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SAMMANFATTNING  

Syftet med denna studie var att undersöka reliabiliteten i en metod 
för att observera affektuttryck, Stålforsmetoden. Stålforsmetoden 
fokuserar primärt på affektuttryck i ansiktet, och mer specifikt den 
första affekten som en patient uttrycker under en psykoterapisession 
(”överföringsaffekt”). Den teoretiska grunden är affektteori som 
utvecklats av Silvan Tomkins och Paul Ekman. Data har samlats in 
med strukturerad observation och analyseras kvantitativt. 
Interbedömarreliabilitet beräknades med Cohen’s Kappa och 
uppgick till K = 0,03, vilket innebär att det inte finns någon 
statistiskt säker överensstämmelse mellan bedömarna. Möjliga 
orsaker till avsaknaden av interbedömarreliabilitet såsom 
utbildningens utformning och omfattning samt operationaliseringen 
av observationsvariabeln diskuteras och förslag på framtida 
forskning lämnas. 
 
 

Nyckelord: Interbedömarreliabilitet, affekt, affektavläsning, 
överföringsaffekt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

För deras hjälp, stöd och inspiration i arbetet vill jag rikta ett varmt tack till: 
Sofia Berglind, Christer Sandahl, Staffan Stålfors, Katja Claesson,  

Patrik Lindert, Elisabet Borg och Wilhelm Behrman. 

 



3 

 

 

 

INLEDNING 

I denna uppsats undersöks reliabiliteten i en metod för att avläsa affekter. Affekter kan 
kortfattat beskrivas som primära, biologiskt baserade känslor. Förmågan att uttrycka och 
använda sig av affekter har betydelse för all kommunikation och relaterande mellan 
människor. I en psykoterapi kan affektuttryck och affektutlevelse vara en gemensam faktor 
som påverkar utfallet av terapin oavsett terapins teoretiska utgångspunkter, vilket gör det 
relevant att försöka observera och studera affekter i terapi. Det finns olika metoder för att 
vetenskapligt observera affekter, men dessa är relativt omfattande och tidsödande, vilket gör 
dem opraktiska. Det kan därför finnas ett värde i att utveckla mindre komplexa metoder för 
observation av affekter. En sådan affektavläsningsmetod har utvecklats av psykologen och 
psykoterapeuten Staffan Stålfors, härefter benämnd ”Stålforsmetoden”. Stålforsmetoden 
innebär i korthet att fokus ligger på affekten som patienten visar upp i början av en 
terapisession (”överföringsaffekt”). För varje session kodas endast en dominerande affekt 
och antalet affekter som bedöms har reducerats till fem (i andra metoder för affektavläsning 
förekommer vanligen flera affekter). Syftet med denna uppsats är att utvärdera 
interbedömarreliabiliteten i Stålforsmetoden. 
 

BAKGRUND 

Vad är en affekt?  

Enligt Natur och Kulturs psykologilexikon definieras affekt av Silvan S. Tomkins och Paul 
Ekman som ”… de grundläggande känsloreaktioner som är biologiskt betingade och som tar 
sig direkta kroppsliga uttryck, främst i ansiktsmimiken” (Egidius, 2005). Tomkins ansåg att 
affekterna är människans primära motivationssystem och att alla våra erfarenheter, 
kognitioner och driftsupplevelser färgas av affekter (Nilsson, 2005). 
 

Varför är det relevant att studera affekter? 

Ett antal metaanalyser har visat att psykodynamisk kort- och långtidsterapi är effektiv i 
allmänhet (Leichsenring & Rabung, 2008; Abbass, Hancock, Henderson, & Kisely, 2006; 
Andersson & Lambert, 1995), och andra metaanalyser har visat att psykodynamiska terapier 
är effektiva för specifika psykiatriska tillstånd (Leichsenring, 2001; Leichsenring & 
Leibing, 2003; Leichsenring, Rabung, & Leibing, 2004).  
 
Forskning har också visat att olika typer av terapiformer som exempelvis psykodynamisk 
terapi (PDT) och kognitiv beteendeterapi (KBT) har ungefär lika stor positiv effekt för 
specifika diagnoser, exempelvis vid behandling av depression (Cuijpers, van Straten, 
Andersson, & van Oppen, 2008) och social fobi, PTSD, bulimi, personlighetsstörningar, 
depression och anorexi med flera (Leichsenring, Rabung, & Leibing, 2004).  
 



4 

 

 

 

Dessa resultat kan tolkas på olika sätt (Lambert, 2004):  
a) Olika terapier kan åstadkomma liknande resultat genom olika metoder. 
b) Det finns olikheter i effektivitet, men dessa har inte kunnat upptäckas med de 

forskningsstrategier som använts tidigare.  
c) Olika terapiformer omfattar gemensamma faktorer som är verksamma, vilka dock 

inte poängteras av en enskild terapiinriktning.  
 
Det sista alternativet, att det finns gemensamma faktorer som är verksamma inom olika 
terapiformer, är en återkommande synpunkt i terapiforskningen (Johansson, 2006). 
Forskning visar att den andel av effekten av en terapiprocess som kan förklaras av metod är 
ca 8-15%, och att andra – gemensamma - faktorer förklarar en större andel av förändringen 
(Wampold, 2001; Phillips & Holmqvist, 2008). Det finns en mängd olika teorier kring vilka 
dessa gemensamma faktorer skulle kunna vara, en lite mer övergripande beskrivning är att 
(Frank & Frank, 1991, författarens översättning): Alla former av psykoterapi innehåller en 
emotionellt laddad förtroendefull relation med en hjälpande person, i vilken patienten 
förväntar sig en utveckling när han/hon avslöjar emotionellt känsligt material. 
 
Exempel på faktorer som anses vara gemensamma i olika terapiformer och betydelsefulla 
för utfallet är (Grencavage & Norcross, 1990, författarens översättning): 

a) Alliansen mellan terapeut och patient,  
b) Patientens bakgrund och motivation för behandling,  
c) Ökad insikt och möjlighet till katarsis, och  
d) Förvärvande och övande av nya beteenden.  

 
Dessa forskningsresultat har påverkat praktisk terapi. Dels finns det praktiker som fokuserar 
på ett mer integrerat synsätt med relationen i centrum (Holmqvist, 2007), dels finns det 
praktiker som fokuserar på enskilda delar av de gemensamma faktorerna, exempelvis 
allians. Genom att utforska dessa faktorer kan man försöka hitta mer specifika svar på den 
eviga frågan om vad som är verksamt i psykoterapi och på så sätt skapa en uppsättning av 
verksamma interventioner (Diener, Hilsenroth, & Weinberger, 2007).  
 
Affekt och affektutlevelse kan vara en underliggande faktor som enskilt eller som en 
beståndsdel av olika gemensamma faktorer har stor inverkan på utfallet i en terapi (Levy & 
Ablon, 2009). En metaanalys avseende effektiviteten i affektfokuserade terapitekniker 
konstaterade att det finns ett positivt samband mellan att terapeuter på olika sätt underlättar 
affektupplevelse för patienten och ett lyckat utfall av psykoterapin (Diener, Hilsenroth, & 
Weinberger, 2007). En ökad affektupplevelse för patienten kan innehålla olika delar, 
exempelvis: Allmänt ökad medvetenhet om egna affekter, ökad upplevelse av egna affekter 
under terapitimmen och ökad förmåga att uttrycka egna affekter (Hilsenroth, Ackerman, 
Blagys, Baity, & Mooney, 2003; Ablon, Levy, & Katzenstein, 2006). Forskning har också 
fastställt under vilka förutsättningar det är verksamt att arbeta med affektfokuserade 
tekniker: 
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a) Det bör finnas en god och stabil allians mellan patient och terapeut (Gaston & Ring, 
1992). 

b) Patienten bör ha en rimligt hög generell funktionsnivå, vilket bland annat innefattar 
en stabil känsla av själv och andra (Horowitz, Marmar, Weiss, DeWitt, & 
Rosenbaum, 1984). 

 
Med utgångspunkt från dessa och andra forskningsresultat har flera olika affektfokuserade 
terapitekniker utvecklats, till exempel Accelerated experiential dynamic psychotherapy; 
AEDP (Fosha, 2000), Affect-focused body therapy in patients with generalized anxiety 
disorder (Levy Berg, Sandell, & Sandahl, 2009) och Short-term dynamic psychotherapy for 
treatment of Affect phobia (Vaillant McCullough, 1997; McCullough, Kuhn, Andrews, 
Kaplan, Wolf, & Lanza Hurley, 2003). Den sistnämnda har studerats i flera randomiserade 
kontrollerade studier (Svartberg, Stiles, & Seltzer, 2004; Winston, Laikin, Pollack, Wallner 
Samstag, McCullough, & Muran, 1994) och har i dessa visat sig ha stora och signifikanta 
positiva effekter bland annat vid behandling av personlighetsstörningar inom kluster C, 
vilket omfattar fobisk, osjälvständig samt tvångsmässig personlighetsstörning (American 
Psychiatric Association, 1995). 
 
Det finns ett stort intresse för affekternas roll i den terapeutiska processen både hos 
praktiker och hos forskare. För att kunna observera affekter och bedöma närvaron av dessa i 
ett terapirum krävs dock reliabla observationsmetoder – det räcker inte med att en terapeut 
(eller flera) tycker sig uppfatta att patienten upplever affekt och att dessa bidrar till 
patientens utveckling. Affektavläsningsinstrument som kan användas av oberoende 
bedömare kan vara ett sätt att möta behovet av neutral utvärdering av affekters roll i 
terapiprocessen. 
 

TEORI 

I nedanstående avsnitt beskrivs olika begrepp från affektteorin som är relevanta för denna 
uppsats. Sammanställningen gör inte anspråk på att ge en heltäckande bild av området 
affektteori. 
 

Affektteorins ursprung 

Redan på 1600-talet diskuterade filosofen Baruch de Spinoza begreppet affekter. Spinoza 
ansåg att det fanns tre grundläggande affekter; begäret, glädjen och sorgen. Glädje uppstår 
när människan går ”från en mindre till en större fullkomlighet” och sorg när hon går ”från 
en större till en mindre fullkomlighet”. Med utgångspunkt från dessa tre grundaffekter 
beskrev Spinoza ytterligare 45 olika känslotillstånd, exempelvis beskrivs kärlek som glädje 
i förening med idén om en yttre orsak och skam som sorg i förening med idén om någon 
handling som vi föreställer oss att andra klandrar. (Nilsson, 2005) 
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Darwin studerade också affekter och konstaterade att det endast är människan och andra 
primater som har ett komplicerat nätverk av muskler i ansiktet vilka ger möjlighet att 
uttrycka emotioner via ansiktsmimik (Darwin, 1862, 1965). På senare tid har affektteori 
kanske framförallt förknippats med Silvan S. Tomkins forskning, i vars teorier denna 
uppsats har sin utgångspunkt. Paul Ekman har byggt vidare på Tomkins och Darwins 
forskning genom att på olika sätt studera ansiktets roll i förmedlandet av affekter. Dessa 
forskares arbete har legat till grund för flera praktiska metoder för affektavläsning. 
 

Affekt – Emotion – Känsla 

Affekt, emotion och känsla är begrepp som används synonymt av en del författare, men 
olika former av distinktioner förekommer också. Tomkins föreslår följande definitioner 
vilka också används även i denna uppsats (Sonnby-Borgström, 2005). 
 
En affekt är ett biologiskt program som påverkas av motivationella tillstånd hos en individ. 
Affekter är sammanhängande och automatiska reaktioner som bland annat involverar 
ansiktsmuskler, andning, hjärtrytm och matsmältning. Reaktionerna förbereder organismen 
för handling och skapar ett tillstånd av förhöjd beredskap. Ett exempel kan vara ett spädbarn 
som plötsligt hör ett starkt och obekant ljud, till exempel en siren. Barnet behöver inte ha 
några minnen av olyckor eller eldsvådor som kan förknippas med en siren – det starka ljudet 
gör att det reagerar med affekten rädsla ändå. 
 
Emotioner är ett inre tillstånd som uppstår som resultat av ett samspel mellan våra 
erfarenheter och biologiska affekter. I takt med att vi lagrar fler erfarenheter sammanlänkas 
dessa med olika affekter, och den fysiska reaktionen präglas dels av den biologiska affekten, 
dels av minnen av tidigare erfarenheter av affekten. Såväl affekter som emotioner kan vara 
omedvetna tillstånd. 
 
Termen känsla betecknar den subjektiva, upplevelsemässiga delen i den emotionella 
processen – den medvetna slutprodukten av en biologisk affekt som färgats av erfarenheter 
till en emotion, och slutligen kan benämnas som en upplevd känsla av individen. 
 

Grundaffekter 

Tomkins anser att en affekt kan vara av positiv, neutral eller negativ karaktär. De positiva 
affekterna får människan att närma sig något/någon, eller stanna kvar i en viss situation. 
Den neutrala är en omställningsaffekt, när människan inte är riktigt säker på hur läget är – 
bör hon närma sig eller avlägsna sig? De negativa affekterna uttrycker att läget inte är bra; 
vi behöver göra något eller få hjälp att göra något åt situationen. Tomkins skilde på två 
typer av negativa affekter; dels sådana som indikerar en allmän (universell) belastning, dels 
negativa affekter som reglerar närhet/distans till andra personer/objekt. (Tomkins, 1962) 
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Tomkins har också beskrivit hur affekterna uttrycks i ansiktet (Demos, 1995). I 
sammanställningen nedan presenteras affekternas funktion, namn och hur de uttrycks i 
ansiktet. En del affekter beskrivs med två nyckelord som representerar moderat eller 
intensiv intensitet: 
 

Tabell 1 - Affekternas funktion, benämning och uttryck enligt Tomkins. 

Funktion 
Affekt 
(moderat – intensiv intensitet) 

Uttryck 

Positiva 
(närma sig eller 
stanna kvar) 

Förnöjelse – glädje Leende mun och ögon 

Intresse – upphetsning 
Ögonbrynen sänkta, ögonen följer, tittar, 
lyssnar 

Neutral Förvåning – överraskning 
Ögonbrynen höjda, blinkande ögon, 
munnen öppen 

Negativa 
(vid universell 
belastning) 

Fruktan – skräck 
Ögonen vidöppna, blek, kall, svettig, 
ansiktsryckningar 

Vrede – raseri 
Rynkad panna, sammanbiten käke, 
smala ögon, rött ansikte 

Kval – pina  
(härefter benämnt ”Sorg”) 

Gråt, ögonbrynen i en båge (höjda i 
mitten), mungipor nedåt 

Negativa 
(primära vid 
reglering av 
intimitet och 
distans i 
objektrelationer) 

Avsky (”dissmell”) 
Näsa och överläpp uppåt, ansiktet vrids 
bort 

Avsmak 
Ryggar tillbaka, vidgade näsborrar, 
rynkad panna, läppar sammanpressade 
och putande.  

Skam - förödmjukelse 
Ögon tittar neråt, huvudet lutar neråt, 
bristande ögonkontakt 

(Egen illustration efter Demos, 1995; Tomkins, 1962 och Tomkins 1963) 

 

Affekter och ansiktsuttryck 

Paul Ekman använder sig av Tomkins teorier om att de olika affekterna hade distinkta 
ansiktsuttryck, och har studerat detta fenomen ur många synvinklar. Han fann att det fanns 
en stor överensstämmelse i hur människor från vitt skilda kulturer tolkade specifika 
ansiktsuttryck. De uttryck som människor har lättast att känna igen är (i fallande ordning); 
Glädje, Förvåning, Avsky, Vrede, Sorg och Rädsla (Ekman, 1973). Om bilderna ger 
information om kontexten förbättras bedömningen av aktuell affekt (Ekman P. et al., 1987; 
Ekman & O'Sullivan, 1988). 
 
Affekter anses spela en viktig roll för barns anknytning och följaktligen förekommer 
ansiktsuttrycken tidigt i utvecklingen (Sonnby-Borgström, 2005). Nedanstående bilder från 
www.affekta.se visar hur ett antal affektuttryck kan se ut hos spädbarn. 
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    Vrede        Sorg      Glädje    Intresse   Förvåning     Fruktan        Skam     Avsmak 

 

Figur 1 - Exempel på affektuttryck hos spädbarn (Affekta). 

 

Fulla uttryck – Lindriga uttryck – Partiella uttryck – Mikrouttryck 

Paul Ekman konstaterar (Ekman, 2007) att affektuttryck kan vara olika intensiva och 
uttryckas i olika hög grad. En affekt kan till exempel visa sig i flera delar av ansiktet (fullt 
uttryck), eller endast i enstaka delar som ögonbryn, ögonlock, mun (partiellt uttryck). Om 
hela uttrycket visas men med låg intensitet kallas det ett lindrigt uttryck. Partiella uttryck 
och lindriga uttryck kan antingen vara tecken på en svag intensitet i känslan, eller ett försök 
att dölja en stark känsla (Fexéus, 2007). 
 
Ekman har också uppmärksammat att en affekt kan visas under mycket kort tid, i ett så 
kallat mikrouttryck. Studier har visat att en människa inte alltid hinner uppfatta dessa 
mikrouttryck medvetet, men ändå registrerar och reagerar på uttrycket (Ekman, 2007; 
Dimberg, Thunberg, & Elmehed, 2000).    
 

Predominerande uttryck – Spontana uttryck – Kulturskillnader 

George Orwell sägs ha myntat uttrycket ”när man är 50 har man det ansikte man förtjänar”  
(Pricken över livet). Ekman anser att varje människa på grund av genetik och personlig 
historia har ett predominerande ansiktsuttryck som skiner igenom ett spontant uttryck. Ett 
predominerande ansiktsuttryck kan till exempel vara ett ansikte som i avslappnat läge ser 
lite argt ut. Det innebär att olika spontana affektuttryck präglas av det predominerande 
ansiktsuttrycket så att exempelvis vissa personer kan se lite arga ut även när de känner andra 
känslor. Det kan också förekomma blandade uttryck, man kan till exempel vara arg och glad 
samtidigt. (Demos, 1995)  
 
Det finns stora likheter i affektuttryck och affektavläsning i olika kulturer, men också 
skillnader. Paul Ekman noterar (Ekman et al., 1987) att japaner och amerikaner visar samma 
typ av känslouttryck när de befinner sig i ett privat sammanhang (till exempelvis i en 
biosalong där de inte observeras av andra), men när de är i en situation där de kan 
observeras finns det kulturella olikheter i vilka affekter som visas upp – japaner tenderar att 
i större utsträckning än amerikaner försöka maskera negativa känslor med ett leende. Det 
falska eller sociala leendet är kanske det mest välkända sättet att försöka maskera en annan 
känsla (Ekman, 2007). En annan skillnad som observerats är uppfattningen om vilken 
intensitet som uttrycks, där observatörer tenderade att bedöma intensiteten i känslan lägre 
om personen på bilden hade en annan etnisk tillhörighet än de själva (Ekman et al., 1987).  
 



9 

 

 

 

 

Figur 2 - Falskt (A) respektive äkta leende (B) (Ekman, 2007). 

 

Spegling – Facial feedback – Affektsmitta 

Forskning har visat att människor med sin ansiktsmimik reagerar på såväl positiva som 
negativa ansiktsuttryck även om dessa visas så snabbt att den som ser dessa ansiktsuttryck 
inte hinner uppfatta uttrycket medvetet (Dimberg, Thunberg, & Elmehed, 2000). Detta 
innebär att delar av kommunikation ansikte mot ansikte sker på ett omedvetet plan via 
affekter (Gullestad, 2005). Ett intressant forskningsresultat är att människor ibland 
omedvetet speglar/härmar det ansiktsuttryck som presenterats, men i vissa fall reagerar de 
med en annan affekt än den uppvisade – till exempel ett leende när de sett affekten Ilska - 
vilket kan tolkas som ett (omedvetet) försvar (Sonnby-Borgström, Jönsson, & Svensson, 
2008). Det finns många idéer om ursprunget till och de praktiska konsekvenserna av detta 
beteende. En del av forskningen om ursprunget handlar om spegelneuroner, vilka anses vara 
involverade i språkutveckling och andra sociala funktioner (Bauer, 2007). Spegelneuronerna 
aktiveras då individen iakttar andra som talar eller utför rörelser och aktiveringen är delvis 
densamma som då individen själv är aktiv på samma sätt (Malmquist, 2009). Hos 
människor anses spegelneuronernas aktivitet hjälpa individen att lära sig av omgivningen 
beträffande rörelser och tal samt medverka i utvecklingen av empatisk förmåga (Zaki, 
Weber, Bolger, & Ochsner, 2009) 
 
Facial feedback har beskrivits av flera teoretiker, men enligt Tomkins definition handlar det 
om att fysiologiska och muskulära reaktioner är primära i förhållande till den subjektiva 
känslan. Det innebär att hjärnan tar emot signaler bland annat om i vilka positioner 
ansiktsmusklerna är vid ett visst tillfälle, och på basis av denna information uppstår en 
affekt. Ansiktsuttryck informerar inte bara omgivningen, utan också personen själv om 
vilken känsla som är för handen. (Sonnby-Borgström, 2005) 
 
Begreppet affektsmitta anspelar som namnet antyder på att en affekt kan överföras eller 
”smitta” från en person till en annan. Omedveten spegling och facial feedback kan vara 
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delar av förklaringen till detta fenomen. Affektsmitta antas uppstå när en persons ansikte 
uttrycker en affekt som via omedveten spegling härmas av den som möter detta 
ansiktsuttryck. Genom facial feedback upplever sedan den härmande personen samma affekt 
som den förste uttryckt med sin ansiktsmimik – affekten har smittat av sig. (Sonnby-
Borgström, 2005) 
 

Överföringsaffekt 

Affektsmitta, som diskuteras ovan, är en tvåvägskommunikation. När två personer möts 
sker ett utbyte av omedvetna signaler genom såväl ansiktsuttryck som andra kroppsliga 
signaler (Bauer, 2007). Det gäller även i ett terapirum, men där kanske fenomenet 
uppmärksammas tydligare, eftersom terapeuten är väldigt fokuserad på vad som händer med 
patienten och även inom sig själv. Det är svårt att fastställa vem som först smittar den andre 
med sin affekt, men i ett terapirum anstränger sig sannolikt terapeuten för att vara relativt 
neutral, och därigenom kan man anta att den affekt som dyker upp först i rummet kommer 
från patienten. Denna affekt, den första som terapeuten upptäcker i rummet via syn, 
affektsmitta eller hörsel, har definierats som en överföringsaffekt (Stålfors & Sandahl, 
2008).  
 
Beroende på hur terapeuten bemöter en affekt som patienten visar – till exempel med 
uppmärksamhet och empati, förnekande och ignorerande, eller ett mer neutralt bemötande - 
kommer patienten i sin tur att reagera på olika sätt. Om patienten till exempel på något sätt 
visar affekten Sorg och terapeuten inte uppmärksammar denna kommer patienten kanske 
känna Skam eller Vrede, vilket kan väcka någon annan affekt hos terapeuten – och så vidare 
(Sonnby-Borgström, 2005;  Bauer, 2007). Det finns studier som visar att terapeuter likaväl 
som patienter kan vara rädda för sina egna affekter – till exempel sin Vrede – och därför har 
svårt att uthärda denna affekt hos andra, vilket kan innebära att dessa terapeuter får 
svårigheter med att bekräfta denna affekt hos sina patienter (Pope, Sonne, & Greene, 2006). 
 

METODER FÖR ATT STUDERA AFFEKT 

I forskning försöker man på olika sätt studera affekters bidrag till förändring i terapeutiska 
behandlingar (Diener, Hilsenroth, & Weinberger, 2007). De vanligaste sätten att studera 
affekt är självskattningar från patient och terapeut, oberoende observationer (oftast av filmat 
material) eller intervjuer. Det finns svagheter och styrkor med alla metoder, exempelvis 
anses självskattning präglas av social önskvärdhet eller ”social desirability bias”, och vid 
oberoende observation har man att ta ställning till om den som observeras påverkas av 
kameran (Passer & Smith, 2004). När det gäller affekter i terapi finns det forskare som 
argumenterar för att självrapportering kan vara mindre lämpligt eftersom det kan vara så att 
patienten lider av oförmåga att avläsa egna och andras affekter och inte alltid är medveten 
om detta (Quirin, Kazén, & Kuhl, 2009).  
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I denna uppsats kommer fokus att ligga på oberoende observation av affekter genom visuell 
avläsning av ansiktsuttryck. Det finns flera olika metoder för observation av affekter, 
exempelvis ”Achievement of therapeutic objectives scale; ATOS” (McCullough, Larsen, 
Schanche, Andrews, & Kuhn, 2008), eller ”Facial action coding system; FACS” (Ekman & 
Rosenberg, 2005).  
 

Achievement of therapeutic objectives; ATOS 

ATOS omfattar bedömningar av sju olika faktorer som kan vara verksamma som 
förändringsfaktorer i en terapeutisk process. Ett par av dessa, Affect Experiencing, Affect 
Expression och Anxiety Regulation är relaterade till bedömning av affekt. Affect 
Experiencing innehåller en detaljerad manual för bedömning av intensitet och varaktighet i 
affektuttryck baserat på tonfall, ansiktsuttryck, icke-verbalt beteende samt verbala 
uttalanden. Affect Expression är relaterat till interpersonellt uttryck av adekvata känslor och 
tankar. Anxiety Regulation handlar om att bedöma hämmande känslor som ångest, skuld, 
skam och smärta. Utvecklarna av ATOS har för avsikt att i framtiden göra detta program 
tillgängligt på internet (Valen & McCullough, 2005) så att den som vill kan öva sig på att 
bedöma dessa faktorer och få ett kvitto på sin egen reliabilitet som bedömare. I skrivande 
stund är detta dock inte möjligt. Utvecklarna av ATOS har gjort ett antal studier av 
instrumentets reliabilitet – sammanlagt fem studier i tre länder under sju års tid. Under den 
tiden har utbildning och bedömningsinstrument kontinuerligt utvecklats. Reliabiliteten för 
hela skalan och de olika delfaktorerna har varierat; ju mer erfarna bedömarna är, ju mer 
utbildning de har fått och ju fler de är vid bedömningen - desto bättre blir 
interbedömarreliabiliteten (Cohen’s Kappa varierade mellan 0,40 och 0,83 i de fem 
studierna). Man har också prövat olika mängd utbildning och funnit att en kodare sannolikt 
behöver åtminstone 20-30 timmars utbildning (två timmar i veckan utspritt över 10-15 
veckor) för att bli en reliabel bedömare. (McCullough, Kuhn, Andrews, Valen, Hatch, & 
Osimo, 2003) 
 

Facial action coding system; FACS 

De första två kapitlen i manualen för FACS finns tillgängliga på internet (Dataface). FACS 
är helt inriktad på visuell avläsning av ansiktsmusklernas position, och manualen är 
detaljerad. Manualen presenterar drygt 45 olika action units (muskler) vars läge och relativa 
aktivering/spänning kan kodas med hjälp av FACS. Fem av dessa actions units har 
markerats i bilden på Paul Ekman nedan (Dataface). Dessa muskler kan också kodas i olika 
typer av kombinationer, och eftersom det finns ett relativt stort antal action units kan 
kombinationsmöjligheterna bli ganska många. Enligt uppgift behöver en erfaren FACS-
kodare cirka 100 minuter för att granska och koda 1 minut film (Passer & Smith, 2004). På 
grund av omfattningen och komplexiteten i ovanstående metoder prövas i denna uppsats en 
förenklad metod för affektavläsning; Stålforsmetoden. Denna metod har liknande teoretiska 
utgångspunkter som ATOS och FACS, men tar mindre tid i anspråk, både för utbildning och 
praktiskt genomförande. 
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Figur 3 - Exempel på ”action units” enligt FACS (Dataface) 

 

Stålforsmetoden 

Staffan Stålfors och Christer Sandahl har tidigare studerat affekt i terapirummet (Stålfors & 
Sandahl, 2008) med utgångspunkt bland annat i Tomkins affektteori. För närvarande 
genomför dessa forskare ett större forskningsprojekt där de avser undersöka om affekter i 
terapirummet uppkommer i någon speciell ordning. Hypotesen är att affekter under en 
terapiprocess kommer i en viss ordningsföljd. Efter datainsamling kommer oberoende 
bedömare – efter att ha utbildats i avläsning av affekter enligt Stålforsmetoden - koda 
affekter i videoinspelningar från verkliga terapier.  
 
Inom ramen för detta forskningsprojekt har ett antal psykoterapier filmats med kameran 
riktad mot patientens ansikte. Under terapisessionen uppvisar patienten en mängd 
affektuttryck, men den affekt som är av intresse här är den allra första, den s.k. 
överföringsaffekten. Överföringsaffekten antas uppenbara sig under de första minuterna av 
terapisessionen. Denna affekt är intressant då den anses spegla patientens aktuella affektiva 
tillstånd (Stålfors & Sandahl, 2008). Författarens roll i detta forskningsprojekt är att utbildas 
enligt Stålforsmetoden och som oberoende observatör granska filmerna och koda 
överföringsaffekterna som patienterna uppvisar. 
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Procedur Stålforsmetoden 

För att kunna avläsa affekter via ansiktsuttryck har kodare utbildats av den ansvarige 
forskaren Staffan Stålfors. Utbildningen har omfattat: 
 
Tabell 2 - Utbildningsplan affektavläsning enligt Stålforsmetoden 

Moment Omfattning (cirka) 

1. Litteraturinläsning  
(Demos, 1995, Ekman, 2007, Sonnby-Borgström, 
2005) 

Ca 1000 sidor 

2. Avläsning av affekt i stillbilder av ansikten 
(Material/bilder från Ekmans böcker samt eget 
bildmaterial från Staffan Stålfors) 

3 timmar 

3. Avläsning av affekt i filmat material från verkliga 
terapier. 

• Gemensam bedömning i grupp (ca 6 timmar) 
• Enskild bedömning med efterföljande diskussion 

i gruppen (ca 4 timmar) 

10 timmar 

4. Diskussion kring och definition av 
observationsvariabler 

2 timmar 

(Författarens sammanställning)  

 
Tidsmässigt har tyngdpunkten legat på avläsning av rörliga bilder, där utbildningen har 
omfattat 10 timmar som har bestått av gemensam respektive enskild bedömning. Att 
diskutera bedömningen med andra för att öka säkerheten är ett sätt att arbeta som 
rekommenderas i andra modeller för affektavläsning, exempelvis ATOS (McCullough, 
Larsen, Schanche, Andrews & Kuhn, 2008). Själva kodningen har efter avslutad utbildning 
gjorts enskilt. 
 

Observationsvariabler i Stålforsmetoden 

I forskningsprojektet har målet varit att visuellt observera patientens överföringsaffekt. 
Detta begrepp kan definieras på olika sätt – det skulle kunna vara den allra första affekten 
som visas upp, eller den som är mest frekvent, eller den som har starkast uttryck. I 
Stålforsmetoden har överföringsaffekt definierats som den mest frekventa affekten under 
den första 90-sekunderssekvensen. I vissa fall är det relativt enkelt att se vilken affekt som 
är den dominerande, men ibland är affektuttrycken väldigt växlande eller svåra att läsa av. I 
fall där det är svårt att se vilken affekt som är dominerande delas 90-sekunderssekvensen 
upp i mindre avsnitt om 10 sekunder vardera vilka kodas separat. Därefter har det mest 
frekventa uttrycket kodats för hela sekvensen, vilket också är i överensstämmelse med 
ATOS metodologi (McCullough, Larsen, Schanche, Andrews, & Kuhn, 2008). Det innebär 
att om patienten exempelvis hinner visa upp två Vredesuttryck, ett Sorguttryck och fyra 
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Skamuttryck så blir kodningen Skam – oavsett hur intensiva de andra uttrycken har varit. 
(Stålfors, 2009) 
 
Bedömningen sker i första hand utan ljud, för att isolera affekt som kommuniceras via 
ansiktsuttryck och minska eventuell tolkning av den verbala informationen. Ljud har 
använts i andra hand, för att försöka avgöra tveksamma fall där den visuella informationen 
har varit alltför otydlig för att affekten skulle kunna fastställas. Dessa informationskällor 
vägs (i de fall fler än en används) samman till en helhetsbedömning av överföringsaffekten. 
(Stålfors, 2009) 
 
I kodningen fokuseras på de delar av sekvensen där patienten säger något till  terapeuten och 
inte tvärtom. När patienten lyssnar kan han/hon ha olika ansiktsuttryck, men när patienten 
riktar sig till någon är det sannolikt den egna affekten som dominerar ansiktet och som 
levereras till åhöraren/betraktaren. (Stålfors, 2009) 
 
I Stålforsmetoden har Tomkins nio affekter reducerats till fem. Orsaken är att Avsky, 
Avsmak och Glädje antas förekomma relativt sällan i terapi. Neutral utgår då det är en 
omställningsaffekt som enligt Tomkins inte kvarstannar mer än en kort stund. Därför 
betraktas Avsky och Avsmak i den mån de förekommer som varianter av Vrede och Glädje 
som en variant av Intresse. Kvarstår gör då fem affekter: Intresse, Vrede, Sorg, Fruktan och 
Skam. (Stålfors, 2009) 
 
Under utbildningen konstaterades att Skam tenderade att bli en restpost; när inget annat 
kunde avläsas blev omdömet Skam. Ett alternativ skulle kunna vara att koda ”Neutral”, men 
Tomkins ansåg att ansiktet alltid är på väg till en eller annan affekt, och att ett 
neutralt/förvånat uttryck bara kunde finnas en kort stund innan det följs av en positiv eller 
negativ affekt, vilket kan vara ett argument för att ”Neutral” inte ska vara en egen kategori 
(Tomkins, 1962; Ekman & Friesen, 2003). Om ett neutralt/förvånat ansiktsuttryck dröjer sig 
kvar mer än någon sekund kan det vara ett försök att dölja en annan affekt (Fexéus, 2007). 
Paul Ekman anser att Skam inte har något distinkt ansiktsuttryck – troligen på grund av att 
det är den affekt vi är mest angelägna att dölja (Ekman, 2007). Det är också möjligt att en 
terapisituation kan vara skamfylld för patienten. Det finns alltså flera skäl att tro att 
avsaknad av en tydlig affekt i ansiktet kan vara ett tecken på att affekten Skam är för 
handen. I Stålforsmetoden används Tomkins definition – Skam syns när blicken riktas 
nedåt, huvudet lutar neråt, eller ögonkontakten brister (Demos, 1995). 
 



15 

 

 

 

FRÅGESTÄLLNING OCH SYFTE 

De metoder som finns för att avläsa affekter i terapirummet är både tids- och 
resurskrävande, vilket gör dem kostsamma att använda i forskning och komplicerade att 
tillgodogöra sig för enskilda terapeuter. I den här studien prövades därför en mindre 
komplex metod för affektavläsning, Stålforsmetoden, vilken kan ha större klinisk och 
praktisk användbarhet än exempelvis ATOS och FACS. Ett sätt att utvärdera om 
Stålforsmetoden är hållbar är att bedöma reliabiliteten. Syftet med denna uppsats är: 

• Att undersöka interbedömarreliabiliteten i Stålforsmetoden. 
 

METOD 

Forskningsstrategi/design 

Forskningsdesignen i denna studie är en form av strukturerad observation. Strukturerad 
observation innebär att data samlas in på ett formellt och standardiserat sätt och därefter 
analyseras kvantitativt med hjälp av en specifik kodningsmall. För att bedöma värdet av en 
metod för att observera beteende är ett första steg att kontrollera interbedömarreliabiliteten 
mellan två (eller flera) bedömare (Clark-Carter, 2004).  
 

Datainsamling 

Datainsamling har genomförts av Staffan Stålfors inom ramen för ett annat 
forskningsprojekt. Tio psykoterapier med mellan 7 och 33 sessioner, totalt 126 
terapisessioner, har videofilmats under tio minuter i början av sessionen. Filmmaterialet har 
sedan bearbetats av Staffan Stålfors som har bytt ordning på sessionerna och kortat 
inspelningen från varje session till att omfatta endast de första 90 sekunderna. Därefter har 
materialet vidareförmedlats till författaren.  
 
Tabell 3 - Information om de olika terapierna 

Klient Terapeut Terapiform 
(KBT/PDT) 

Antal 
sessioner 

Diagnos 

1 A KBT 9 Dystymi 
2 B PDT 7 Dystymi 
3 C PDT 33 Depression 
4 C PDT 9 Depression 
5 D KBT 7 Depression 
6 E PDT 14 Dystymi 
7 C PDT 21 Dystymi 
8 E PDT 8 Depression 
9 F KBT 9 Dystymi 
10 F KBT 9 Dystymi 
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Tabell 3 ovan visar bakgrundsdata om patienter och terapiformer. Dessa data var inte 
tillgängliga för kodaren före kodningen. Man kan notera att samtliga patienter har någon 
form av förstämningssyndrom, depression eller dystymi (långvarig/kronisk depression). Ett 
symtom på förstämningssyndrom är psykomotorisk agitation eller hämning (American 
Psychiatric Association, 1995) och när det gäller depressiva syndrom så handlar det ofta om 
psykomotorisk hämning vilket innebär en ”förlångsammad mimik och fattigdom på gester” 
(Ottosson, 2004, s.232). I ett extremfall kan en person få depressiv stupor, en närmast total 
motorisk blockering (Ottosson, 2004).  
 
Det har deltagit sex stycken terapeuter i forskningsprojektet och terapiformerna har varit 
kognitiv beteendeterapi (KBT) i fyra av terapierna respektive psykodynamisk terapi (PDT) i 
sex av terapierna. 

Procedur 

Författaren har genomgått en utbildning i Stålforsmetoden enligt ”Procedur 
Stålforsmetoden” ovan och därefter kodat datamaterialet som består av 126 stycken 90-
sekunderssekvenser. Ett antal av terapierna (tre stycken, sammanlagt 49 stycken 90-
sekunderssekvenser) har kodats separat av Staffan Stålfors. De bägge kodarnas kodningar 
för dessa 49 sekvenser har sedan jämförts och analyserats med hjälp av SPSS. 
 

Val av undersökningsgrupp 

I forskningsprojektet har ett bekvämlighetsurval (convenience sample) använts. De 
terapeuter som har ingått i forskningsprojektet har frågat patienter på psykiatriska 
mottagningar om de kan tänka sig att bli filmade och i korta drag redogjort för syftet med 
forskningsprojektet. Ett bekvämlighetsurval medför att representativiteten är begränsad; det 
går inte att dra några slutsatser om hur affektuttryck ser ut i en allmän population. Detta bör 
dock inte påverka denna uppsats syfte; att kontrollera interbedömarreliabiliteten i 
Stålforsmetoden för affektavläsning. Undersökningsgruppen är intressant eftersom 
deltagarna representerar en klinisk verklighet – det är vanliga patienter i normala terapier 
som studeras. En svårighet kan ligga i patienternas sjukdomstillstånd – en extrem 
psykomotorisk hämning kan medföra svårigheter att avläsa affekter. 
 

Etiska överväganden 

För det övergripande forskningsprojektet har etikprövning gjorts av Regionala 
etikprövningsnämnden i Uppsala. Observatör/kodare har haft tillgång till filminspelningar 
av terapier, inspelningar som kommer att återlämnas till den ansvarige forskaren Staffan 
Stålfors.  
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Databearbetning 

Datamaterialet utgörs av kodningar av affekter utförda av två kodare för totalt 49 sekvenser. 
Man kan utvärdera interbedömarreliabilitet på flera olika sätt, till exempel genom att 
beräkna olika typer av korrelationer. För data på nominalskalenivå (nominaldata innebär att 
data är indelade i grupper utan inbördes rangordning) rekommenderas Cohen’s Kappa 
(Clark-Carter, 2004), vilken beräknas mellan författarens och Staffan Stålfors kodningar för 
en del av datamaterialet. Dessa beräkningar utförs i SPSS Statistics 17.0. På grund av att det 
bara är en person som har kodat hela materialet är det inte relevant att arbeta med 
hypotesprövning av exempelvis medelvärdesskillnader. Utöver interbedömarreliabilitet 
beräknad på 49 stycken 90-sekunders sekvenser presenteras för läsarens information 
författarens samtliga kodningar av de 126 sekvenserna samt ett test av effekten av 
operationaliseringen av överföringsaffekt i bilaga 1 respektive 2. 
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RESULTAT 

Interbedömarreliabilitet 

I den nedanstående tabellen framgår frekvenser av olika kombinationer av kodningar mellan 
kodare 1 (Lars Levin) respektive kodare 2 (Staffan Stålfors).  
 
Tabell 4 - Korstabulering av data mellan kodare 1 och 2. 

  Kodare 2 Summa, 
kodare 1   Skam Vrede Intresse Sorg Fruktan 

Kodare 1 

Skam 19 0 13 1 6 39 

Vrede 3 0 2 0 2 7 

Intresse 1 0 1 0 0 2 

Sorg 0 0 1 0 0 1 

Fruktan 0 0 0 0 0 0 

Summa, kodare 2 23 0 17 1 8 49 

 
I tabellen jämförs kodningar utförda av kodare 1 och kodare 2. Siffrorna representerar det 
antal tillfällen då olika kombinationer av kodningar har uppstått. De kursiverade siffrorna 
markerar överensstämmande kodningar, då bägge kodarna kodat samma affekt för en viss 
sekvens (diagonalt från övre vänstra hörnet Skam - Skam, till nedre högra hörnet Fruktan - 
Fruktan). 
 
Totalt har 49 sekvenser kodats av två kodare. Kodare 1 har kodat Skam vid 39 tillfällen 
vilket motsvarar 80 % av det totala antalet sessioner. Vrede har av kodare 1 kodats vid sju 
tillfällen (14 % av total), Intresse vid två och Sorg vid ett tillfälle. Kodare 2 har kodat Skam 
23 gånger (47 % av total), Intresse 17 (35 %), Fruktan åtta och Sorg en gång. Kodare 1 har 
inte vid något tillfälle kodat affekten Fruktan, och kodare 2 har inte kodat Vrede. 
 
Av de totalt 49 sekvenserna är kodarna överens om sammanlagt 20 affektkodningar vilket 
motsvarar 40,8 % av sekvenserna. I 19 sekvenser har båda kodarna kodat affekten Skam, 
och för en sekvens har båda kodarna uppfattat affekten Intresse som dominerande. I 
resterande 29 sekvenser (59,2 % av det totala antalet) har kodarna olika uppfattningar om 
vilken affekt som uttrycks. Den vanligaste diskrepansen verkar handla om distinktionen 
mellan Skam och Intresse – Kodare 1 har vid 13 tillfällen kodat Skam när kodare 2 har 
kodat Intresse. Affekten Sorg har observerats vid endast ett tillfälle av respektive kodare. 
Det är möjligt att denna affekt verkligen är sällsynt i materialet, vilket innebär en 
begränsning – om en viss affekt inte förekommer är det inte möjligt att beräkna någon 
interbedömarreliabilitet avseende denna affekt. 
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För att kontrollera interbedömarreliabiliteten har Cohen’s Kappa beräknats. Cohen’s Kappa 
är ett sambandsmått som ger ett värde mellan –1,0 och 1,0, där värdet –1,0 innebär att två 
kodare har precis motsatt uppfattning, 0,0 att det inte finns något samband mellan kodarnas 
bedömningar, och 1,0 representerar ett perfekt samband. Det finns olika gränsvärden för när 
Cohen’s Kappa anses indikera att överensstämmelse råder mellan flera observatörers 
bedömningar. För att samstämmighet ska anses råda bör Cohen’s Kappa överstiga 0,6 
(Landis & Koch, 1977). En sammanställning av Bring & Taube har följande, något mer 
detaljerade gränsvärden för Cohen’s Kappa (Bring & Taube, 2006): 
Kappavärde  
  K <= 0,20 = Dålig överensstämmelse 
0,21 – 0,40 = Svag 
0,41 – 0,60 = Måttlig 
0,61 – 0,80 = Bra 
0,81 – 1,00 = Mycket bra 
 
Gränsvärdena kan inte ses som absoluta – Cohen’s Kappa påverkas av antalet kategorier 
som bedöms. Om det bara finns två bedömningskategorier är chansen större att få en högre 
Kappa än om det finns flera kategorier (Sim & Wright, 2005). 
 
I det här fallet var Cohen’s Kappa = 0,03, vilket innebär att överensstämmelsen mellan de 
två kodarna var dålig enligt ovanstående gränsvärden – värdet hamnade väldigt nära 0,0 
vilket indikerar att de kodningar som överensstämmer mellan de bägge kodarna skulle ha 
kunnat uppstå helt och hållet av en slump. 
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DISKUSSION 

Syftet med denna uppsats var att undersöka Stålforsmetodens tillförlitlighet genom att mäta 
interbedömarreliabiliteten. Det visade sig att denna var dålig, Cohen’s Kappa = 0,03 vilket 
innebär att överensstämmelser som fanns mellan de två kodarna i princip helt och hållet kan 
hänföras till slumpen. I och med den svaga reliabiliteten är det inte relevant att diskutera 
Stålforsmetodens validitet. 
 
De deskriptiva data som erhållits från kodningen bör hanteras med stor försiktighet eftersom 
bedömningarna var så pass olika mellan de två kodarna. Med denna reservation i 
bakhuvudet kan noteras att Kodare 1 kodade affekten Skam i 80 % av de 49 sekvenserna, 
och Kodare 2 i 47 %. Patienternas sjukdomstillstånd (depression och dystymi) kan vara en 
bidragande orsak till att Skam förekom så ofta – depression och dystymi är ofta förknippat 
med låg självkänsla och skuldkänslor (Ottosson, 2004; Nathanson, 1994), vilket skulle 
kunna leda till att affekten Skam har observerats i så många fall. I bilaga 1 redovisas en 
sammanställning av Kodare 1:s samtliga kodningar av hela materialet (se Bilaga 1 - 
Sammanställning av kodning). Där antyds att det kan finnas ett samband mellan antalet 
sessioner och antalet affekter som uppvisas, vilket skulle kunna undersökas i framtida 
forskning.  
 
I det följande diskuteras hur olika faktorer kan ha påverkat resultatet. Först diskuteras 
resultatet relaterat till tidigare forskning, följt av en diskussion i förhållande till teori. 
Därefter diskuteras författarens metod för att undersöka reliabiliteten i Stålforsmetoden och 
slutligen presenteras förslag på framtida forskning samt avslutande tankar. 
 

Resultat i förhållande till tidigare forskning 

Interbedömarreliabiliteten i Stålforsmetoden har beräknats på data från två kodare som har 
kodat materialet enskilt, vilket i andra studier visat sig vara en metod där det är svårare att 
få en acceptabel interbedömarreliabilitet än om man låter kodare arbeta i grupper 
(McCullough, Kuhn, Andrews, Valen, Hatch, & Osimo, 2003). Trots detta har det med 
andra metoder, framförallt ATOS, gått att få åtminstone en måttlig interbedömarreliabilitet 
(Cohen’s Kappa översteg 0,50) även vid individuell kodning (McCullough, Kuhn, Andrews, 
Valen, Hatch, & Osimo, 2003). Eftersom detta är en explorativ studie av en ny metod för 
affektavläsning - detta är det första tillfället då reliabiliteten i Stålforsmetoden prövas - är 
det möjligen rimligt att interbedömarreliabiliteten blir låg. Vid utveckling av metoder för att 
observera beteende är det normalt att interbedömarreliabiliteten beräknad med Cohen’s 
Kappa varierar och att den löpande förbättras genom justering av utbildning och 
bedömningsinstrument (Sim & Wright, 2005). 
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Operationalisering av observationsvariabel 

Observationsvariabeln har i Stålforsmetoden fastställts till överföringsaffekten, vilket har 
operationaliserats som den mest frekventa affekten under de första 90 sekunderna. Detta är 
en operationalisering som kan diskuteras. Som exempel kan man ta en sekvens där patienten 
allra först visar upp en glimt av Vrede, sedan flera Skam-uttryck, och därefter ett intensivt 
och utdraget Sorg-uttryck. I det fallet blir kodningen med Stålforsmetodens definition av 
överföringsaffekt Skam. Med en annan operationalisering av överföringsaffekt, exempelvis 
den första eller mest intensiva affekten under de inledande 90 sekunderna, skulle kodningen 
kunna bli något annat (i exemplet ovan Vrede respektive Sorg).  
 
Effekten av operationalisering av observationsvariabel testades (se Bilaga 2 - Test av effekt 
av operationalisering av observationsvariabel) genom en jämförelse av procentuell 
förekomst av affekter dels enligt den summerade bedömningen för respektive 90-
sekunderssekvens och dels individuella kodningar per 10-sekundersavsnitt i en terapi. 
Kodning av 10-sekundersavsnitt ger en mer exakt och nyanserad bild av förloppet under 
sekvensen än den summerade kodningen vilken överdriver förekomsten av den mest 
frekventa affekten. Som exempel, om en 90-sekunderssekvens delats upp i 10-
sekundersavsnitt vilka kodats Skam – Skam – Skam – Sorg – Skam – Sorg – Sorg – Intresse 
– Intresse, så blir den summerade kodningen för hela sekvensen Skam (100 %), medan den 
faktiska procentuella förekomsten av Skam var närmare 44 % (4/9). 
 
Operationaliseringen spelar följaktligen stor roll för vilken affekt som kodas för en viss 
session och med Stålforsmetodens definition av överföringsaffekt sker i osäkra fall en 
sammanjämkning av flera observerade affekter – vilket kan vara en möjlig felkälla. Denna 
svårighet uppstår sannolikt inte med kodningsmetoden FACS, där alla uttryck kodas 
(Dataface). I ATOS görs liksom i Stålforsmetoden en sammanvägning av flera 
observationer, men i ATOS har man lyckats uppnå interbedömarreliabilitet (McCullough, 
Kuhn, Andrews, Valen, Hatch, & Osimo, 2003). 
 
Tidsgränsen 90 sekunder kan diskuteras – det är möjligt att överföringsaffekten kan dyka 
upp senare under sessionen. I datamaterialet kan man också konstatera att det var stor 
skillnad i frekvens för de olika affekterna. Skam observerades i många fall av båda kodarna, 
medan affekten Sorg var sällsynt. För att kunna mäta interbedömarreliabilitet för alla 
affekter (inte bara Skam) bör framtida tester av reliabiliteten göras på videoavsnitt där alla 
affekter finns representerade. 
 

Utbildning i Stålforsmetoden 

I utbildningen har det inte funnits några kontroller av att kodarna klarar av olika moment 
som exempelvis affektavläsning från stillbilder, vilket innebär att det finns en risk att 
kodarna inte har uppnått en tillräckligt hög kunskapsnivå innan de börjar koda. Ett sätt att 
säkerställa kvaliteten i utbildningen i Stålforsmetoden skulle kunna vara att använda sig av 
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kunskapskontroll efter olika delmoment. På så sätt skulle man kunna se om en kodare har 
tillräcklig kunskap för att kunna gå vidare med nästa steg i utbildningen. Detta skulle kunna 
medföra att typen av och mängden utbildning justeras – Stålforsmetoden omfattade 
betydligt färre utbildningstimmar än exempelvis ATOS (McCullough, Kuhn, Andrews, 
Valen, Hatch, & Osimo, 2003). Det kanske är möjligt att uppnå snabbare kodning med 
Stålforsmetoden, men det kan vara så att utbildningen inte är tillräckligt omfattande i sin 
nuvarande form. 
 

Datainsamling 

Det finns studier som visar att en kamera i terapirummet påverkar personen som blir filmad 
på olika sätt (Passer & Smith, 2004). I detta projekt har terapeuten filmat ett antal minuter i 
början av terapisessionen, sedan stängt av kameran. Om och hur patient och terapeut 
påverkas av detta, och på vilket sätt, har inte på något sätt mätts i denna studie. I någon av 
de observerade terapierna kommenterades kameran och forskningsprojektet vid flera 
tillfällen av patienten, vilket kan tyda på att kamerans närvaro noteras av och påverkar 
honom/henne. Exakt hur denna påverkan ser ut är självfallet svårt att mäta, men 
förekomsten av en kamera i terapirummet kan dock påverka resultatet i så måtto att en 
patient exempelvis visar upp mer Skam så länge kameran är på, sedan mindre. Eftersom 
uppsatsen och forskningsstudien fokuserar på visuell avläsning av affekt är kameran en 
nödvändighet, men dess effekt skulle kunna undersökas genom att intervjua eller lämna en 
enkät till patient/terapeut efter avslutad session/terapi.  
 
I vissa fall har kvaliteten på inspelningen varit mindre bra – kameran kan ha stått på ett stort 
avstånd, skärpan kan ha varit svag - vilket har försvårat affektavläsningen. Detta låg utanför 
författarens kontroll, men kan vara värt att observera i framtida forskning. 
 
Datamaterialet utgjordes av patienter med olika typer av förstämningssyndrom, vilket kan 
innebära en svårighet – affektuttrycken kan vara hämmade för dessa patienter. En patient 
med depression kan exempelvis ha väldigt flacka affekter, vilket kan göra det svårt att 
avläsa affekter hos denna grupp. Depression är dock en vanligt förekommande diagnos hos 
patienter i psykiatrisk vård, varför det kan vara relevant att försöka avläsa affekter hos just 
dessa personer, men i framtida studier kan det vara relevant att använda andra 
undersökningsdeltagare. 
 

Resultat i förhållande till teori 

Den teoretiska utgångspunkten har varit Tomkins och Ekmans arbete med biologiskt 
grundade affekter som de uttrycks i ansiktet. Deras arbete grundar sig i hög grad på studier 
av stillbilder och i mindre utsträckning studier av filmat material. I denna studie har kodarna 
tittat på film och haft tillgång till och i viss utsträckning använt sig av ljudet från 
sessionerna. Detta förfaringssätt kan vara relevant för att spegla en faktisk terapisituation 
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där det finns mer information än stillbilder av ansiktsuttryck, men tillvägagångssättet i 
Stålforsmetoden kan innebära att det blir problematiskt att koppla resultaten till teorin.  
 
Vissa källor menar att bedömningen blir bättre med mer situationell/kontextuell information 
(Passer & Smith, 2004), vilket exempelvis ATOS försöker fånga upp (tonfall, 
ansiktsuttryck, icke-verbalt beteende samt verbala uttalanden). Blir bedömningen bättre 
eller sämre när man får tillgång till mer information? Detta skulle kunna studeras genom att 
olika kodare får koda olika informationskällor, till exempel bild/ljud/text, eller flera källor 
varefter de olika kodningarna jämförs. 
 
I teorin finns också indikationer på att det som observeras (ansiktsuttrycket) kanske inte 
alltid avspeglar den observerades affekt (Ekman, 2007). Människor försöker dölja/maskera 
olika känslor, och den ursprungliga affekten kan förekomma så snabbt att en observatör inte 
medvetet uppfattar den (Fexéus, 2007; Dimberg, Thunberg, & Elmehed, 2000). Det 
observatören tror sig se kan mycket väl vara patientens försvar mot en oönskad affekt – till 
exempel gråt (Sorg) istället för den verkliga affekten Vrede eller tvärtom. Det är osäkert om 
det går att fastställa att observatören faktiskt hinner uppfatta ett mikrouttryck. 
 
En liknande invändning kan göras avseende predominerande ansiktsuttryck (Demos, 1995). 
Om en person har för vana att rynka ögonbrynen när hon tänker kan detta med strikt 
ansiktsavläsningsmetodik tolkas som Vrede. Det kan ligga en svårighet i att en observatör 
inte känner till personens ”normala” ansiktsuttryck när det observeras och bedöms för första 
gången. 
 

Bias och allegiance 

Enligt Tomkins förekommer det ofta individuella skillnader i tolkning av ansiktsuttryck, 
vilket kan reflektera betraktarens personlighet (Demos, 1995). Det finns alltså en 
subjektivitet eller bias i bedömningen. I denna undersökning är det endast två kodare, vilket 
gör det rimligt att det finns en diskrepans mellan dessas bedömningar. Det finns också en 
möjlighet att en kodares bedömningar påverkas av dennes aktuella mående – han/hon kan 
projicera egna känslor på patienten som betraktas. 
 
I materialet förekommer olika typer terapier; KBT respektive PDT. Forskarnas egen 
terapiutbildning kan påverka deras bedömningar i kodningsarbetet. Det är till exempel 
möjligt att en kodare med psykodynamisk terapiutbildning har en önskan om att det ska 
förekomma mer affekt i PDT-terapier (om kodaren anser att affektutlevelse är något positivt 
i terapi). I och med att det är olika antal sessioner kan man som kodare anta att de längre 
terapierna är PDT-terapier – och möjligen ha en större önskan att koda fler typer av affekter 
i dessa. Ett sätt att hantera detta skulle vara att säkerställa att längden på terapierna inte 
skiljer sig i så stor utsträckning, ett annat att använda observatörer med olika 
terapiinriktning (om de ens behöver vara terapeuter), ett tredje att hemlighålla 
forskningshypotesen för observatörerna. 
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Allegiance innebär att terapeutens (och forskarens) tro på sin metod har betydelse för 
utfallet av dennes terapi- respektive forskningsarbete (Lambert, 2004). I terapiarbete kan det 
ha ett värde att terapeuten tror på den metod han använder, men i forskning kan detta 
innebära ett problem – forskaren kan, på grund av sin egen övertygelse, vilja se saker som 
stärker hans/hennes tes. Författarens subjektiva upplevelse i det här projektet är att man i 
egenskap av kodare kan känna en vilja att koda affekt – kanske även när kodaren inte ser 
någon. Som beskrivits under Observationsvariabler ovan tenderade Skam att bli den 
vanligaste kodningskategorin. Efter ett tag ville författaren gärna koda något annat än Skam, 
och sökte kanske mer aktivt efter andra möjliga affekter. 
 
Ovanstående invändningar skulle kunna hanteras genom att mäta Stålforsmetodens 
interbedömarreliabilitet mellan flera bedömare med olika bakgrund. Därefter kan man 
diskutera om det finns systematiska fel i metoden/utbildningen, till exempel att kodare som 
utbildats i Stålforsmetoden är mer benägna att koda vissa affekter än andra. Ett sätt att 
kontrollera detta skulle vara att låta kodare med olika utbildning (till exempel ATOS, 
FACS, respektive Stålforsmetoden) koda samma material och sedan jämföra kodningarna. 
 

Metoddiskussion 

Denna uppsats har syftat till att bedöma kvaliteten i en affektavläsningsmetod. För att uppnå 
detta syfte har en kvantitativ ansats använts – data har samlats in och dessa har analyserats 
statistiskt genom beräknande av interbedömarreliabilitet. Med denna metod framstod 
reliabiliteten i Stålforsmetoden som svag; interbedömarreliabiliteten blev mycket låg. Men 
detta kan möjligen bero på svagheter i författarens metod. Ett par exempel på sådana 
tänkbara svagheter är: 

a) Det fanns bara två kodare av materialet. 
b) Författaren deltog själv som kodare av materialet. 
c) Den ansvarige forskaren deltog själv som kodare av en del av materialet. 
d) Forskningsdesign – endast oberoende observation används. 

 
Vid planeringen av uppsatsen fanns ytterligare en kodare tillgänglig som dock senare valde 
att inte delta i projektet. Studien kan ändå ha ett värde – den ger förhoppningsvis underlag 
för möjlig utveckling av en pragmatisk affektavläsningsmetod och utbildning i densamma. 
Att den ansvarige forskaren deltog i projektet kan ses som ett sätt att hitta en lämplig nivå 
på utbildningen – om inte oberoende kodare kan uppnå samma säkerhet i bedömning som 
forskaren som utvecklat avläsningsmetoden och vice versa kan det handla om en otydlig 
metod eller alltför lite utbildning. 
 
En begränsning i denna studie är att frågeställningen har adresserats med en enskild 
undersökningsmetod; oberoende observation med kvantitativ bearbetning av det insamlade 
materialet. Det är helt relevant för att undersöka interbedömarreliabilitet i ett 
bedömningsinstrument, men för att få en klarare bild av vad som upplevs i terapirummet 



25 

 

 

 

skulle man kunna använda kvantitativ metod kombinerat med kvalitativ. Detta skulle kunna 
ske hjälp av intervju, självskattning och kanske ”stimulated recall” – att titta på delar av en 
session tillsammans med terapeut/patient för att få deras bild av vilka känslor som fanns i 
rummet. 
 
Cohen’s Kappa är sannolikt det vanligaste måttet för att bedöma överensstämmelse mellan 
två kodare av data på nominalskalenivå. Måttet har vissa begränsningar – det säger inte 
något om en bristande överensstämmelse beror på slump eller systematiska fel i 
kodningsmetoden. Detta skulle kunna adresseras genom att flera kodare studerar samma 
material men använder olika bedömningsinstrument. En mer nyanserad bedömning av 
skillnader mellan kodningar kan göras genom att väga olika typer av skillnader olika 
mycket vid beräkning av Cohen’s Kappa. I en studie av affekter kan det till exempel vara ett 
allvarligare fel att inte se skillnad på en positiv och en negativ affekt, än att blanda ihop två 
negativa (till exempel Sorg och Vrede). Eftersom detta är en explorativ första studie har 
endast den grundläggande varianten av Cohen’s Kappa använts, men när Stålforsmetoden 
har utvecklats ytterligare kan det vara relevant att göra mer nyanserade bedömningar av 
avvikelser. 
 

Förslag på framtida forskning 

I resultat- och metoddiskussion ovan berörs ett antal möjliga frågeställningar för framtida 
forskning. För det första kan det vara relevant att göra fler studier på Stålforsmetoden i den 
form som presenteras i denna uppsats – reliabilitetsstudier. I dessa kan man pröva att låta 
kodare arbeta enskilt, eller i olika grupper. Vilken mängd och typ av utbildning som krävs 
för att uppnå interbedömarreliabilitet och hur lång tid kodningen tar är andra möjliga 
forskningsfrågor. Om det är så att andra instrument och utbildningar för affektavläsning 
uppnår mer reliabla och mer nyanserade affektavläsningsresultat snabbare kanske man bör 
överväga att använda sig av dessa. Reliabilitet skulle kunna beräknas med vägning av 
Cohen’s Kappa för att ta hänsyn till att olika diskrepanser i bedömning kan värderas olika. 
Resultatet antyder att det kan finnas en skillnad i antalet uttryckta affekter relaterat till 
antalet sessioner, vilket skulle kunna vara en annan möjlig frågeställning för framtida 
forskning. Datamaterial för reliabilitetsstudier bör eventuellt förberedas så att alla affekter 
finns representerade. Det skulle också kunna vara intressant att jämföra affektuttryck i olika 
terapiformer och hos patienter med andra diagnoser än förstämningssyndrom.  
 
För att reducera risken för att bias eller allegiance påverkar resultatet bör kodare 
representera olika terapiinriktningar och antalet sessioner så långt det är möjligt likställas 
mellan olika terapiformer. Forskningshypotesen bör inte vara känd av kodarna. 
Förekomsten av systematiska fel i affektavläsningsmetoden skulle kunna hanteras genom att 
använda olika affektavläsningsmetoder och jämföra resultatet från dessa.  
 
En annan möjlig forskningsansats är att studera hur bedömningar av affekt varierar relaterat 
till olika typ av information. I Stålforsmetoden fokuseras på visuell information i första 
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hand – det kan vara relevant att studera hur affektbedömningar påverkas om kodaren har 
tillgång till endast bild, endast ljud, endast utskrifter, eller flera informationskällor 
samtidigt. 
 
Hur kan förekomsten av försvar mot vissa affekter, predominerande ansiktsuttryck och 
liknande hanteras? Ett möjligt svar på dessa frågor är metodtriangulering - att använda sig 
av flera olika typer av forskningsmetoder (observation, självrapportering, intervju, 
stimulated recall med flera). Det sociala/falska leendet är välkänt – det vore intressant att 
studera andra typer av känslomässiga försvar mot oönskade affekter, och patientens grad av 
medvetenhet om dessa. 
 

Avslutande tankar 

I denna uppsats undersöktes reliabiliteten i ett affektavläsningsinstrument, Stålforsmetoden. 
Resultatet var att interbedömarreliabiliteten var obefintlig. I diskussionen uppmärksammas 
ett antal faktorer som kan ha bidragit till den obefintliga interbedömarreliabiliteten. Min 
slutsats är att det ligger ett omfattande arbete bakom de metoder för affektavläsning som 
redan finns, och att den mängd utbildning dessa kräver inte är obefogad – de behövs för att 
man ska uppnå en acceptabel interbedömarreliabilitet. 
 
I bakgrunden till denna uppsats presenteras forskning som stödjer tesen att förändring i 
psykoterapi i stor utsträckning är relaterad till andra faktorer än terapimetod – gemensamma 
faktorer är aktiva i en terapiprocess oavsett terapiform. Många forskare har försökt bryta ner 
de gemensamma faktorerna i mindre beståndsdelar – det kan handla om patientens 
motivation, terapeutens övertygelse om sin metods lämplighet, och som i detta arbete – 
affekter. Det är rimligt att försöka studera olika faktorer i detalj, men det kan också finnas 
en risk att man lyfter fram en enskild faktor som den allena saliggörande och förbiser andra. 
En förenklad förklaringsmodell kan vara till hjälp i vissa situationer, men begränsande i 
andra. Däremot tror jag att studier av olika typer av förändringsagenter generellt är 
värdefullt för att utveckla terapeutisk metod och terapeutiska interventioner. 
 
I denna uppsats har fokus i stor utsträckning legat på affekter såsom de uttrycks via olika 
ansiktsuttryck. Min egen erfarenhet från arbete i akutpsykiatrisk verksamhet med mycket 
telefonkontakt med patienter i utsatta situationer är att det är fullt möjligt att uttrycka och 
smittas av affekter och/eller känslor via telefon – alltså via enbart ljud. Jag har också märkt 
att min bild av en person påverkas av mina förutfattade meningar oavsett om det handlar om 
utseende eller röst. En person kan uppfattas på ett sätt vid telefonkontakt men på ett helt 
annat när man möter personen i verkligheten. Min slutsats är att alla sinnen är bra för att ta 
emot information, men att alla också har begränsningar i form av förutfattade 
meningar/bias. Att studera affekter kan vara ett sätt att lära känna sina egna begränsningar i 
att se och uppleva affekter vilket kan vara mycket användbart för den som arbetar med 
psykoterapi.  
 



27 

 

 

 

Arbetet med denna uppsats har utvecklat min förståelse för affekter, emotioner och känslor 
samt hur dessa kan uttryckas, och jag hoppas och tror att dessa kunskaper kommer vara till 
nytta och glädje för mig i mitt framtida arbetsliv.  
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Bilaga 1 - Sammanställning av kodning 

I nedanstående tabell framgår kodare 1:s kodningar enligt Stålforsmetoden. Kodningarna är 
uppdelade på respektive terapi och typ av affekt.  
 
Tabell 5 - Kodning per terapi och typ av affekt. 

  Affekter 

 Terapi Intresse Skam Vrede Sorg Summa 

1 0 7 2 0 9 

2 0 7 0 0 7 

3 1 8 0 0 9 

4 0 12 1 1 14 

5 0 8 0 0 8 

6 2 27 3 1 33 

7 0 5 2 0 7 

8 0 19 1 1 21 

9 0 8 0 1 9 

10 1 8 0 0 9 

Summa 4 109 9 4 126 

% av total 3,2 % 86,5 % 7,1 % 3,2 % 100,0 % 

 
Som framgår av tabellen ovan har tio terapier med totalt 126 stycken 90-sekunderssekvenser 
kodats av kodare 1. Terapierna varierar i längd, de kortaste är 7 sessioner långa och den 
längsta 33. Den dominerande kodningen är Skam, vilket av kodare 1 har kodats i 109 eller 
86,5 % av sekvenserna. Därefter följer Vrede som har kodats i 9 sekvenser (7,1 % av total), 
samt Sorg och Intresse som har kodats i 4 sekvenser vardera eller 3,2 % av totala antalet. 
För två personer (nr 2 och 5) är Skam den enda affekt som har kodats. Spridningen är låg, 
endast i tre terapier (nr 4, 6, 8) har kodaren uppfattat mer än två olika affekter. Dessa tre 
terapier är de som har haft flest sessioner (14, 33 respektive 21 stycken). 
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Bilaga 2 - Test av effekt av operationalisering av observationsvariabel 

I Stålforsmetoden har observationsvariabeln överföringsaffekt operationaliserats som den 
mest frekventa affekten under en 90-sekunderssekvens. I svårbedömda fall har sekvensen 
delats upp i nio stycken 10-sekundersavsnitt som kodats enskilt. Därefter har summering 
skett och den mest frekventa affekten har kodats för hela sekvensen. För att få en 
uppfattning om effekten av detta tillvägagångssätt jämförs i nedanstående tabell den 
procentuella förekomsten av de olika affekterna i terapi nummer 6, där samtliga sekvenser 
kodades i 10-sekundersavsnitt av kodare 1. Den procentuella förekomsten av affekter har 
beräknats på:  

1. Den samlade bedömningen/kodningen för hela 90-sekunderssekvensen,  
2. De enskilda kodningarna för varje 10-sekundersavsnitt. 

 

Tabell 6 - Kodning av terapi 6; samlad bedömning respektive 10-sekundersavsnitt 

  Affekter i terapi 6 

  Intresse Skam Vrede Sorg Fruktan Summa 

1. Samlad bedömning 2 27 3 1 0 33 

% av total 6,1 % 81,8 % 9,1 % 3,0 % 0,0 % 100 % 

2. 10-sekundersavsnitt 24 187 55 16 0 282 

% av total 8,5 % 66,3 % 19,5 % 5,7 % 0,0 % 100 % 
 
Tabellen visar hur många gånger de olika affekterna förekommer. Först visas den 
samlade/summerade bedömningen för respektive 90-sekunderssekvens (nr 1 i tabellen), 
sedan kodningarna från 10-sekundersavsnitten (nr 2 i tabellen). Därefter har procentuella 
andelar av det totala antalet affekter beräknats. Anledningen till att det är 282 stycken 10-
sekundersavsnitt och inte 297 (9*33) är att alla filmsekvenser inte var fullt 90 sekunder 
långa.  
 
Vid jämförelse av fördelning av affekter utifrån den samlade bedömningen respektive 10-
sekundersavsnitt kan man konstatera att affekten Skam får en högre procentuell andel i den 
samlade bedömningen, 81,8 %, än i de enskilda kodningarna där andelen uppgick till 
66,3 %. Denna skillnad återspeglas i förekomsten av de andra affekterna, som har en högre 
procentuell andel av 10-sekundersavsnitten än i den summerade bedömningen. Detta visar 
att den summerande metoden – som används i Stålforsmetoden - får ett annat resultat än en 
mer detaljerad bedömning på grund av att frekvensen styr kodningen. 

 

 


