan identifiera rädsla på bilderna på ett annat sätt än vad de 
försökspersoner som inte kan identifiera rädsla gör? 

 
b) Kan ögonens rörelser relateras till vilket ansiktsuttryck som bedöms? 

Latensen, det vill säga reaktionstiden när ansiktet visas, var längre på ledsna och 
rädda ansiktsuttryck än på neutrala. Latensen på det rädda ansiktsuttrycket var 
också längre än på det glada. En tolkning av detta skulle kunna vara att barn som får 
se glada och neutrala ansiktsuttryck snabbt förstår hur de ska titta för att kunna läsa 
av ansiktet medan de vid rädda ansiktsuttryck tvekar eftersom de inte vet var de ska 
börja för att läsa av ansiktsuttrycket.  
 
Generellt ägnade försökspersoner näsan mycket uppmärksamhet under de första 
fixationerna. Detta väcker frågor om vad näsan ger för information om 
ansiktsuttrycket. Skulle man till exempel kunna fixera blicken på näsan men ändå få 
en uppfattning om ögonen genom skrattrynkor? 
 
Ögonen fick mer uppmärksamhet på rädda ansikten än på de andra och mindre 
uppmärksamhet på glada ansikten än på de andra. Då rädsla var svårast att bedöma 
och glädje lättast skulle man kunna fundera över om det finns någon koppling 
mellan svårighetsgrad och grad av uppmärksamhet riktad mot ögonen. Kanske 
behövde försökspersonerna rikta mer uppmärksamhet mot ögonen ju svårare 
ansiktsuttrycket var att bedöma? Om detta skulle vara fallet kan man fundera över 
ögonens roll vid uttryck av känslor generellt. Skulle ögonen kunna vara den 
säkraste källan för identifiering av känslouttryck generellt? 
 
Munnen fick mer uppmärksamhet på arga ansikten än på de andra. Skulle det kunna 
vara så att munnen spelar en större roll vid ilskeuttryck än vid andra uttryck? 
Personen på bilderna som används i denna studie snörper ihop munnen vid det arga 
ansiktsuttrycket så att den arga munnen är svår att förväxla med munnen på de 
andra uttrycken. Om detta är fallet även vid ilskeuttryck generellt, skulle man då 
kunna identifiera ilska enbart genom att titta på munnen? 
 
Vid de ansiktsuttryck som var lättast att bedöma, så som glad och neutral, tycktes 
försökspersonerna använda de första tre fixationerna till att läsa av ansiktet, för att 
sedan flytta blicken till den övriga bilden. Vid ledsna och arga uttryck, som var lite 
svårare att bedöma, tycktes försökspersonerna använda de fyra första fixationerna 
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för att läsa av ansiktet, för att sedan flytta blicken till den övriga bilden. På de rädda 
ansiktsuttrycken, som var svårast att bedöma, användes de fem första fixationerna 
till att läsa av bilden. 
 
Utifrån dessa resultat kan man fundera över om det skulle kunna vara så att när barn 
tittar på bilder av ansiktsuttryck som är lätta att bedöma läser de snabbt av viktiga 
områden i ansiktet, så som ögonen och munnen. När de tittar på ansikten som är 
svårare att bedöma behöver de längre tid för att läsa av viktiga områden i ansiktet 
innan de kan bedöma vilket ansiktsuttryck som visas. När barnen tittat på rädda 
ansikten tycks de återkomma till ögonen igen trots att ögonen redan ägnats 
uppmärksamhet. Man skulle kunna tänka sig att ett barn som saknar förmåga eller 
intresse att fokusera en längre tid på att läsa av ansiktsuttryck skulle kunna bedöma 
de flesta ansiktsuttryck ändå. Glada och neutrala ansiktsuttryck skulle kanske kunna 
identifieras snabbt medan ledsna och arga ansiktsuttryck skulle vara svårare men 
ändå möjliga att bedöma på relativt kort tid. Rädsla verkar, utifrån dessa resultat, 
inte vara möjlig att identifiera snabbt i ett ansiktsuttryck och detta skulle möjligen 
kunna kopplas till att vissa barn har svårare än andra att bedöma rädda 
ansiktsuttryck.  

 
c) Kan antalet korrekt identifierade ansiktsuttryck relateras till empati? 

Hög grad av affektiv empati skulle kunna förknippas med att lättare kunna bedöma 
ansiktsuttryck, medan hög grad av kognitiv empati utifrån dessa resultat inte verkar 
kunna kopplas till förmåga att bedöma ansiktsuttryck. Affektiv empati syftar på en 
affektiv respons som är mer adekvat i relation till, eller bättre stämmer överens 
med, någon annan persons situation än med den egna situationen (Hoffman, 1984; 
Eisenberg & Farbes, 1990). Att kunna känna vad en annan person känner skulle 
alltså utifrån dessa resultat kunna ses som viktigare för ansiktsigenkänning än att 
intellektuellt kunna inta en annan persons roll eller perspektiv så som en person 
med hög grad av kognitiv empati kan göra (Gladstein, 1983).  
 
 
Sammanfattande reflektion, diskussion 
Låga skattningar på affektiv empati i tidigare forskning har visat sig korrelera med 
CU-traits hos pojkar (Blair, 2005; Dadds et al., under tryckning) och det är pojkar 
med hög grad av CU-traits som haft svårt att bedöma rädda ansiktsuttryck (Blair et 
al, 2001; Dadds et al, 2006) i tidigare studier. När de uppmanats att fokusera på 
personens ögon har de dock kunnat avläsa ansiktet korrekt (Dadds et al, 2006), 
vilket kanske skulle kunna vara något som barn med hög grad av affektiv empati 
gör utan uppmaning.  
 
I Dadds och medarbetares studie (2006) var den vanligaste felaktiga bedömningen 
att pojkar med hög grad av CU-traits identifierade rädda ansikten som neutrala eller 
äcklade (Dadds et al., 2006). I föreliggande studie var istället det vanligast 
förekommande felaktiga svaret att försökspersonerna identifierade rädsla som 
förvåning. I Dadds och medarbetares studie (2006) var det även vanligt att pojkar 
med hög grad av CU-traits identifierade neutrala ansikten som arga (Dadds et al., 
2006). I föreliggande studie var det endast två barn som missbedömde neutrala 
ansiktsuttryck och dessa tyckte att ansiktet var uttråkat. Det skulle ha varit 
intressant att se om användandet av ytterligare ansiktsuttryck, så som äckel/avsky 
och förvåning, påverkat föreliggande studies resultat. Hade till exempel fler 
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försökspersoner haft svårt att identifiera rädda ansikten om förvåning och 
äckel/avsky funnits med? 
 
Blair och medarbetare (Blair et al, 2001) fann i sin studie att pojkar med hög grad 
av CU-traits hade svårt att identifiera rädsla och ledsenhet. I föreliggande studie har 
inget samband mellan affektiv empati och förmågan att identifiera ledsna ansikten 
funnits. Föreliggande studies resultat ligger inte heller i linje med tidigare studier 
(Öhman, Flykt & Esteves, 2001b; Lundqvist & Öhman, 2005) vars resultat 
indikerat att skrämmande och hotfulla ansikten identifierats snabbare och mer 
korrekt än neutrala och vänliga ansikten. Eftersom föreliggande studie inte använt 
samma bilder som tidigare studier är det dock svårt att jämföra resultaten. De 
motstridiga resultaten indikerar att ytterligare forskning på området behövs. 
 
Som nämndes i inledningen så tros kontinuerlig emotionell och fysisk kontakt 
mellan spädbarn och vårdgivare ligga bakom emotionsregleringsfärdigheter hos 
spändbarn som avgör individens emotionella kompetens (se t ex Deboer & Boxer 
1979; Gable & Isabella 1992; Stern, 1974). Utifrån detta resonemang skulle man 
kunna tänka sig att brist på träning i att förstå andras ansiktsuttryck skulle kunna 
leda till brister i förmågan att bedöma ansiktsuttryck, och då kanske framförallt 
rädda ansiktsuttryck som skulle kunna kräva mer träning än andra ansiktsuttryck på 
grund av sin eventuella komplexitet. 
 
Som också nämndes i inledningen så tros brist på samspelserfarenheter kunna bidra 
till beteendeproblem som kan förknippas med oförmåga att kontrollera känslor i 
form av låg impulskontroll och högt risktagande (Tronick 1989), vilket utgör en del 
av symtombilden hos barn som uppvisar CU-trait. Ett möjligt sätt att tänka kring att 
CU-traits tycks relatera till brister i affektiv empati men inte i kognitiv empati är att 
affektiv empati skulle kunna ha en starkare koppling till de prosociala beteenden (se 
t ex. Eisenberg & Strayer, 1987) som följer på affektiv och kognitiv empati. Kanske 
kan till exempel en person som intellektuellt förstår att en annan person känner sig 
rädd lättare låta bli att bry sig om den andra personens känsla än om han eller hon 
reagerat känslomässigt på den andra personens känsla. 
 
 
Metoddiskussion 
 
Bekvämlighetsurval 
En brist med denna studie är bekvämlighetsurvalet, där man istället för att slumpa 
fram skolklasser för deltagande i studien använt försökspersoner från de klasser där 
lärarna varit intresserade av att delta i studien. Bekvämlighetsurvalet skulle kunna 
påverka generaliserbarheten av resultaten från denna studie eftersom man inte vet 
om dessa tre skolklasser var representativa för skolan som helhet. Att samtliga tre 
klasser kommer från samma skola skulle även kunna påverka resultatens 
generaliserbarhet eftersom skolan inte nödvändigtvis behöver vara representativ för 
skolor i allmänhet trots att den valts ut just på grund av att dess upptagningsområde 
erbjöd stor variation ur ett socioekonomiskt perspektiv. 
 
Försökspersoner 
Informerat samtycke delades sammanlagt ut till 78 barn i tre skolklasser. Av dessa 
hade 39 barn, det vill säga hälften av barnen som tillfrågats om medverkan i 
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studien, med sig förälderns underskrift vid testtillfället. Man vet inte om de 
försökspersoner som deltog i studien var representativa för samtliga barn i de tre 
klasserna. Ett möjligt scenario är att föräldrar till barn som uppvisar brist i empati 
valt att inte ge sitt samtycke till att ingå i studien av rädsla för vad som kan 
framkomma. Detta skulle kunna påverka resultatens generaliserbarhet. 
 
Begränsningar med ögonrörelsemätningarna 
Den främsta fördelen med Tobii-systemet är att personer som registreras inte 
behöver ha utrustning på sig utan kan titta på skärmen som vanligt vilket gör att 
man kan skapa förhållandevis normala situationer för användning samt att det går 
att studera annars lättdistraherade personer, t.ex. barn eller patienter med 
koncentrationssvårigheter. Nackdelen med systemet är att det jämfört med andra 
ögonrörelsemätningssystem har en förhållandevis låg precision ifråga om exakt var 
(<1°) och när (<50 Hz) man ser på något. Systemet är bra på att tala om var på 
skärmen man har hållit blicken, däremot kan man inte säga alltför mycket om 
rörelserna på vägen dit (Öqvist, 2008).  
 
Försökspersonerna fick se två bildserier, varav den första utan instruktion om att 
bedöma ansiktsuttryck. I denna uppsats har enbart data från den andra bildserien 
använts eftersom fokus var att studera ögonrörelser vid bedömning av 
ansiktsuttryck. Även om personen på bilderna var olika för de två bildserierna 
skulle en upprepningsfaktor kunna påverka resultaten då försökspersonerna redan 
”tränat” sig i att titta på ansiktsuttryck när de får instruktionen om att bedöma 
ansiktsuttryck inför bildserie nr 2. Det skulle ha varit bättre att randomisera 
ordningen för de olika bildserierna mellan försökspersonerna för att kunna se om 
ordningen påverkat resultaten. 
 
Instruktionerna inför bildserie nr 2 lästes först upp högt av testledaren, med en 
beskrivning av vilka ansiktsuttryck som skulle komma, innan en skriftlig instruktion 
dök upp på försökspersonens dataskärm. Eftersom försöksledaren kunde följa 
försökspersonens ögonrörelser även vid den skriftliga instruktionen syntes det att 
vissa inte läste instruktionerna alls medan andra läste dem noggrant. När 
försökspersonen till exempel bedömt ett ansikte som förvånat borde det innebära att 
försökspersonen inte kunde minnas att inget förvånat ansiktsuttryck nämnts, varken 
under den muntliga eller skriftliga instruktion om vilka ansiktstuttryck de skulle 
komma att få se. En brist med denna studie är att inga kontroller gjorts för att 
studera om detta påverkat försökspersonernas förmåga att bedöma uttrycken 
korrekt. 
 
Det skulle även ha varit bra att kontrollera interbedömarreliabiliteten för korrekt 
identifierade ansiktsuttryck genom att låta fler än en testledare leda testningarna 
men någon sådan möjlighet fanns det inte inom ramen för denna studie.  
 
Bilder av ansiktsuttryck 
Att det i denna studie använts statiska bilder av ansiktsuttryck för att studera 
ögonrörelser vid bedömning av ansiktsuttryck gör möjligheten att uttala sig om 
ögonrörelser vid bedömning av ansikten i rörelse eller verkliga ansikten mycket 
begränsad. Tidigare forskning (Skelton & Hay, 2008) visar att försökspersoner haft 
svårare att bedöma ansiktsuttryck utifrån statiska bilder än utifrån rörliga bilder. Att 
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det i denna studie använts statiska bilder av ansiktsuttryck skulle alltså kunna 
påverka resultaten. 
 
Att det var många som hade svårt att känna igen uttryck som rädd, ledsen och arg 
skulle kunna bero på bilderna. Kanske skulle de haft lättare att känna igen andra 
bilder? Att en kvinna i 30-årsåldern med nordiskt utseende visade ansiktsuttrycken 
skulle även kunna påverka resultatet. Tidigare forskning har pekat mot att flickor 
haft lättare att känna igen flickors och kvinnors ansikten än mäns och pojkars 
ansikten (se t ex. Cross, Cross, & Daly, 1971; Ellis, Shepherd, & Bruce, 1973; 
Lewin & Herlitz, 2002). Kanske gav valet av bilder flickorna en fördel?  
 
Utifrån Perception-Handlingsmodellen för utveckling av empati (Preston och de 
Waal, 2002) som sammanfattas i uppsatsens inledning, argumenterar Preston och de 
Waal (2002) för att spädbarn utvecklar empati genom samspel med vårdgivare. 
Utifrån detta resonemang skulle det kunna ha betydelse om personen på bilden är 
man eller kvinna. Kanske har de som haft en kvinnlig vårdgivare lättare att 
identifiera ansiktsuttryck hos kvinnor? 
 
Dadds och medarbetare (2006) använde sig av bilder på ansiktsuttryck från två 
vuxna, två barn och två tonåringar när de undersökte sambandet mellan CU-traits 
och ögonrörelser vid bedömning av ansiktsuttryck (Dadds et al., 2006). Inför denna 
examensuppsats undersöktes möjligheten att använda samma bilder av 
ansiktsuttryck som Dadds och medarbetare (2006) använde men de fanns inte att 
tillgå. Jämförelser mellan resultaten från Dadds och medarbetares (2006) studie och 
föreliggande studie hade lättare kunnat göras om samma bilder använts.  
 
Easter och medarbetare (2005) fann, som tidigare nämnts i uppsatsens inledning, att 
barn och ungdomar med ångestsyndrom hade svårare att bedöma ansiktsuttryck än 
kontrollgruppen, men endast när ansiktet tillhörde en vuxen, inte ett barn (Easter et 
al., 2005). Detta skulle kunna tyda på att det kan finnas en skillnad i 
försökspersonernas bedömning av ansiktsuttryck som tillhör barn respektive vuxna. 
Föreliggande studie skulle ha dragit fördel av att ansiktsuttrycken tillhört personer 
av med olika ursprung från olika åldersgrupper och av båda könen. 
 
Begränsningar med GEM-PR 
En begränsning med denna studie är att GEM-PR aldrig tidigare använts på en 
svensk population. Det skulle ha varit bättre att ha svenska normer att förhålla sig 
till vid analys av studiens resultat. Dessutom har endast två valideringsstudier gjorts 
på GEM-PR (Dadds et al., 2006; Dadds et al., 2008) och dessa har utförts av samma 
forskargrupp.  
 
GEM-PR översattes inför denna uppsats på sedvanligt sätt där backtranslation från 
svenska till engelska gjordes av en annan person än den som översatt från engelska 
till svenska. En tredje person har sedan bedömt överensstämmighet mellan svensk 
översättning och engelsk backtranslation. Denna studie skulle ha dragit fördel av 
om den svenska översättningen redan prövats i en tidigare studie.  
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Möjliga framtida användningsområden 
Beteenden karaktäriserade av brist i empati kan på lång sikt utvecklas till 
interaktionsproblem och normbrytande beteende som kan få stor klinisk betydelse. 
När ett sådant beteendemönster väl är etablerat är det svårt att bryta med de 
terapeutiska metoder som finns tillgängliga idag. Man kan med hjälp av 
skattningsskalor screena för brist i empati, men den kliniska användningen av dessa 
gäller framför allt att konfirmera misstankar om att sådana brister föreligger. 
Ögonrörelsemätningar vid bedömning av ansiktsuttryck skulle kanske i 
förlängningen kunna utvecklas till en intervention, där man både kan identifiera en 
avvikelse, träna barnet i att läsa av ansikten och sedan följa upp resultatet av denna 
träning. En sådan metod skulle i teorin kunna utöka behandlingsalternativen för 
barn med samspelssvårigheter och normbrytande beteende.  
 
 
Framtida forskning 
Det skulle vara intressant att undersöka om det funnits något mönster för hur de 
som haft svårt att bedöma rädda ansiktsuttryck tittat på bilderna. Har det funnits 
olika mönster för hur de tittat på ansiktsuttryck som de kunnat bedöma respektive 
ansiktsuttryck de inte kunnat bedöma?  
Något annat som skulle vara intressant att undersöka är om det finns något samband 
mellan ögonrörelser och inlärning av empati ur ett genusperspektiv. Får pojkar och 
flickor olika samspelserfarenheter som leder till olika typer av empati och olika 
mönster i ögonrörelser vid bedömning av ansiktsuttryck? 
  
 
Sammanfattning 
Resultaten från denna studie tyder på att det skulle kunna finnas en koppling mellan 
affektiv empati och förmågan att bedöma rädda ansiktsuttryck. Resultaten tyder 
även på att rädda ansiktsuttryck skulle kunna vara svårare att bedöma än andra 
ansiktsuttryck. Man skulle även kunna urskilja mönster för ögonens rörelser vid 
bedömning av olika ansiktsuttryck. Resultaten behöver replikeras för att några 
slutsatser ska gå att dra utifrån dem. Med hjälp av data från denna studie skulle man 
kunna jämföra hur de som haft svårt respektive de som haft lätt att bedöma rädda 
ansiktsuttryck tittat på bilderna. 
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Bilaga 1: 
 
     Förfrågan om deltagande i forskningsstudie (kontrollgrupp)

 
Vi önskar tillfråga dig som förälder om ett frivilligt deltagande i en studie gällande 
barns beteende och deras ögonrörelser. 
 
Under våren 2008 kommer vi i olika skolar att bjuda in hela årskurser att på 
lektionstid i skolans lokaler till att medverka i en forskningsstudie för att samla ihop 
ett normalmaterial om hur barn tittar på bilder. Undersökning innebär att eleven 
under några minuter sitter framför en dator och tittar på bilder och därefter skickar 
vi hem ett brev med frågeformulär till er föräldrar som besvaras anonymt av er. 
 
I samarbete med BUP och ST Eriks ögonklinik kommer vi att genomföra ett 
forskningsprojekt med fokus på hur barn tittar på och bedömer ansiktsuttryck. 
Projektet kommer i första hand att utmynna i en psykologexamensuppsats men kan 
även komma att integreras i ett framtida avhandlingsarbete.  
 
Studiens syfte är att fördjupa kunskapen om identifiering av känslouttryck (via 
fotografier av ansiktsuttryck) hos barn i åldrarna 7-12 år samt undersöka om 
förmågan att registrera känslor i ansikten är relaterad till andra beteenden hos barnet 
och hur de tittar på bilderna. 
 
Följande kommer att ske: 
 
Barnet 

- Presenteras under några minuter för olika bilder på en dataskärm medan 
ögonrörelser registreras.  

 
Föräldrar 

- Får svara på frågor om barnets beteende i ett frågeformulär. 
 
Deltagande i studien är förstås frivilligt och kan avbrytas när helst du/ni så önskar. 
Om ni väljer att delta, är ni med och hjälper till att vidareutveckla kunskapen om 
barns beteende och utveckling, vilket vi är tacksamma för. Barnet får som tack för 
hjälpen en biobiljett. 
 
Sekretess: Vi som arbetar med projektet har tystnadsplikt. Resultaten från 
undersökningen kommer att presenteras så att ingen enskild kan identifieras i ovan 
nämnda uppsats och eventuella framtida avhandlingsarbete 
 
Kontakt: Psykologstudent Camilla Ekstrand nås på 08-514 53 46. Du kan också 
lämna meddelande i telefonsvararen) eller till sekreteraren (08-51453150). 
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SVARSTALONG 
 
 
Vi är tacksamma om ni har möjlighet att svara inom 14 dagar. 
 
 
Angående forskningsstudie om hur barn tittar på och bedömer ansiktstuttryck. 

□ Ja, vi tillåter att vårt barn deltar. Vi är införstådda med ovanstående och 

tillåter att avidentifierat resultat från ovanstående undersökningar får 
användas för forskningsändamål. 

 
 

□  Nej, vi är inte intresserade av att delta. 

 

□ Vi önskar bli kontaktade för att få ytterligare information om studien innan 

vi lämnar besked. 
 
 
 
 
Ev. kommentarer och önskemål: 
 
 
 
 
Barnets namn:                                                                                Födelseår: 
 
Klass: 
 
Stockholm, den ……………….. 
 
……………………………………………………………….. 
Underskrift vårdnadshavare                                                                         
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Appendix A – Översikt över variabler 
 
I tabellen nedan anges kodnycklar för de olika variabler som använts samt en 
beskrivning av vad de betecknar.  
 

Nyckel Beskrivning Enhet 

Bortfall Tid som data saknas för i en bild, t.ex. på grund av blinkningar eller störningar ms 

Latens Tid från att fixationsmärket innan en bild släcks till det att ögat börjar röra sig  ms 

F1D Första fixationens duration ms 

F1P Första fixationens position symbol 

F2D Andra fixationens duration ms 

F2P Andra fixationens position symbol 

F3D Tredje fixationens duration ms 

F3P Tredje fixationens position symbol 

F4D Fjärde fixationens duration ms 

F4P Fjärde fixationens position symbol 

F5D Femte fixationens duration ms 

F5P Femte fixationens position symbol 

FXD Aggregerad duration för F1-F5 (se Appendix C) ms 

FXP Aggregerat antal fixationer för F1-F5 (se Appendix C) antal 

PATH Sträng som beskriver positionerna för de fem första fixationerna i en bild sträng 

FTN Totalt antal fixationer i en bild antal 

FTD Total duration för fixationer i en bild ms 

FPN Antal fixationer på pannan antal 

FPD Total duration för fixationer på pannan ms 

FVN Antal fixationer på vänster öga antal 

FVD Total duration för fixationer på vänster öga ms 

FHN Antal fixationer på höger öga antal 

FHD Total duration för fixationer på höger öga ms 

FCN Antal fixationer i området mellan ögonen, panna och näsa  antal 

FCD Total duration för fixationer området mellan ögonen, panna och näsa ms 

FNN Antal fixationer på näsan antal 

FND Total duration för fixationer på näsan ms 

FMN Antal fixationer på munnen antal 

FMD Total duration för fixationer på munnen ms 

FAN Antal fixationer på ansiktet i övrigt antal 

FAD Total duration för fixationer på ansiktet i övrigt ms 

FBN Antal fixationer på bilden antal 

FBD Total duration för fixationer på bilden ms 

FJN Antal fixationer på båda ögonen tillsammans antal 

FJD Total duration för fixationer på båda ögonen tillsammans ms 
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Appendix B – Statistisk sammanställning av variabler 
 
I tabellerna nedan anges sammanställningar av de variabler som registrerats för de 
olika minerna samt statistiska jämförelser. För varje min anges medelvärde (M), 
standardavvikelse (SD) samt antal bilder som variabeln baserar sig på (N).  För 
varje variabel presenteras en statistisk jämförelse mellan minerna (oberoende 
tvåsidigt t-test). Om ett värde är signifikant mycket större eller mindre än ett annat 
anges detta med en asterisk (*) om p<0.05 samt två asterisker (**) om p<0.001. 
  
Bortfall 

Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 307,04 294,38 121 Neutral 1 0,18 (245) 0,69 (241) 0,17 (247) 1,94 (245) 

Glad 300,52 284,31 126 Glad -0,18 (245) 1 0,52 (246) 0 (252) 1,81 (250) 

Ledsen 281,81 279,18 122 Ledsen -0,69 (241) -0,52 (246) 1 -0,49 (248) 1,29 (246) 

Arg 300,48 323,41 128 Arg -0,17 (247) -0 (252) 0,49 (248) 1 1,7 (252) 

Rädd 236,18 278,7 126 

  

Rädd -1,94 (245) -1,81 (250) -1,29 (246) -1,7 (252) 1 

           

Latens 

Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 442,64 191,87 121 Neutral 1 -1,13 (245) 
-

3,06 (241)** -1,46 (247) 
-

3,09 (245)**

Glad 470,63 196,75 126 Glad 1,13 (245) 1 -1,9 (246) -0,44 (252) -2,16 (250)*

Ledsen 516,89 185,69 122 Ledsen 3,06 (241)** 1,9 (246) 1 1,25 (248) -0,65 (246) 

Arg 482,81 241,49 128 Arg 1,46 (247) 0,44 (252) -1,25 (248) 1 -1,64 (252) 

Rädd 536,51 279,22 126 

     

Rädd 3,09 (245)** 2,16 (250)* 0,65 (246) 1,64 (252) 1 

           
           

F1D 

Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 332,07 412,39 121 Neutral 1 1,02 (245) 1,58 (241) 1,5 (247) 1,3 (245) 

Glad 288,1 236 126 Glad -1,02 (245) 1 0,76 (246) 0,64 (252) 0,33 (250) 

Ledsen 269,02 153,81 122 Ledsen -1,58 (241) -0,76 (246) 1 -0,14 (248) -0,49 (246) 

Arg 271,88 163,46 128 Arg -1,5 (247) -0,64 (252) 0,14 (248) 1 -0,35 (252) 

Rädd 279,37 175,71 126 

     

Rädd -1,3 (245) -0,33 (250) 0,49 (246) 0,35 (252) 1 

           
           

 F2D 

Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 366,94 261,9 121 Neutral 1 0,37 (245) 0,58 (241) 1,39 (247) -0,61 (245) 

Glad 353,65 309,18 126 Glad -0,37 (245) 1 0,11 (246) 0,88 (252) -0,89 (250) 

Ledsen 350,16 181,99 122 Ledsen -0,58 (241) -0,11 (246) 1 1,02 (248) -1,14 (246) 

Arg 323,91 223,04 128 Arg -1,39 (247) -0,88 (252) -1,02 (248) 1 -1,78 (252) 

Rädd 391,59 365,53 126 

     

Rädd 0,61 (245) 0,89 (250) 1,14 (246) 1,78 (252) 1 

           
           

 F3D 

Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 389,09 383,95 121 Neutral 1 0,96 (245) 1,82 (241) 1,57 (247) 0,63 (245) 

Glad 350,48 225,75 126 Glad -0,96 (245) 1 1,21 (246) 0,85 (252) -0,43 (250) 

Ledsen 317,7 199,31 122 Ledsen -1,82 (241) -1,21 (246) 1 -0,4 (248) -1,61 (246) 

Arg 327,81 197,87 128 Arg -1,57 (247) -0,85 (252) 0,4 (248) 1 -1,27 (252) 

Rädd 363,33 245,18 126 

     

Rädd -0,63 (245) 0,43 (250) 1,61 (246) 1,27 (252) 1 

           

 F4D 
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Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 369,59 261,1 121 Neutral 1 0,12 (245) -1,67 (241) -0,72 (247) -0,2 (245) 

Glad 365,56 262,35 126 Glad -0,12 (245) 1 -1,76 (246) -0,84 (252) -0,31 (250) 

Ledsen 444,1 418,3 122 Ledsen 1,67 (241) 1,76 (246) 1 1,07 (248) 1,47 (246) 

Arg 395 297,37 128 Arg 0,72 (247) 0,84 (252) -1,07 (248) 1 0,5 (252) 

Rädd 376,51 295 126 

     

Rädd 0,2 (245) 0,31 (250) -1,47 (246) -0,5 (252) 1 

           

           

 F5D 

Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 321,16 190,6 121 Neutral 1 -0,92 (245) -0,4 (241) -1,52 (247) -2,46 (245)*

Glad 346,19 233,46 126 Glad 0,92 (245) 1 0,5 (246) -0,7 (252) -1,77 (250) 

Ledsen 331,8 218,8 122 Ledsen 0,4 (241) -0,5 (246) 1 -1,14 (248) -2,13 (246)*

Arg 370,16 308,34 128 Arg 1,52 (247) 0,7 (252) 1,14 (248) 1 -1,11 (252) 

Rädd 420,63 411,06 126 

     

Rädd 2,46 (245)* 1,77 (250) 2,13 (246)* 1,11 (252) 1 

           

           

 FTN 

Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 10,67 2,79 121 Neutral 1 -1,06 (245) -1,31 (241) -0,27 (247) -0,24 (245) 

Glad 11,05 2,82 126 Glad 1,06 (245) 1 -0,18 (246) 0,86 (252) 0,76 (250) 

Ledsen 11,11 2,44 122 Ledsen 1,31 (241) 0,18 (246) 1 1,11 (248) 0,97 (246) 

Arg 10,76 2,54 128 Arg 0,27 (247) -0,86 (252) -1,11 (248) 1 0 (252) 

Rädd 10,76 3,22 126 

     

Rädd 0,24 (245) -0,76 (250) -0,97 (246) 0 (252) 1 

           

           

 FTD 

Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 3722,81 513,78 121 Neutral 1 1,34 (245) 0,71 (241) 0,6 (247) -0,48 (245) 

Glad 3627,94 594,71 126 Glad -1,34 (245) 1 -0,65 (246) -0,71 (252) -1,89 (250) 

Ledsen 3674,59 540,11 122 Ledsen -0,71 (241) 0,65 (246) 1 -0,09 (248) -1,24 (246) 

Arg 3680,94 589,8 128 Arg -0,6 (247) 0,71 (252) 0,09 (248) 1 -1,09 (252) 

Rädd 3751,75 433,84 126 

     

Rädd 0,48 (245) 1,89 (250) 1,24 (246) 1,09 (252) 1 

           

           

 FPN 

Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 0,27 0,55 121 Neutral 1 1,23 (245) -1,02 (241) -0,85 (247) 0,88 (245) 

Glad 0,19 0,47 126 Glad -1,23 (245) 1 -2,17 (246)* -1,93 (252) -0,32 (250) 

Ledsen 0,35 0,67 122 Ledsen 1,02 (241) 2,17 (246)* 1 0,11 (248) 1,83 (246) 

Arg 0,34 0,74 128 Arg 0,85 (247) 1,93 (252) -0,11 (248) 1 1,62 (252) 

Rädd 0,21 0,52 126 

     

Rädd -0,88 (245) 0,32 (250) -1,83 (246) -1,62 (252) 1 

           

           

 FPD 

Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 64,3 141,94 121 Neutral 1 0,66 (245) -1,5 (241) -1,12 (247) 1,04 (245) 

Glad 52,22 144,49 126 Glad -0,66 (245) 1 -1,98 (246)* -1,63 (252) 0,37 (250) 

Ledsen 101,8 237,34 122 Ledsen 1,5 (241) 1,98 (246)* 1 0,36 (248) 2,27 (246)* 

Arg 91,25 229,26 128 Arg 1,12 (247) 1,63 (252) -0,36 (248) 1 1,92 (252) 

Rädd 45,71 137,87 126 

     

Rädd -1,04 (245) -0,37 (250) -2,27 (246)* -1,92 (252) 1 

           

 FVN 
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Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 1,65 1,4 121 Neutral 1 -0,26 (245) 0,27 (241) -0,05 (247) -2,56 (245)*

Glad 1,7 1,61 126 Glad 0,26 (245) 1 0,51 (246) 0,2 (252) -2,17 (250)*

Ledsen 1,6 1,48 122 Ledsen -0,27 (241) -0,51 (246) 1 -0,32 (248) 
-

2,76 (246)**

Arg 1,66 1,53 128 Arg 0,05 (247) -0,2 (252) 0,32 (248) 1 -2,44 (252)*

Rädd 2,13 1,54 126 

     

Rädd 2,56 (245)* 2,17 (250)* 2,76 (246)** 2,44 (252)* 1 

           

           

 FVD 

Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 656,2 646,53 121 Neutral 1 0,7 (245) 0,69 (241) 0,06 (247) 
-

3,02 (245)**

Glad 600,16 614,28 126 Glad -0,7 (245) 1 0,02 (246) -0,63 (252) 
-

3,74 (250)**

Ledsen 598,85 641,85 122 Ledsen -0,69 (241) -0,02 (246) 1 -0,63 (248) 
-

3,67 (246)**

Arg 651,56 683,01 128 Arg -0,06 (247) 0,63 (252) 0,63 (248) 1 
-

3,04 (252)**

Rädd 930 774,95 126 

     

Rädd 3,02 (245)** 3,74 (250)** 3,67 (246)** 3,04 (252)** 1 

           

           

 FHN 

Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 2,08 1,57 121 Neutral 1 1,73 (245) 1,7 (241) 1,29 (247) -0,92 (245) 

Glad 1,73 1,61 126 Glad -1,73 (245) 1 -0,1 (246) -0,59 (252) -2,7 (250)** 

Ledsen 1,75 1,46 122 Ledsen -1,7 (241) 0,1 (246) 1 -0,51 (248) 
-

2,71 (246)**

Arg 1,84 1,35 128 Arg -1,29 (247) 0,59 (252) 0,51 (248) 1 -2,34 (252)*

Rädd 2,26 1,5 126 

     

Rädd 0,92 (245) 2,7 (250)** 2,71 (246)** 2,34 (252)* 1 

           

           

 FHD 

Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 778,35 676,42 121 Neutral 1 2,5 (245)* 1,41 (241) 1,12 (247) -0,69 (245) 

Glad 578,41 575,21 126 Glad -2,5 (245)* 1 -1,15 (246) -1,41 (252) 
-

3,41 (250)**

Ledsen 663,44 589,39 122 Ledsen -1,41 (241) 1,15 (246) 1 -0,28 (248) -2,24 (246)*

Arg 685,47 635,39 128 Arg -1,12 (247) 1,41 (252) 0,28 (248) 1 -1,9 (252) 

Rädd 835,56 621,59 126 

     

Rädd 0,69 (245) 3,41 (250)** 2,24 (246)* 1,9 (252) 1 

           

           

 FCN 

Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 0,57 0,76 121 Neutral 1 0,62 (245) -0,97 (241) -1,82 (247) 0,1 (245) 

Glad 0,51 0,75 126 Glad -0,62 (245) 1 -1,57 (246) -2,39 (252)* -0,53 (250) 

Ledsen 0,67 0,85 122 Ledsen 0,97 (241) 1,57 (246) 1 -0,87 (248) 1,08 (246) 

Arg 0,77 0,97 128 Arg 1,82 (247) 2,39 (252)* 0,87 (248) 1 1,93 (252) 

Rädd 0,56 0,75 126 

     

Rädd -0,1 (245) 0,53 (250) -1,08 (246) -1,93 (252) 1 

           

           

 FCD 

Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 209,59 372,17 121 Neutral 1 1,31 (245) 0,08 (241) -1,49 (247) 0,41 (245) 

Glad 153,49 293,04 126 Glad -1,31 (245) 1 -1,41 (246) 
-

2,81 (252)** -0,89 (250) 

Ledsen 206,07 293,34 122 Ledsen -0,08 (241) 1,41 (246) 1 -1,7 (248) 0,38 (246) 

Arg 287,66 451,96 128 Arg 1,49 (247) 2,81 (252)** 1,7 (248) 1 1,89 (252) 

Rädd 190,32 362,63 126 

     

Rädd -0,41 (245) 0,89 (250) -0,38 (246) -1,89 (252) 1 
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 FNN 

Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 1,5 1,41 121 Neutral 1 -0,75 (245) -2,57 (241)* -0,41 (247) 0,34 (245) 

Glad 1,63 1,31 126 Glad 0,75 (245) 1 -1,95 (246) 0,37 (252) 1,14 (250) 

Ledsen 1,98 1,5 122 Ledsen 2,57 (241)* 1,95 (246) 1 2,33 (248)* 2,99 (246)**

Arg 1,57 1,26 128 Arg 0,41 (247) -0,37 (252) -2,33 (248)* 1 0,8 (252) 

Rädd 1,44 1,34 126 

     

Rädd -0,34 (245) -1,14 (250) 
-

2,99 (246)** -0,8 (252) 1 

           

           

 FND 

Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 535,87 645,8 121 Neutral 1 -0,2 (245) -1,84 (241) 0,52 (247) 0,43 (245) 

Glad 551,43 581,47 126 Glad 0,2 (245) 1 -1,76 (246) 0,78 (252) 0,65 (250) 

Ledsen 690,98 664,75 122 Ledsen 1,84 (241) 1,76 (246) 1 2,55 (248)* 2,26 (246)* 

Arg 496,72 527,91 128 Arg -0,52 (247) -0,78 (252) -2,55 (248)* 1 -0,04 (252) 

Rädd 499,84 669,94 126 

     

Rädd -0,43 (245) -0,65 (250) -2,26 (246)* 0,04 (252) 1 

           

           

 FMN 

Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 1,11 1,22 121 Neutral 1 -1,51 (245) 
-

2,63 (241)**
-

5,13 (247)** -1,74 (245) 

Glad 1,35 1,27 126 Glad 1,51 (245) 1 -1,08 (246) 
-

3,56 (252)** -0,3 (250) 

Ledsen 1,52 1,21 122 Ledsen 2,63 (241)** 1,08 (246) 1 -2,52 (248)* 0,72 (246) 

Arg 1,91 1,24 128 Arg 5,13 (247)** 3,56 (252)** 2,52 (248)* 1 3,07 (252)**

Rädd 1,4 1,4 126 

     

Rädd 1,74 (245) 0,3 (250) -0,72 (246) 
-

3,07 (252)** 1 

           

           

 FMD 

Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 388,43 508,03 121 Neutral 1 -2,22 (245)* -2,04 (241)*
-

4,57 (247)** -0,97 (245) 

Glad 541,9 576,8 126 Glad 2,22 (245)* 1 0,24 (246) -2,15 (252)* 1,34 (250) 

Ledsen 525,08 535 122 Ledsen 2,04 (241)* -0,24 (246) 1 -2,46 (248)* 1,13 (246) 

Arg 692,66 542,43 128 Arg 4,57 (247)** 2,15 (252)* 2,46 (248)* 1 3,7 (252)** 

Rädd 450,79 498,85 126 

     

Rädd 0,97 (245) -1,34 (250) -1,13 (246) -3,7 (252)** 1 

           

           

 FAN 

Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 0,64 0,92 121 Neutral 1 -1,55 (245) -0,78 (241) 1,09 (247) 0,43 (245) 

Glad 0,83 1 126 Glad 1,55 (245) 1 0,84 (246) 2,71 (252)** 2 (250)* 

Ledsen 0,73 0,88 122 Ledsen 0,78 (241) -0,84 (246) 1 1,96 (248) 1,24 (246) 

Arg 0,52 0,81 128 Arg -1,09 (247) 
-

2,71 (252)** -1,96 (248) 1 -0,65 (252) 

Rädd 0,59 0,9 126 

     

Rädd -0,43 (245) -2 (250)* -1,24 (246) 0,65 (252) 1 

           

           

 FAD 

Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 213,88 434,69 121 Neutral 1 0,18 (245) 1 (241) 1,99 (247)* 1,44 (245) 

Glad 205,56 294,79 126 Glad -0,18 (245) 1 1,08 (246) 2,43 (252)* 1,65 (250) 

Ledsen 169,67 223,79 122 

     

Ledsen -1 (241) -1,08 (246) 1 1,55 (248) 0,7 (246) 
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Arg 125,94 222,76 128 Arg -1,99 (247)* -2,43 (252)* -1,55 (248) 1 -0,75 (252) 

Rädd 148,41 255,19 126 

 

Rädd -1,44 (245) -1,65 (250) -0,7 (246) 0,75 (252) 1 

           

 FBN 

Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 2,84 2,63 121 Neutral 1 -0,83 (245) 0,93 (241) 2,22 (247)* 2,07 (245)* 

Glad 3,12 2,67 126 Glad 0,83 (245) 1 1,75 (246) 3,11 (252)** 2,95 (250)**

Ledsen 2,52 2,72 122 Ledsen -0,93 (241) -1,75 (246) 1 1,18 (248) 1,05 (246) 

Arg 2,14 2,33 128 Arg -2,22 (247)*
-

3,11 (252)** -1,18 (248) 1 -0,14 (252) 

Rädd 2,18 2,38 126 

     

Rädd -2,07 (245)*
-

2,95 (250)** -1,05 (246) 0,14 (252) 1 

           

           

 FBD 

Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 876,2 848,44 121 Neutral 1 -0,63 (245) 1,52 (241) 2,25 (247)* 2,25 (245)* 

Glad 944,76 874,42 126 Glad 0,63 (245) 1 2,17 (246)* 2,92 (252)** 2,92 (250)**

Ledsen 718,69 767,62 122 Ledsen -1,52 (241) -2,17 (246)* 1 0,73 (248) 0,72 (246) 

Arg 649,69 728,9 128 Arg -2,25 (247)*
-

2,92 (252)** -0,73 (248) 1 -0,02 (252) 

Rädd 651,11 714,35 126 

     

Rädd -2,25 (245)*
-

2,92 (250)** -0,72 (246) 0,02 (252) 1 

           

           

 FJN 

Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 3,74 2,34 121 Neutral 1 1 (245) 1,34 (241) 0,83 (247) -2,21 (245)*

Glad 3,43 2,52 126 Glad -1 (245) 1 0,29 (246) -0,23 (252) 
-

3,18 (250)**

Ledsen 3,34 2,33 122 Ledsen -1,34 (241) -0,29 (246) 1 -0,56 (248) 
-

3,59 (246)**

Arg 3,5 2,22 128 Arg -0,83 (247) 0,23 (252) 0,56 (248) 1 
-

3,16 (252)**

Rädd 4,39 2,27 126 

     

Rädd 2,21 (245)* 3,18 (250)** 3,59 (246)** 3,16 (252)** 1 

           

           

 FJD 

Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 1434,55 938,69 121 Neutral 1 2,2 (245)* 1,46 (241) 0,81 (247) 
-

2,88 (245)**

Glad 1178,57 890,57 126 Glad -2,2 (245)* 1 -0,74 (246) -1,37 (252) -5,3 (250)** 

Ledsen 1262,3 897,78 122 Ledsen -1,46 (241) 0,74 (246) 1 -0,64 (248) 
-

4,49 (246)**

Arg 1337,03 952,88 128 Arg -0,81 (247) 1,37 (252) 0,64 (248) 1 
-

3,75 (252)**

Rädd 1765,56 867,34 126 

     

Rädd 2,88 (245)** 5,3 (250)** 4,49 (246)** 3,75 (252)** 1 
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Appendix C – Översikt över position och duration för F1-F5 
 
I tabellerna nedan anges sammanställningar av de positioner (P) och durationer (D) 
som registrerats för de första fem fixationerna (F1-F5) samt summan av dem (FX). 
Ur tabellerna går det att läsa ut vilket område som flest tittat (panna, vänster öga, 
höger öga, centrum, näsa, mun, ansiktet i övrigt och bilden) samt hur lång tid de 
tittat där. Först redovisas resultaten för alla bilder oavsett min.  
 
P Totalt Fördelning av position över de första fem fixationerna 

  F1P F2P F3P F4P F5P FXP 

Område antal % antal % antal % antal % antal % antal % 

p 46 7,38 12 1,93 6 0,97 12 1,94 13 2,13 89 2,88

v 101 16,21 102 16,4 103 16,64 108 17,48 110 18,06 524 16,95

h 77 12,36 128 20,58 125 20,19 122 19,74 108 17,73 560 18,12

c 54 8,67 49 7,88 40 6,46 37 5,99 27 4,43 207 6,7

n 145 23,27 144 23,15 104 16,8 87 14,08 77 12,64 557 18,02

m 33 5,3 132 21,22 137 22,13 95 15,37 85 13,96 482 15,59

a 75 12,04 28 4,5 28 4,52 24 3,88 36 5,91 191 6,18

b 92 14,77 27 4,34 76 12,28 133 21,52 153 25,12 481 15,56

             

             

D Totalt Fördelning av duration över första fem fixationerna 

  F1D F2D F3D F4D F5D FXD 

Område ms % ms % ms % ms % ms % ms % 

p 8780 4,9 2440 1,1 1200 0,55 3980 1,64 3680 1,65 20080 1,85

v 36440 20,32 43260 19,44 43060 19,78 56240 23,15 43560 19,5 222560 20,5

h 25500 14,22 46260 20,79 42480 19,51 46540 19,16 46060 20,62 206840 19,05

c 14340 8 16040 7,21 14340 6,59 16820 6,92 9140 4,09 70680 6,51

n 43880 24,47 48000 21,57 39120 17,97 35400 14,57 28980 12,98 195380 17,99

m 13180 7,35 50020 22,48 44160 20,28 37220 15,32 32900 14,73 177480 16,35

a 16420 9,16 9360 4,21 9660 4,44 6020 2,48 8820 3,95 50280 4,63

b 20760 11,58 7100 3,19 23720 10,89 40740 16,77 50200 22,48 142520 13,13

             

 
 
Nedan redovisas resultaten för varje min i ordningen neutral, glad, ledsen, arg och 
rädd.  
 

P Neutral Fördelning av position över de första fem fixationerna 

  F1P F2P F3P F4P F5P FXP 

Område antal % antal % antal % antal % antal % antal % 

p 9 7,44 3 2,5 1 0,83 3 2,5 3 2,59 19 3,18

v 20 16,53 25 20,83 22 18,33 20 16,67 21 18,1 108 18,09

h 13 10,74 31 25,83 32 26,67 22 18,33 23 19,83 121 20,27

c 10 8,26 13 10,83 4 3,33 9 7,5 6 5,17 42 7,04

n 28 23,14 21 17,5 27 22,5 16 13,33 11 9,48 103 17,25

m 5 4,13 17 14,17 22 18,33 20 16,67 12 10,34 76 12,73

a 15 12,4 7 5,83 3 2,5 5 4,17 8 6,9 38 6,37

b 21 17,36 3 2,5 9 7,5 25 20,83 32 27,59 90 15,08
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D Neutral Fördelning av duration över första fem fixationerna 

  F1D F2D F3D F4D F5D FXD 

Område ms % ms % ms % ms % ms % ms % 

p 2260 5,62 660 1,49 260 0,55 1060 2,37 860 2,21 5100 2,37

v 8340 20,76 9180 20,68 10920 23,19 9200 20,57 6480 16,68 44120 20,5

h 8580 21,35 11340 25,54 9540 20,26 8780 19,63 8980 23,11 47220 21,94

c 2700 6,72 4120 9,28 1800 3,82 4080 9,12 2000 5,15 14700 6,83

n 7660 19,06 7680 17,3 12580 26,72 5240 11,72 3640 9,37 36800 17,1

m 1640 4,08 6920 15,59 6360 13,51 7560 16,91 3240 8,34 25720 11,95

a 3900 9,71 3360 7,57 2880 6,12 1420 3,18 2480 6,38 14040 6,52

b 5100 12,69 1140 2,57 2740 5,82 7380 16,5 11180 28,77 27540 12,8

             

             

P Glad Fördelning av position över de första fem fixationerna 

  F1P F2P F3P F4P F5P FXP 

Område antal % antal % antal % antal % antal % antal % 

p 6 4,76 0 0 0 0 2 1,6 5 4,03 13 2,08

v 15 11,9 18 14,29 16 12,8 20 16 23 18,55 92 14,7

h 16 12,7 21 16,67 19 15,2 20 16 15 12,1 91 14,54

c 12 9,52 9 7,14 5 4 6 4,8 4 3,23 36 5,75

n 30 23,81 32 25,4 24 19,2 18 14,4 19 15,32 123 19,65

m 8 6,35 24 19,05 26 20,8 15 12 17 13,71 90 14,38

a 15 11,9 11 8,73 9 7,2 6 4,8 5 4,03 46 7,35

b 24 19,05 11 8,73 26 20,8 38 30,4 36 29,03 135 21,57

             

             

D Glad Fördelning av duration över första fem fixationerna 

  F1D F2D F3D F4D F5D FXD 

Område ms % ms % ms % ms % ms % ms % 

p 1200 3,31 0 0 0 0 1020 2,21 1320 3,03 3540 1,65

v 5080 13,99 6200 13,91 5580 12,64 9160 19,89 6160 14,12 32180 14,99

h 4020 11,07 5980 13,42 7040 15,94 6620 14,37 6980 16 30640 14,27

c 3560 9,81 2280 5,12 1200 2,72 2340 5,08 1440 3,3 10820 5,04

n 10440 28,76 11820 26,53 8620 19,52 7180 15,59 6280 14,4 44340 20,65

m 4040 11,13 11740 26,35 9380 21,24 6740 14,63 8020 18,39 39920 18,59

a 2820 7,77 3720 8,35 2640 5,98 1640 3,56 1040 2,38 11860 5,52

b 5140 14,16 2820 6,33 9700 21,97 11360 24,66 12380 28,38 41400 19,28

             

             

P Arg Fördelning av position över de första fem fixationerna 

  F1P F2P F3P F4P F5P FXP 

Område antal % antal % antal % antal % antal % antal % 

p 8 6,25 3 2,34 3 2,36 0 0 2 1,59 16 2,52

v 18 14,06 16 12,5 20 15,75 24 18,9 21 16,67 99 15,57

h 22 17,19 21 16,41 18 14,17 32 25,2 21 16,67 114 17,92

c 12 9,38 13 10,16 11 8,66 9 7,09 8 6,35 53 8,33

n 32 25 27 21,09 18 14,17 13 10,24 14 11,11 104 16,35

m 7 5,47 37 28,91 40 31,5 23 18,11 22 17,46 129 20,28

a 12 9,38 4 3,13 7 5,51 3 2,36 6 4,76 32 5,03

b 17 13,28 7 5,47 10 7,87 23 18,11 32 25,4 89 13,99
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D Arg Fördelning av duration över första fem fixationerna 

  F1D F2D F3D F4D F5D FXD 

Område ms % ms % ms % ms % ms % ms % 

p 1680 4,83 660 1,59 480 1,14 0 0 640 1,35 3460 1,6

v 5820 16,72 7960 19,2 9080 21,64 10740 21,24 9260 19,54 42860 19,83

h 5420 15,57 6660 16,06 5260 12,54 13360 26,42 10960 23,13 41660 19,27

c 2840 8,16 3560 8,59 3200 7,63 5440 10,76 2720 5,74 17760 8,22

n 9140 26,26 7240 17,46 5840 13,92 5100 10,09 4360 9,2 31680 14,66

m 3480 10 12760 30,78 14100 33,6 8500 16,81 8080 17,05 46920 21,71

a 2420 6,95 1040 2,51 1400 3,34 800 1,58 1260 2,66 6920 3,2

b 4000 11,49 1580 3,81 2600 6,2 6620 13,09 10100 21,32 24900 11,52

             

             

P Ledsen Fördelning av position över de första fem fixationerna 

  F1P F2P F3P F4P F5P FXP 

Område antal % antal % antal % antal % antal % antal % 

p 13 10,66 3 2,46 2 1,64 3 2,46 2 1,67 23 3,78

v 19 15,57 17 13,93 24 19,67 17 13,93 19 15,83 96 15,79

h 12 9,84 29 23,77 15 12,3 28 22,95 19 15,83 103 16,94

c 15 12,3 5 4,1 9 7,38 4 3,28 3 2,5 36 5,92

n 30 24,59 36 29,51 21 17,21 24 19,67 18 15 129 21,22

m 6 4,92 27 22,13 28 22,95 17 13,93 18 15 96 15,79

a 16 13,11 3 2,46 3 2,46 4 3,28 12 10 38 6,25

b 11 9,02 2 1,64 20 16,39 25 20,49 29 24,17 87 14,31

             

             

D Ledsen Fördelning av duration över första fem fixationerna 

  F1D F2D F3D F4D F5D FXD 

Område ms % ms % ms % ms % ms % ms % 

p 2120 6,46 500 1,17 460 1,19 1120 2,07 680 1,68 4880 2,34

v 6380 19,44 5460 12,78 8160 21,05 11180 20,63 7780 19,22 38960 18,64

h 3820 11,64 13080 30,62 4800 12,38 10980 20,27 6440 15,91 39120 18,72

c 3980 12,13 1400 3,28 3560 9,18 1560 2,88 1040 2,57 11540 5,52

n 9060 27,61 12200 28,56 7320 18,89 12640 23,33 6360 15,71 47580 22,77

m 1740 5,3 8980 21,02 8040 20,74 8400 15,5 7260 17,93 34420 16,47

a 3460 10,54 540 1,26 600 1,55 800 1,48 2620 6,47 8020 3,84

b 2260 6,89 560 1,31 5820 15,02 7500 13,84 8300 20,5 24440 11,7

             

             

P Rädd Fördelning av position över de första fem fixationerna 

  F1P F2P F3P F4P F5P FXP 

Område antal % antal % antal % antal % antal % antal % 

p 10 7,94 3 2,38 0 0 4 3,23 1 0,81 18 2,88

v 29 23,02 26 20,63 21 16,8 27 21,77 26 21,14 129 20,67

h 14 11,11 26 20,63 41 32,8 20 16,13 30 24,39 131 20,99

c 5 3,97 9 7,14 11 8,8 9 7,26 6 4,88 40 6,41

n 25 19,84 28 22,22 14 11,2 16 12,9 15 12,2 98 15,71

m 7 5,56 27 21,43 21 16,8 20 16,13 16 13,01 91 14,58

a 17 13,49 3 2,38 6 4,8 6 4,84 5 4,07 37 5,93

b 19 15,08 4 3,17 11 8,8 22 17,74 24 19,51 80 12,82
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D Rädd Fördelning av duration över första fem fixationerna 

  F1D F2D F3D F4D F5D FXD 

Område ms % ms % ms % ms % ms % ms % 

p 1520 4,32 620 1,26 0 0 780 1,64 180 0,34 3100 1,34

v 10820 30,74 14460 29,31 9320 20,36 15960 33,64 13880 26,19 64440 27,93

h 3660 10,4 9200 18,65 15840 34,6 6800 14,33 12700 23,96 48200 20,89

c 1260 3,58 4680 9,49 4580 10 3400 7,17 1940 3,66 15860 6,87

n 7580 21,53 9060 18,36 4760 10,4 5240 11,05 8340 15,74 34980 15,16

m 2280 6,48 9620 19,5 6280 13,72 6020 12,69 6300 11,89 30500 13,22

a 3820 10,85 700 1,42 2140 4,67 1360 2,87 1420 2,68 9440 4,09

b 4260 12,1 1000 2,03 2860 6,25 7880 16,61 8240 15,55 24240 10,5
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Appendix D – Statistisk sammanställning av positioner 
 
I tabellerna nedan presenteras sammanställningar av de durationer som registrerats 
för de fem första fixationerna (F1-F5) i olika positioner (panna, vänster öga, höger 
öga, centrum, näsa, mun, ansikte i övrigt och bilden) för de olika minerna. För varje 
min anges medelvärde (M), standardavvikelse (SD) samt antal bilder som variabeln 
baserar sig på (N).  För varje variabel presenteras också en statistisk jämförelse 
mellan minerna (oberoende tvåsidigt t-test). Om ett värde är signifikant mycket 
större eller mindre än ett annat anges detta med en asterisk (*) om p<0.05 samt två 
asterisker (**) om p<0.001. 
 
 

 F1D – p 

Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 251,11 109,14 9 Neutral 1 0,87 (13) 2,28 (20)* 0,8 (15) 2,69 (17)* 

Glad 200 113,84 6 Glad -0,87 (13) 1 0,77 (17) -0,17 (12) 1,02 (14) 

Ledsen 163,08 46,08 13 Ledsen -2,28 (20)* -0,77 (17) 1 -1,21 (19) 0,78 (21) 

Arg 210 103,65 8 Arg -0,8 (15) 0,17 (12) 1,21 (19) 1 1,56 (16) 

Rädd 152 19,32 10 

     

Rädd -2,69 (17)* -1,02 (14) -0,78 (21) -1,56 (16) 1 

           

 F1D - v 

Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 417 307,06 20 Neutral 1 0,95 (33) 0,99 (37) 1,19 (36) 0,54 (47) 

Glad 338,67 175,9 15 Glad -0,95 (33) 1 0,05 (32) 0,26 (31) -0,54 (42) 

Ledsen 335,79 192,36 19 Ledsen -0,99 (37) -0,05 (32) 1 0,21 (35) -0,6 (46) 

Arg 323,33 162,37 18 Arg -1,19 (36) -0,26 (31) -0,21 (35) 1 -0,85 (45) 

Rädd 373,1 239,78 29 

     

Rädd -0,54 (47) 0,54 (42) 0,6 (46) 0,85 (45) 1 

           

 F1D - h 

Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 660 1131,69 13 Neutral 1 1,3 (27) 1,08 (23) 1,31 (33) 1,27 (25) 

Glad 251,25 115,92 16 Glad -1,3 (27) 1 -1,64 (26) 0,12 (36) -0,26 (28) 

Ledsen 318,33 100,35 12 Ledsen -1,08 (23) 1,64 (26) 1 1,81 (32) 1,44 (24) 

Arg 246,36 128,05 22 Arg -1,31 (33) -0,12 (36) -1,81 (32) 1 -0,39 (34) 

Rädd 261,43 99,99 14 

     

Rädd -1,27 (25) 0,26 (28) -1,44 (24) 0,39 (34) 1 

           

 F1D - c 

Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 270 134,41 10 Neutral 1 -0,46 (20) 0,08 (23) 0,67 (20) 0,29 (13) 

Glad 296,67 138,78 12 Glad 0,46 (20) 1 0,59 (25) 1,27 (22) 0,75 (15) 

Ledsen 265,33 137,63 15 Ledsen -0,08 (23) -0,59 (25) 1 0,66 (25) 0,23 (18) 

Arg 236,67 87,73 12 Arg -0,67 (20) -1,27 (22) -0,66 (25) 1 -0,3 (15) 

Rädd 252 99,6 5 

     

Rädd -0,29 (13) -0,75 (15) -0,23 (18) 0,3 (15) 1 

           

 F1D - n 

Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 273,57 145,05 28 Neutral 1 -1,06 (56) -0,67 (56) -0,29 (58) -0,65 (51) 

Glad 348 352,28 30 Glad 1,06 (56) 1 0,64 (58) 0,87 (60) 0,61 (53) 

Ledsen 302 178,76 30 Ledsen 0,67 (56) -0,64 (58) 1 0,37 (60) -0,02 (53) 

Arg 285,63 173,85 32 Arg 0,29 (58) -0,87 (60) -0,37 (60) 1 -0,37 (55) 

Rädd 303,2 182,45 25 

     

Rädd 0,65 (51) -0,61 (53) 0,02 (53) 0,37 (55) 1 

           

 F1D - m 
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Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 328 57,62 5 Neutral 1 -1,14 (11) 0,52 (9) -1,28 (10) 0,03 (10) 

Glad 505 431,97 8 Glad 1,14 (11) 1 1,29 (12) 0,04 (13) 1,06 (13) 

Ledsen 290 166,25 6 Ledsen -0,52 (9) -1,29 (12) 1 -1,42 (11) -0,36 (11) 

Arg 497,14 341,65 7 Arg 1,28 (10) -0,04 (13) 1,42 (11) 1 1,16 (12) 

Rädd 325,71 191,73 7 

     

Rädd -0,03 (10) -1,06 (13) 0,36 (11) -1,16 (12) 1 
           

 F1D - a 

Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 260 127,84 15 Neutral 1 1,79 (28) 0,96 (29) 1,38 (25) 0,81 (30) 

Glad 188 88,74 15 Glad -1,79 (28) 1 -0,73 (29) -0,39 (25) -1 (30) 

Ledsen 216,25 124,63 16 Ledsen -0,96 (29) 0,73 (29) 1 0,36 (26) -0,2 (31) 

Arg 201,67 90,84 12 Arg -1,38 (25) 0,39 (25) -0,36 (26) 1 -0,59 (27) 

Rädd 224,71 118,43 17 

     

Rädd -0,81 (30) 1 (30) 0,2 (31) 0,59 (27) 1 
           

 F1D - b 

Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 242,86 99,66 21 Neutral 1 1,04 (43) 0,97 (30) 0,23 (36) 0,53 (38) 

Glad 214,17 83,92 24 Glad -1,04 (43) 1 0,24 (33) -0,71 (39) -0,31 (41) 

Ledsen 205,45 106,24 11 Ledsen -0,97 (30) -0,24 (33) 1 -0,74 (26) -0,44 (28) 

Arg 235,29 100,63 17 Arg -0,23 (36) 0,71 (39) 0,74 (26) 1 0,3 (34) 

Rädd 224,21 122,31 19 

     

Rädd -0,53 (38) 0,31 (41) 0,44 (28) -0,3 (34) 1 
           

 F2D - p 

Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 220 91,65 3 Neutral 1 0 (1) 0,96 (4) 0 (4) 0,22 (4) 

Glad 0 0 0 Glad 0 (1) 1 0 (1) 0 (1) 0 (1) 

Ledsen 166,67 30,55 3 Ledsen -0,96 (4) 0 (1) 1 -1 (4) -1,25 (4) 

Arg 220 87,18 3 Arg 0 (4) 0 (1) 1 (4) 1 0,23 (4) 

Rädd 206,67 46,19 3 

     

Rädd -0,22 (4) 0 (1) 1,25 (4) -0,23 (4) 1 
           

 F2D - v 

Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 367,2 201,32 25 Neutral 1 0,39 (41) 0,89 (40) -1,03 (39) -1,58 (49) 

Glad 344,44 176,44 18 Glad -0,39 (41) 1 0,44 (33) -1,2 (32) -1,76 (42) 

Ledsen 321,18 133,69 17 Ledsen -0,89 (40) -0,44 (33) 1 -1,42 (31) -2 (41) 

Arg 497,5 480,44 16 Arg 1,03 (39) 1,2 (32) 1,42 (31) 1 -0,36 (40) 

Rädd 556,15 576,22 26 

     

Rädd 1,58 (49) 1,76 (42) 2 (41) 0,36 (40) 1 
           

 F2D - h 

Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 365,81 231,3 31 Neutral 1 1,64 (50) -1,46 (58) 0,92 (50) 0,23 (55) 

Glad 284,76 122,13 21 Glad -1,64 (50) 1 -3,4 (48)** -0,77 (40) -1,71 (45) 

Ledsen 451,03 220,36 29 Ledsen 1,46 (58) 3,4 (48)** 1 2,56 (48)* 1,91 (53) 

Arg 317,14 149,44 21 Arg -0,92 (50) 0,77 (40) -2,56 (48)* 1 -0,82 (45) 

Rädd 353,85 155,21 26 

     

Rädd -0,23 (55) 1,71 (45) -1,91 (53) 0,82 (45) 1 
           

 F2D - c 

Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 316,92 170,26 13 Neutral 1 1,08 (20) 0,42 (16) 0,64 (24) -0,91 (20) 

Glad 253,33 106,77 9 Glad -1,08 (20) 1 -0,32 (12) -0,35 (20) -1,21 (16) 

Ledsen 280 165,53 5 Ledsen -0,42 (16) 0,32 (12) 1 0,07 (16) -1,04 (12) 

Arg 273,85 170,56 13 Arg -0,64 (24) 0,35 (20) -0,07 (16) 1 -1,1 (20) 

Rädd 520 654,45 9 

     

Rädd 0,91 (20) 1,21 (16) 1,04 (12) 1,1 (20) 1 

 F2D - n 
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Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 365,71 330,77 21 Neutral 1 -0,04 (51) 0,34 (55) 1,26 (46) 0,51 (47) 

Glad 369,38 351,77 32 Glad 0,04 (51) 1 0,43 (66) 1,49 (57) 0,62 (58) 

Ledsen 338,89 194,37 36 Ledsen -0,34 (55) -0,43 (66) 1 1,67 (61) 0,3 (62) 

Arg 268,15 142,64 27 Arg -1,26 (46) -1,49 (57) -1,67 (61) 1 -1,14 (53) 

Rädd 323,57 213,13 28 

     

Rädd -0,51 (47) -0,62 (58) -0,3 (62) 1,14 (53) 1 
           

F2D - m 

Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 407,06 313,2 17 Neutral 1 -0,72 (39) 0,94 (42) 0,79 (52) 0,56 (42) 

Glad 489,17 421,67 24 Glad 0,72 (39) 1 1,76 (49) 1,62 (59) 1,33 (49) 

Ledsen 332,59 116,24 27 Ledsen -0,94 (42) -1,76 (49) 1 -0,39 (62) -0,43 (52) 

Arg 344,86 137,06 37 Arg -0,79 (52) -1,62 (59) 0,39 (62) 1 -0,21 (62) 

Rädd 356,3 261,24 27 

     

Rädd -0,56 (42) -1,33 (49) 0,43 (52) 0,21 (62) 1 
           

 F2D - a 

Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 480 394,63 7 Neutral 1 0,7 (16) 1,99 (8) 1,41 (9) 1,54 (8) 

Glad 338,18 461,08 11 Glad -0,7 (16) 1 1,12 (12) 0,53 (13) 0,7 (12) 

Ledsen 180 40 3 Ledsen -1,99 (8) -1,12 (12) 1 -1,57 (5) -0,85 (4) 

Arg 260 90,92 4 Arg -1,41 (9) -0,53 (13) 1,57 (5) 1 0,36 (5) 

Rädd 233,33 100,66 3 

     

Rädd -1,54 (8) -0,7 (12) 0,85 (4) -0,36 (5) 1 
           

 F2D - b 

Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 380 351,57 3 Neutral 1 0,59 (12) 0,42 (3) 0,74 (8) 0,62 (5) 

Glad 256,36 152,27 11 Glad -0,59 (12) 1 -0,18 (11) 0,48 (16) 0,09 (13) 

Ledsen 280 169,71 2 Ledsen -0,42 (3) 0,18 (11) 1 0,42 (7) 0,23 (4) 

Arg 225,71 117,03 7 Arg -0,74 (8) -0,48 (16) -0,42 (7) 1 -0,35 (9) 

Rädd 250 108,93 4 

     

Rädd -0,62 (5) -0,09 (13) -0,23 (4) 0,35 (9) 1 
           

 F3D - p 

Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 260 0 1 Neutral 1 0 (-1) 0,6 (1) 4,33 (2)* 0 (-1) 

Glad 0 0 0 Glad 0 (-1) 1 0 (0) 0 (1) 0 (-2) 

Ledsen 230 70,71 2 Ledsen -0,6 (1) 0 (0) 1 1,27 (3) 0 (0) 

Arg 160 40 3 Arg -4,33 (2)* 0 (1) -1,27 (3) 1 0 (1) 

Rädd 0 0 0 

     

Rädd 0 (-1) 0 (-2) 0 (0) 0 (1) 1 
           

 F3D – v 

Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 496,36 626,94 22 Neutral 1 1,05 (36) 1,15 (44) 0,29 (40) 0,36 (41) 

Glad 348,75 175,27 16 Glad -1,05 (36) 1 0,17 (38) -1,44 (34) -1,37 (35) 

Ledsen 340 122,15 24 Ledsen -1,15 (44) -0,17 (38) 1 -1,79 (42) -1,75 (43) 

Arg 454 261,42 20 Arg -0,29 (40) 1,44 (34) 1,79 (42) 1 0,13 (39) 

Rädd 443,81 246,95 21 

     

Rädd -0,36 (41) 1,37 (35) 1,75 (43) -0,13 (39) 1 
           

 F3D - h 

Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 298,13 130,94 32 Neutral 1 -1,05 (49) -0,45 (45) 0,14 (48) -1,64 (71) 

Glad 370,53 283,03 19 Glad 1,05 (49) 1 0,65 (32) 1,06 (35) -0,19 (58) 

Ledsen 320 165,27 15 Ledsen 0,45 (45) -0,65 (32) 1 0,5 (31) -1,03 (54) 

Arg 292,22 149,85 18 Arg -0,14 (48) -1,06 (35) -0,5 (31) 1 -1,57 (57) 

Rädd 386,34 311,17 41 

     

Rädd 1,64 (71) 0,19 (58) 1,03 (54) 1,57 (57) 1 

 F3D - c 
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Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 450 325,99 4 Neutral 1 1,26 (7) 0,3 (11) 0,95 (13) 0,19 (13) 

Glad 240 80 5 Glad -1,26 (7) 1 -1,7 (12) -0,94 (14) -2,01 (14) 

Ledsen 395,56 253,14 9 Ledsen -0,3 (11) 1,7 (12) 1 1,12 (18) -0,18 (18) 

Arg 290,91 136,05 11 Arg -0,95 (13) 0,94 (14) -1,12 (18) 1 -1,39 (20) 

Rädd 416,36 266,21 11 

     

Rädd -0,19 (13) 2,01 (14) 0,18 (18) 1,39 (20) 1 
           

 F3D - n 

Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 465,93 424,26 27 Neutral 1 1,05 (49) 1,04 (46) 1,39 (43) 1,26 (39) 

Glad 359,17 295,27 24 Glad -1,05 (49) 1 0,11 (43) 0,4 (40) 0,23 (36) 

Ledsen 348,57 356,68 21 Ledsen -1,04 (46) -0,11 (43) 1 0,24 (37) 0,09 (33) 

Arg 324,44 259,01 18 Arg -1,39 (43) -0,4 (40) -0,24 (37) 1 -0,18 (30) 

Rädd 340 217,26 14 

     

Rädd -1,26 (39) -0,23 (36) -0,09 (33) 0,18 (30) 1 
           

 F3D - m 

Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 289,09 123,86 22 Neutral 1 -1,48 (46) 0,05 (48) -1,69 (60) -0,25 (41) 

Glad 360,77 206,88 26 Glad 1,48 (46) 1 1,53 (52) 0,17 (64) 1,23 (45) 

Ledsen 287,14 137,3 28 Ledsen -0,05 (48) -1,53 (52) 1 -1,76 (66) -0,3 (47) 

Arg 352,5 167,8 40 Arg 1,69 (60) -0,17 (64) 1,76 (66) 1 1,34 (59) 

Rädd 299,05 136,89 21 

     

Rädd 0,25 (41) -1,23 (45) 0,3 (47) -1,34 (59) 1 
           

 F3D - a 

Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 960 793,22 3 Neutral 1 1,45 (10) 1,66 (4) 1,66 (8) 1,31 (7) 

Glad 293,33 134,91 9 Glad -1,45 (10) 1 1,72 (10) 1,72 (14) -0,93 (13) 

Ledsen 200 52,92 3 Ledsen -1,66 (4) -1,72 (10) 1 0 (8) -2,62 (7)* 

Arg 200 80,83 7 Arg -1,66 (8) -1,72 (14) 0 (8) 1 -2,62 (11)*

Rädd 356,67 126,12 6 

     

Rädd -1,31 (7) 0,93 (13) 2,62 (7)* 2,62 (11)* 1 
           

 F3D - b 

Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 304,44 159,3 9 Neutral 1 -1,04 (33) 0,22 (27) 0,72 (17) 0,72 (18) 

Glad 373,08 198,23 26 Glad 1,04 (33) 1 1,69 (44) 2,24 (34)* 2,25 (35)* 

Ledsen 291 129,85 20 Ledsen -0,22 (27) -1,69 (44) 1 0,72 (28) 0,72 (29) 

Arg 260 101,54 10 Arg -0,72 (17) -2,24 (34)* -0,72 (28) 1 0 (19) 

Rädd 260 105,83 11 

     

Rädd -0,72 (18) -2,25 (35)* -0,72 (29) 0 (19) 1 

 F4D - p 

Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 353,33 238,61 3 Neutral 1 -0,44 (3) -0,12 (4) 0 (1) 1,14 (5) 

Glad 510 466,69 2 Glad 0,44 (3) 1 0,4 (3) 0 (0) 0,95 (4) 

Ledsen 373,33 179,26 3 Ledsen 0,12 (4) -0,4 (3) 1 0 (1) 1,71 (5) 

Arg 0 0 0 Arg 0 (1) 0 (0) 0 (1) 1 0 (2) 

Rädd 195 30 4 

     

Rädd -1,14 (5) -0,95 (4) -1,71 (5) 0 (2) 1 
           

 F4D - v 

Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 460 339,54 20 Neutral 1 0,02 (38) -1,12 (35) 0,13 (42) -1,14 (45) 

Glad 458 238,76 20 Glad -0,02 (38) 1 -1,19 (35) 0,13 (42) -1,31 (45) 

Ledsen 657,65 656,23 17 Ledsen 1,12 (35) 1,19 (35) 1 1,24 (39) 0,37 (42) 

Arg 447,5 292,09 24 Arg -0,13 (42) -0,13 (42) -1,24 (39) 1 -1,36 (49) 

Rädd 591,11 451,3 27 

     

Rädd 1,14 (45) 1,31 (45) -0,37 (42) 1,36 (49) 1 
           

 F4D - h 
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Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 399,09 207,71 22 Neutral 1 1,01 (40) 0,1 (48) -0,28 (52) 0,99 (40) 

Glad 331 226,78 20 Glad -1,01 (40) 1 -0,84 (46) -1,23 (50) -0,14 (38) 

Ledsen 392,14 276,56 28 Ledsen -0,1 (48) 0,84 (46) 1 -0,36 (58) 0,79 (46) 

Arg 417,5 274,03 32 Arg 0,28 (52) 1,23 (50) 0,36 (58) 1 1,23 (50) 

Rädd 340 180,88 20 

     

Rädd -0,99 (40) 0,14 (38) -0,79 (46) -1,23 (50) 1 
           

 F4D - c 

Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 453,33 370,54 9 Neutral 1 0,33 (13) 0,33 (11) -0,98 (16) 0,54 (16) 

Glad 390 356,6 6 Glad -0,33 (13) 1 0 (8) -1,24 (13) 0,08 (13) 

Ledsen 390 290,98 4 Ledsen -0,33 (11) 0 (8) 1 -1,24 (11) 0,08 (11) 

Arg 604,44 279,42 9 Arg 0,98 (16) 1,24 (13) 1,24 (11) 1 2 (16) 

Rädd 377,78 194,02 9 

     

Rädd -0,54 (16) -0,08 (13) -0,08 (11) -2 (16) 1 
           

 F4D - n 

Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 327,5 337,51 16 Neutral 1 -0,59 (32) -1,57 (38) -0,55 (27) 0 (30) 

Glad 398,89 362,9 18 Glad 0,59 (32) 1 -1 (40) 0,06 (29) 0,64 (32) 

Ledsen 526,67 466,58 24 Ledsen 1,57 (38) 1 (40) 1 1,07 (35) 1,67 (38) 

Arg 392,31 297,83 13 Arg 0,55 (27) -0,06 (29) -1,07 (35) 1 0,59 (27) 

Rädd 327,5 286,76 16 

     

Rädd 0 (30) -0,64 (32) -1,67 (38) -0,59 (27) 1 
           

 F4D - m 

Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 378 238,5 20 Neutral 1 -0,66 (33) -0,83 (35) 0,08 (41) 1,16 (38) 

Glad 449,33 367,06 15 Glad 0,66 (33) 1 -0,28 (30) 0,61 (36) 1,44 (33) 

Ledsen 494,12 536,13 17 Ledsen 0,83 (35) 0,28 (30) 1 0,79 (38) 1,42 (35) 

Arg 369,57 425,84 23 Arg -0,08 (41) -0,61 (36) -0,79 (38) 1 0,7 (41) 

Rädd 301 178,71 20 

     

Rädd -1,16 (38) -1,44 (33) -1,42 (35) -0,7 (41) 1 
           

 F4D – a 

Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 284 79,25 5 Neutral 1 0,17 (9) 1,85 (7) 0,21 (6) 1,23 (9) 

Glad 273,33 123,07 6 Glad -0,17 (9) 1 1,27 (8) 0,07 (7) 0,79 (10) 

Ledsen 200 56,57 4 Ledsen -1,85 (7) -1,27 (8) 1 -0,83 (5) -0,64 (8) 

Arg 266,67 130,13 3 Arg -0,21 (6) -0,07 (7) 0,83 (5) 1 0,49 (7) 

Rädd 226,67 74,48 6 

     

Rädd -1,23 (9) -0,79 (10) 0,64 (8) -0,49 (7) 1 

 F4D - b 

Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 295,2 139,91 25 Neutral 1 -0,1 (61) -0,12 (48) 0,2 (46) -1,25 (45) 

Glad 298,95 144,29 38 Glad 0,1 (61) 1 -0,03 (61) 0,34 (59) -1,23 (58) 

Ledsen 300 135,65 25 Ledsen 0,12 (48) 0,03 (61) 1 0,34 (46) -1,17 (45) 

Arg 287,83 110 23 Arg -0,2 (46) -0,34 (59) -0,34 (46) 1 -1,47 (43) 

Rädd 358,18 196,34 22 

     

Rädd 1,25 (45) 1,23 (58) 1,17 (45) 1,47 (43) 1 
           

 F5D - p 

Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 286,67 30,55 3 Neutral 1 0,49 (6) -0,85 (3) -0,21 (3) 6,05 (2)* 

Glad 264 95,29 5 Glad -0,49 (6) 1 -1,03 (5) -0,34 (5) 1,97 (4) 

Ledsen 340 84,85 2 Ledsen 0,85 (3) 1,03 (5) 1 0,12 (2) 2,67 (1) 

Arg 320 226,27 2 Arg 0,21 (3) 0,34 (5) -0,12 (2) 1 0,88 (1) 

Rädd 180 0 1 

     

Rädd -6,05 (2)* -1,97 (4) -2,67 (1) -0,88 (1) 1 
           

 F5D - v 
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Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 308,57 124,19 21 Neutral 1 1,22 (42) -1,72 (38) -1,52 (40) -2,59 (45)*

Glad 267,83 92,78 23 Glad -1,22 (42) 1 -2,55 (40)* -2,04 (42)* 
-

3,14 (47)**

Ledsen 409,47 227,09 19 Ledsen 1,72 (38) 2,55 (40)* 1 -0,32 (38) -1,27 (43) 

Arg 440,95 377,97 21 Arg 1,52 (40) 2,04 (42)* 0,32 (38) 1 -0,8 (45) 

Rädd 533,85 421,04 26 

     

Rädd 2,59 (45)* 3,14 (47)** 1,27 (43) 0,8 (45) 1 
           

 F5D - h 

Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 390,43 265,12 23 Neutral 1 -0,66 (36) 0,84 (40) -1,05 (42) -0,43 (51) 

Glad 465,33 382,81 15 Glad 0,66 (36) 1 1,24 (32) -0,38 (34) 0,38 (43) 

Ledsen 338,95 113,23 19 Ledsen -0,84 (40) -1,24 (32) 1 -1,58 (38) -1,45 (47) 

Arg 521,9 517,76 21 Arg 1,05 (42) 0,38 (34) 1,58 (38) 1 0,79 (49) 

Rädd 423,33 285,85 30 

     

Rädd 0,43 (51) -0,38 (43) 1,45 (47) -0,79 (49) 1 
           

 F5D - c 

Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 333,33 260,05 6 Neutral 1 -0,2 (8) -0,09 (7) -0,05 (12) 0,08 (10) 

Glad 360 162,48 4 Glad 0,2 (8) 1 0,1 (5) 0,18 (10) 0,38 (8) 

Ledsen 346,67 170,1 3 Ledsen 0,09 (7) -0,1 (5) 1 0,05 (9) 0,21 (7) 

Arg 340 221,68 8 Arg 0,05 (12) -0,18 (10) -0,05 (9) 1 0,18 (12) 

Rädd 323,33 132,31 6 

     

Rädd -0,08 (10) -0,38 (8) -0,21 (7) -0,18 (12) 1 
           

 F5D - n 

Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 330,91 153,46 11 Neutral 1 0,01 (28) -0,23 (27) 0,28 (23) -1,03 (24) 

Glad 330,53 123,53 19 Glad -0,01 (28) 1 -0,25 (35) 0,33 (31) -1,05 (32) 

Ledsen 353,33 361,57 18 Ledsen 0,23 (27) 0,25 (35) 1 0,42 (30) -0,88 (31) 

Arg 311,43 189,2 14 Arg -0,28 (23) -0,33 (31) -0,42 (30) 1 -1,11 (27) 

Rädd 556 827,91 15 

     

Rädd 1,03 (24) 1,05 (32) 0,88 (31) 1,11 (27) 1 
           

 F5D - m 

Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 270 116,77 12 Neutral 1 -2,03 (27) -1,93 (28) -1,92 (32) -1,35 (26) 

Glad 471,76 385,36 17 Glad 2,03 (27) 1 0,62 (33) 1,04 (37) 0,62 (31) 

Ledsen 403,33 255,14 18 Ledsen 1,93 (28) -0,62 (33) 1 0,51 (38) 0,09 (32) 

Arg 367,27 177,55 22 Arg 1,92 (32) -1,04 (37) -0,51 (38) 1 -0,28 (36) 

Rädd 393,75 339,62 16 

     

Rädd 1,35 (26) -0,62 (31) -0,09 (32) 0,28 (36) 1 

 F5D - a 

Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 310 194,79 8 Neutral 1 1,45 (11) 1,25 (18) 1,35 (12) 0,28 (11) 

Glad 208 30,33 5 Glad -1,45 (11) 1 -0,36 (15) -0,07 (9) -1,21 (8) 

Ledsen 218,33 87,58 12 Ledsen -1,25 (18) 0,36 (15) 1 0,23 (16) -0,99 (15) 

Arg 210 65,42 6 Arg -1,35 (12) 0,07 (9) -0,23 (16) 1 -1,11 (9) 

Rädd 284 136,67 5 

     

Rädd -0,28 (11) 1,21 (8) 0,99 (15) 1,11 (9) 1 
           

 F5D – b 

Min M SD N t-test (df) Neutral Glad Ledsen Arg Rädd 

Neutral 349,38 162,72 32 Neutral 1 0,14 (66) 1,66 (59) 0,76 (62) 0,11 (54) 

Glad 343,89 151,7 36 Glad -0,14 (66) 1 1,63 (63) 0,67 (66) 0,01 (58) 

Ledsen 286,21 134,07 29 Ledsen -1,66 (59) -1,63 (63) 1 -0,7 (59) -1,04 (51) 

Arg 315,63 191,68 32 Arg -0,76 (62) -0,67 (66) 0,7 (59) 1 -0,46 (54) 

Rädd 343,33 240,41 24 

     

Rädd -0,11 (54) -0,01 (58) 1,04 (51) 0,46 (54) 1 
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