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Länge har teoretiker intresserat sig för hur människan kommunicerar 

känslor. Men kommunikation via icke-lingvistiska röstuttryck är ett 

relativt nytt forskningsfält, där ytterst få studerat ämnet utifrån ett 

kulturellt perspektiv. Tidigare har aldrig så många som arton 

emotioner undersökts i en studie om igenkänning av tvärkulturella 

icke-lingvistiska emotionella röstyttryck. Syftet med studien är att 

undersöka om arton emotioner uttryckta av aktörer från andra kulturer 

går att identifiera. Fyrtio deltagare har i två skilda experiment bedömt 

emotionen bakom sammanlagt 427 röststimuli från Indien, Kenya, 

Singapore och USA. ANOVA och förväxlingsmatriser har visat att 

igenkänning av samtliga arton emotioner genom icke-lingvistiska 

röstuttryck är möjligt. Bäst igenkänning återfanns hos emotionerna 

Lättnad, Äckel, Rädsla, Ilska, Intresse och Lust. Samtliga emotioner 

har visat sig kunna identifieras utifrån tvärkulturella röststimuli. Detta 

innebär att oavsett kultur så har tillräcklig information via icke-

lingvistisk röstuttryck kunnat förmedla en emotion till deltagare i en 

annan kultur än den egna. Resultatet indikerar att emotionella 

röstuttryck kan vara universella. 

 

 

Kommunikation av emotioner är en grundläggande förutsättning för social interaktion. 

Vi använder ord för att verbalt förmedla känslor till våra medmänniskor, men vi 

kommunicerar även genom kroppsspråk och icke-verbala röstyttringar. Mänsklig 

kommunikation kan sammanfattningsvis beskrivas ske genom tre kanaler: den språkliga 

kanalen, den icke-verbala kanalen (t.ex. ansiktsuttryck, kroppsspråk) samt den 

paralingvistiska kanalen (Taylor, Peplau, & Sears, 2003). Det är den sistnämnda 

kommunikationskanalen, nämligen hur vi kommunicerar med våra röster utan att säga 

något, som den föreliggande studien ämnar undersöka. Människans röst är oerhört 

intressant då den genom endast en kort sekvens av röstuttryck kan förmedla så mycket 

information om personen i fråga, om det är en man eller kvinna, storväxt eller liten, och 

kanske även vilket geografiskt ursprung personen har (Karpf, 2006).  

 

Vad är emotion? 

Det finns olika teorier och uppfattningar om vad emotion är. Vissa teorier ser emotion 

som en biologisk reaktion i kroppen frambringade av neurologiska reaktioner. Andra, 

som klassisk psykoanalytisk teori till exempel, intresserar sig för ”omedvetna 

emotioner” (Nathanson, 1992; Smith et al, 2003). Emotion har i denna studie betraktats 

som en process som består av olika komponenter. Utifrån en viss situation kan en 
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emotion framkallas och uppstå. Beroende på hur situationen sedan utvärderas och 

tolkas, leder det till olika typer av emotioner. Detta leder i sin tur till olika fysiologiska 

reaktioner hos individen. Upplevelsen av emotionen kommuniceras och uttrycks sedan 

till andra genom olika verbala och icke-verbala strategier. En emotion är således en 

kognitiv upplevelse och kroppslig känsla som är komplext sammansatt och formad av 

individuella erfarenheter (Laukka, 2008). Hur emotioner upplevs skiljer sig således åt 

mellan olika individer beroende på att vi alla har olika kognitiva scheman för emotioner 

(Nathanson, 1992).  

 

När det gäller forskning om emotionella röstuttryck finns det framförallt två 

övergripande perspektiv. Det första perspektivet anser att varje emotion har en unik 

kognitiv sammansättning som fått sin utformning av interaktionen mellan person och 

miljö. Enligt flera teoretiker med denna biologiska utgångspunkt finns det ett begränsat 

antal grundläggande emotioner som utvecklats då det gynnat människan i specifika 

situationer som funnits i hennes omvärld (Laukka, 2008). Teoretiker som Darwin och 

Ekman tillhör detta perspektiv och deras teorier kommer presenteras mer i det följande 

avsnittet. Det andra perspektivet utgår från subjektets känslotillstånd och menar att 

emotioner består av olika kombinationer av endast ett fåtal komponenter. Schlosberg 

(1941, referat i Laukka, 2008) framförde en hypotes att emotionella uttryck kan ses som 

kombinationer av olika emotionella tillstånd, i en cirkelmodell. Denna modell har 

utvecklats till en vedertagen teori nämligen the circumplex model of emotion. Som 

ytterligare ett led i den cirkulära sammansättningen av emotioner finns två vinkelräta 

dimensioner. Den första (lodräta vinkeln) dimensionen är activation, vilket avser 

subjektets upplevelse av hur mycket kraft och energi personen känner, från trött/sömnig 

till intensiv upprymdhet. Den andra (vågräta vinkeln) dimensionen är evaluation/ 

valence och avser den subjektiva upplevelsen av tillfredsställelse, från missnöjd till 

njutning (Laukka, 2008). Utifrån cirkelkomplexmodellen finns således olika emotioner 

som kategoriseras och uppstår av individen och dess subjektiva känslotillstånd. 

Emotionen Ilska skulle exempelvis placeras högt upp i modellens vänstra hörn, medan 

Glädje skulle hamna på motsvarande plats i högra hörnet.  

 

Emotionsteori och uttryck av emotioner 

Redan 1872 påvisade Charles Darwin den universella förmågan att perceptuellt tolka 

emotioner utifrån ansiktsuttryck. Denna primitiva förutsättning för icke-verbal 

kommunikation utvecklades enligt Darwin evolutionärt för att det var gynnsamt för 

artens överlevnad och utveckling. Darwin observerade att ansiktsuttryck som människor 

använder för att t.ex. förmedla ilska återfanns hos vissa djur så som schimpanser och 

vargar. Därigenom drogs slutsatsen att icke-verbal kommunicering av känslor är 

biologisk och evolutionär (Darwin 1872/1998).  

 

Även Silvan Tomkins forskning behandlade emotionella ansiktsuttryck vilket låg till 

grund för hans teori om grundläggande känslor, affektteorin
1
. Tomkins definierade nio 

medfödda grundkänslor, två positiva; interest/excitement och enjoyment/joy, en neutral; 

surprise/startle, och sex negativa; anger/rage, fear/terror, distress/anguish, dissmell, 

                                                 
1
 Tomkins affektteori är beskriven i tre volymer med titeln Affect, imagery, 

consciousness. Två delar författade i början av 60-talet och den tredje och sista i 

början av 90-talet.  
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disgust och shame/humiliation. Dessa affekter är biologiska och då de aktiveras uppstår 

det reflexmässigt en fysiologisk effekt hos människor vilket visualiseras t.ex. genom 

ansiktsyttryck. Men denna process är inte enbart biologisk, utan även psykologisk då de 

fysiologiska effekterna av ett ansiktsuttryck även medvetandegör individen om dennes 

känslotillstånd. Den impulsiva känslan visualiseras och blir begriplig för oss även på ett 

psykologiskt plan (Tomkins 1962, 1963, 1991, refererat i Nathanson, 1992).  

 

Den vanligaste kritik som riktats mot ansiktsuttryckshypotesen är att teoriernas 

empiriska urval utgörs av skattningar gjorda av homogena grupper från väst. Att dra 

slutsatser och generalisera utifrån dessa premisser är då missvisande menar kritikerna. 

För att undersöka detta, huruvida förståelse av ansiktsuttryck är universellt eller 

kulturellt, studerade Paul Ekman (Ekman, 1999; Ekman & Friesen,1969) en isolerad 

folkgrupp på Nya Guinea vars invånare inte hade influerats av någon annan kultur. 

Deltagarna i studien fick höra en historia som förmedlade en emotion, sedan fick de se 

foton med olika ansiktsuttryck. Deras uppgift var att välja det ansiktsyttryck med den 

emotion som historien ämnade förmedla. Resultatet jämfördes sedan med samma 

undersökning genomfört på folkgrupper i västländer vilket visade att undersöknings-

deltagarna på Nya Guinea gjorde samma bedömningar. Slutsatsen drogs att igenkänning 

av sex emotionella ansiktsuttryck är universella (Ekman & Friesen, 1969). Vilka 

emotioner som ansågs vara universella reviderades några decennier senare och följande 

elva emotioner fastställdes: amusement, contempt, contentment, embarrassment, 

excitement, guilt, pride in achievement, relief, satisfaction, sensory pleasure, shame 

(Ekman, 1999).  

 

Dessa emotionsteorier talar för att det finns ansiktsuttryck för grundläggande emotioner 

som skapats hos människan under förhistoriska perioder då hon inte kunde 

kommunicera genom tal. Tolkningen och förståelsen av den sensoriska information som 

förmedlades via ansiktsuttryck ägde således rum i den äldre delen av hjärnan. Frågan är 

då om människans evolutionära utveckling, utvecklingen av hjärnan, har medfört ökad 

förmåga till igenkänning av känsloyttringar genom mer subtila icke-verbala röstuttryck. 

Har det uppkommit sociala emotioner? Vilka kan dessa vara? Dessa frågor kommer att 

behandlas i följande två avsnitt om icke-verbala rösttillstånd. 

 

Icke-verbala emotionella röstuttryck 

Äldre emotionspsykologisk forskning har, som presenterats ovan, befäst hypotesen att 

igenkänning av ansiktsuttryck för grundläggande emotioner är universell. Detta avser 

icke-verbal kommunikation genom kroppsliga signaler. Även prosodi, emotionellt 

influerat tal, har studerats. I jämförelse med icke-lingvistiska röstyttringar har det 

framkommit att det är lättare att kognitivt känna igen röstuttyck där det inte förekommer 

några ord, än vid emotionellt influerat tal (Sauter, Eisner, Calder & Scott, 2010).  

 

De fåtal studier som gjorts på icke-verbala röstyttringar, och undersökt vilka känslor 

dessa perceptuellt kan förmedla, har fokuserat på några få grundläggande emotioner, 

nämligen Anger, Disgust, Fear, Sadness, Surprise, Happines och Affection. Simon-

Thomas, Keltner, Sauter, Sinicropi-Yao och Abramson (2009) ville fördjupa sig inom 

området och i en studie (bestående av tre delstudier) undersöktes sammanlagt 22 

emotioner, varav 9 negativa och 13 positiva, genom icke verbala röstyttringar. För att 

möjliggöra konceptuell analys och undersöka eventuella strukturer bland emotionerna 
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kategoriseras röstyttringarna utifrån fem angivna grupper; Self-conscious, 

Epistemological, Pro-social, Savoring och Agency-approach. För yttrande av rösterna 

rekryterades personer utan skådespelarerfarenhet och lyssnarna som deltog i 

experimentet var psykologistuderande. Deltagarna i studierna lyssnade till inspelade 

ljudfiler och bedömde känslan som rösten förmedlade. Resultatet visade att 14 olika 

emotioner kunde förmedlas genom icke-verbala röstyttringar. Grundläggande emotioner 

som Disgust, Anger, Relief) och Amusement hade hög igenkänning (80-96 procent 

korrekt igenkänning av emotionen), medan emotioner som Love, Gratitude, Pride, inte 

kunde förmedlas till deltagarna. Även här framför författarna att en möjlighet till att 

vissa emotioner igenkänns betydligt bättre än andra är att vissa emotioner är 

grundläggande och förankrats hos människor när hon var beroende av icke-verbala 

röstyttringar för att kommunicera. Då dessa emotioner är förankrade i människans 

kognitiva förståelse av emotioner är de lättare att identifiera (Simon-Thomas et al., 

2009).  

 

Kulturella emotionella röstuttryck 

Det har publicerats ytterst få studier som undersökt icke-lingvistiska röstuttryck utifrån 

ett kulturellt perspektiv. Endast en studie har enbart studerat röstuttryck utifrån detta 

perspektiv (Sauter, Eisner, Ekman & Scott, 2009). Ytterligare en studie har 

tvärkulturellt undersökt verbala röstuttryck i kombination med ansiktsuttryck (Tanaka et 

al., 2010). Dessa studier presenteras nedan. Därefter presenteras en meta-analys som 

gjorts på området för att ge ytterligare överblick av forskningsområdet. 

 

I en studie undersökte Sauter et al. (2009) hur icke-verbala röstuttryck uppfattades av 

två skilda grupper, himbafolket i Namibia och engelsktalande personer från 

Storbritannien. Grupperna fick lyssna till röstyttringar av en person från den egna 

kulturen, samt även emotionella röstuttryck från den andra kulturen. Av de nio 

emotioner som undersöktes i studien visade det sig att grundläggande emotioner som 

Disgust, Amusment, Sadness, och Surprise uppfattades på samma sätt mellan de olika 

kulturerna. Andra emotioner som Sexuel pleasure och Achievement/ Triumph kändes 

inte igen mellan kulturerna, men däremot inom kulturen. Relief igenkändes inte alls av 

deltagarna från Namibia. Detta ger stöd för att det finns grundläggande emotionella 

rösttillstånd som är universellt igenkännbart mellan kulturer, men att det också finns 

faktorer som medför att emotionellt röstuttryck av vissa emotioner är lättare att 

identifiera inom den egna kulturen. Anledning till att vissa emotioner igenkänns bättre 

inom en grupp än mellan kulturer tros grunda sig i att vissa emotioners funktion är att 

skapa samhörighet och gemenskap, varför dess syfte är att vara kulturspecifik (Sauter et 

al., 2009). 

 

I verkliga livet kombineras olika emotionella signaler och skapar en helhet utifrån 

vilken man perceptuellt förstår sin omvärld. När vi interagerar med andra människor hör 

vi deras röster, kanske förstår vad de säger och ser deras ansikts- och kroppsspråk. Att 

isolera emotionella signaler, som t.ex. att bara titta på ansiktsutryck är missvisande 

anser Tanaka et al. (2010). Modern tvärkulturell-forskning om emotionell perception 

har öppnat upp för möjligheten att de sätt varpå signaler kombineras och förstås, från 

olika sinnesmodaliteter, kan vara kulturellt betingat. För att undersöka detta genomförde 

Tanaka et al. (2010) ett experiment med deltagare från Japan och Holland. Deltagarna 

fick se film med ett ansikte och höra en röst till. Emotionerna Glädje och Ilska 
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användes. Rösten formulerade kort sekvens av neutralt tal. Kombinerat med rösten fick 

deltagarna se ett ansiktsuttryck, som antingen överensstämde med rösten eller inte. Till 

exempel så kunde man se en glad person som lät arg. Deltagarna fick för varje 

filmsekvens bedöma antingen vilken emotion rösten eller ansiktsuttrycket förmedlade. 

Resultatet ger stöd åt hypotesen att multisensorisk interaktion av emotionell information 

påverkas av kulturell tillhörighet. Resultatet visar att japanska deltagare fäste större vikt 

vid ledtrådar förmedlade via rösten till skillnad från deltagare från Holland. Deltagarnas 

perception av den emotion som förmedlades skilde sig åt markant mellan grupperna. En 

förklaring till detta tros vara att japaner i större utsträckning än andra etniciteter 

kontrollerar sina emotioner och hur dessa gestaltas i ansiktsuttryck (Tanaka et al., 

2010). 

 

Frågan om huruvida emotioner är universella eller kulturella har skapat en livlig debatt 

inom forskningsfältet där många intagit extrema positioner, antingen åt ena eller andra 

sidan. På senare tid har däremot det svartvita fältet börjat luckras upp. Elfenbein och 

Ambady (2002) har via en meta-analys undersökt detta och kommit fram till att 

emotioner kan vara både universella och kulturella. Detta kan exemplifieras med 

Matsumoto (1989) som hävdar att det finns flera dimensioner till emotioner. Emotioner 

är biologiskt förankrade i människan, men det är möjligt att kontrollera både hur de 

förmedlas samt hur de varseblivs. Elfenbein och Ambadys (2002) slutsats av meta-

analysen visar på en mångdimensionell och komplex bild av emotionell igenkänning 

som talade för att vissa emotioner är universella, men som även talar för att 

igenkänningen ökar då dessa uttrycks inom kulturer. Vidare visar sammanställningen att 

individer från multikulturella samhällen påverkades mindre av kulturspecifika yttringar 

av emotioner.  

 

Syfte 

Trots att flera studier undersökt emotionell perception återstår det, som presenterats 

ovan, fortfarande grundläggande frågor inom disciplinen. Det är fortfarande oklart om 

och i sådana fall vilka emotioner som med säkerhet kan förmedlas genom icke-

lingvistik röstuttryck. Även huruvida dessa emotionella rösttillstånd är universella eller 

om det finns kulturella skillnader i hur emotionella signaler uppfattas är oklart. 

Följaktligen var syftet med denna studie att undersöka om nio positiva emotioner; 

Fridfullhet/lugn, Glädje, Intresse, (sexuell) Lust, Lättnad, Munterhet/nöje, Positiv 

förvåning, Stolthet, Tillgivenhet/ömsinthet och nio negativa emotioner; Förakt, Ilska, 

Negativ förvåning, Smärta, Rädsla, Skam, Skuld, Sorg och Äckel kan identifieras 

utifrån icke-lingvistiska röstuttryck
2
. Frågeställningen var huruvida det är möjligt att 

perceptuellt känna igen ett icke-lingvistisk röstuttryck, som yttras av personer från andra 

kulturer, och kunna identifiera emotionen som rösten ämnar förmedla. Av främsta 

intresse för studien var således att undersöka emotionell igenkänning, inte hur 

emotioner uttrycks vilket är mer kopplat till beteende. 

 

Vidare var syftet med studien även att undersöka vilka av ovannämnda positiva och 

negativa emotioner som känns igen bättre än andra. Frågeställningen var om vissa 

emotioner perceptuellt liknar varandra. Påverkas möjligheten att känna igen en emotion 

                                                 
2
 Appendix 1 för begreppslig förklaring av respektive emotion (Laukka et al., 2010). 
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utifrån icke-verbala röstuttryck av vilken kulturell tillhörighet personen som yttrar 

rösten har? 

 

Syftet med studien har även varit att undersöka om det är lättare att identifiera 

grundläggande emotioner än kulturella. Det finns, som det visats härvid, inte någon 

vedertagen uppfattning om vilka emotioner som är universella och vilka som är 

kulturella, eller om vissa emotioner igenkänns bättre inom kulturer än andra. Med 

anledning av detta kommer utgångspunkt att tas i Paul Ekman (1999) teori om grund-

läggande universella emotioner; Amusement, Contempt, Contentment, Embarrassment, 

Excitement, Guilt, Pride in achievement, Relief, Satisfaction, Sensory Pleasure, Shame. 

 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

Underlaget för studien bestod av bedömningar av fyrtio personer som deltagit i två 

skilda experiment om emotionella rösttillstånd. Tjugo försökspersoner fick bedöma nio 

positiva emotioner i ett experiment med 213 röststimuli. Resterande tjugo försöks-

personer fick bedöma nio negativa emotioner i ett experiment med 214 röststimuli.  

 

Deltagare i undersökningen var psykologstuderande vid Stockholms universitet. 30 

undersökningsdeltagare var kvinnor och 10 män. Medelåldern var 33 år, med en 

standardavvikelse på 12,42 år. Deltagarna rekryterades genom annonsering på 

psykologiska institutionens anslagstavla för undersökningsdeltagande. På annonsen 

framgick information om att deltagare eftersöktes till ett experiment om emotionella 

rösttillstånd där undersökningsdeltagaren skulle få lyssna till olika icke verbala röster 

och bedöma vilken känsla rösten förmedlar. Det framgick även att för deltagandet skulle 

undersökningsdeltagartid (UD-tid) delas ut. Deltagarna anmälde sig således frivilligt för 

deltagande i undersökningen.  

 

Apparatur och Material 

Ljudfilerna som använts i experimenten är hämtade från VENEC, en databas med 

emotionella röstuttryck där skådespelare från fyra engelskspråkiga länder, Indien, 

Kenya, Singapore och USA, uttrycker ett flertal olika emotioner (Laukka et al., 2010). 

Från varje land har mellan 8-20 kvinnliga och manliga skådespelare som var mellan 18-

30 år spelat in icke-lingvistiska röstyttringar. Skådespelarna fick föreställa sig olika 

scenarion för varje emotion och utifrån dessa, på ett så genuint sätt som möjligt, yttra ett 

ljud som ämnat förmedla aktuell emotion. Skådespelarna uppmanades att leva sig in i 

scenariot som presenterades och försöka minnas och återuppleva situationer från deras 

egna liv, för att frambringa verklighetstrogna ljud. De scenarion som skådespelarna fick 

föreställa sig, och förklaring av respektive emotion, presenteras i Appendix 1 (Laukka et 

al., 2010).  

 

De emotioner som valts ut för studien är nio positiva respektive nio negativa 

emotionella tillstånd. Urvalet av röststimuli påbörjades med att samtliga existerande 

icke-lingvistiska ljudfiler lyssnades igenom från respektive land (190 ljudfiler från 

Indien, 207 ljudfiler från Kenya, 152 ljudfiler från Singapore och 417 ljudfiler från 

USA). Därefter valdes, sammanlagt för båda experimenten, 427 röststimuli ut. För 
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urvalet eftersträvades, i den mån det var möjligt, lika många kvinno- som mansröster 

och lika många av respektive emotion från samtliga länder. Nedan presenteras exakt 

antal röststimuli per kultur och emotion (se Tabell 1). Ljudfilerna behandlades sedan i 

Adobe Audition för att förbättra ljudkvaliteten. Sedan programmerades experimenten i 

MediaLab (empirisoft.com), vilket även användes för att presentera röstfilerna i 

randomiserad ordning för försökspersonerna.  

 

Tabell 1: Specifikation av antal röststimuli för varje emotion och kultur som respektive 

experiment bestått av. 

 

Experiment 1: positiva emotioner  Experiment: 2 negativa emotioner 

 Antal stimuli 

från respektive 

kultur 

USA 62 

Indien 55 

Kenya 48 

Singapore 48 

Antal stimuli 

per emotion 

totalt 

Tillgivenhet/ömsinthet 23 

Munterhet/nöje 22 

Glädje 25 

Intresse 25 

Lust (sexuell) 24 

Stolthet 23 

Positiv förvåning 24 

Lättnad 24 

Fridfullhet/lugn 23 

 

Procedur 

Experimentet, med mellanindividdesign, genomfördes vid psykologiska institutionen, 

Stockholms universitet. Samtliga deltagare genomförde experimentet individuellt på en 

bärbar dator och hörde ljudfilerna genom hörlurar. Innan experimentet genomfördes 

informerades undersökningsdeltagarna om hur experimentet skulle gå till. Deltagarna 

fick även skriftliga instruktioner där emotionerna för respektive experiment 

förklarandes och där de scenarier skådespelarna fått föreställa sig presenterades, se 

Appendix 1 (Laukka et al., 2010). Av den skriftliga informationen framgick att 

experimentet ämnade undersöka vilken slags information som människor kan identifiera 

från en annan persons röst samt att deltagarna skulle få höra ett antal icke-verbala röster 

som uttyckts av professionella aktörer. Det framgick även att för varje röststimulus 

ombads deltagarna gör en bedömning om vilken känsla rösten gav uttryck för. 

Undersökningsdeltagarna informerades även om att ljudfilerna var korta och man endast 

fick lyssna till varje röststimulus en gång. Det fanns inte någon tidsbegränsning inom 

vilken deltagarna var tvungna att ange sitt svar, men man fick således endast lyssna på 

ljudfilen en gång per stimulus.  

 

Experimentet påbörjades med information på dataskärmen där följande information 

framgick:  

Antal stimuli 

från respektive 

kultur 

USA 65 

Indien 54 

Kenya 51 

Singapore 44 

Antal stimuli 

per emotion 

totalt 

Ilska 25 

Förakt 25 

Äckel 24 

Smärta 24 

Rädsla 23 

Skuld 23 

Negativ förvåning 24 

Sorg 21 

Skam 25 

http://www.empirisoft.com/
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”Du kommer strax att få lyssna på ett antal röster. Din uppgift är att bedöma vilken 

känsla som varje röst uttrycker genom att välja ett av följande alternativ:  

(Experiment 1) fridfullhet/lugn, glädje, intresse, (sexuell) lust, lättnad, munterhet/nöje, 

positiv förvåning, stolthet och tillgivenhet/ödmjukhet 

(Experiment 2) förakt, ilska, negativ förvåning, Smärta/smärta, rädsla, skam, skuld, 

sorg och äckel. 

Var uppmärksam för en del ljudexempel är korta och du får bara höra dem en gång!”  

 

Ljudfilerna presenterades i slumpmässig ordning för deltagarna. Efter att lyssnat till ett 

röststimulus kunde undersökningsdeltagarna under experimentet välja mellan ovan 

presenterade emotioner som fasta svarsalternativ genom att bocka för alternativet i 

dataprogrammet. Endast ett alternativ kunde väljas för respektive ljudfil. Således kunde 

inte något neutralt alternativ väljas. Experimentet tog cirka 40 minuter att genomföra.  

 

 

Resul tat  

 

Totalt var antalet ljudfiler 427 stimuli, 213 i experiment 1 (positiva emotioner) och 214 

för experiment 2 (negativa emotioner). Antalet stimuli för respektive experiment valdes 

dels för att det bedömdes vara lämpligt många stimuli för undersökningsdeltagarna att 

skatta i ett experiment, samt även för att det är fördelaktigt för undersökningens 

statistiska utgångspunkt beträffande power. Det empiriska underlaget i studien 

analyserades utifrån två övergripande verktyg, dels förväxlingsmatriser och dels två 

mixade ANOVOR med emotion som inomindividsfaktor och kultur som mellan-

individsfaktor. Inledningsvis presenteras analysen av ANOVA, följt av resultatet av 

förväxlingsmatriserna. 

 

ANOVA 

En 4 x 9 oberoende ANOVA användes för att undersöka hur igenkänningsfrekvensen 

varierar som en funktion av emotion och kultur. ANOVA-analys genomfördes separat 

för respektive experiment. Den beroende variabeln var procentuellt antal korrekta svar 

för varje röststimulus och de oberoende variablerna var emotioner (för respektive 

experiment) och kultur. Således var det endast den oberoende variabeln emotioner som 

skilde sig åt i de båda ANOVA-analyserna. 

 

För experiment 1, positiva emotioner, visade analysen på signifikant huvudeffekt av 

variabeln emotion F(3, 177) = 12,354, p < 0,0001, η
2 

= 0,36. Däremot erhölls ingen 

signifikant huvudeffekten av variabeln kultur F(3,177) = 0,281, p = 0,839, och inte heller 

av interaktionen mellan kultur och emotion F(24,177) =1,158, p = 0,287. Resultatet visar 

således att undersökningsdeltagarna inte bedömt röstyttringarna olika beroende av 

kultur. Samma mönster av igenkänning av emotioner återfinns således oberoende av 

kultur. Undersökningsdeltagarna har kunnat identifiera samma emotioner, och samma 

emotioner har varit svåra att känna igen, oavsett kultur. Igenkänning av emotionerna 

presenteras i Figur 1. 

 

Post-hoc multipla jämförelser (Tukey HSD) användes för att undersöka vilka emotioner 

som skilde sig åt med avseende på igenkänningsfrekvens. Därav framkom att emotionen 

Lättnad var lättast att känna igen och skilde sig signifikant åt från övriga emotioner i 
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deltagarnas skattningar (p < 0,05). Stolthet och Tillgivenhet kändes igen sämst och 

skilde sig signifikant från de övriga emotionerna (p < 0,05), med undantag av Munterhet 

(se Figur 1). 

  

Figur 1: Igenkänning av nio positiva emotioner i experiment 1 

 
Medelvärden och konfidensintervall för skattad procentuellt korrekta svar för respektive 

emotion. Konfidensgrad 95 %.  

 

 

För experiment 2, negativa emotioner, visar analysen både signifikanta huvudeffekter 

och en interaktionseffekt. Variabeln kultur var signifikant F(3,178) = 2,807, p < 0,05, 

med liten effektstorlek, η
2
 = 0,05. Likaså variabeln emotion F(8,178) = 8,265, p < 0,0001, 

η
2
 = 0,27. Även interaktionen mellan emotion och kultur var signifikant F(24,178) = 

1,913, p < 0,05, η
2
 = 0,21. Medelvärden av procentuell igenkänning av emotionerna, 

oberoende av kultur, presenteras i Figur 2. 

 

Mer ingående visade interaktionseffekten mellan kultur och emotion att röststimuli som 

kännetecknar Ilska inspelat av skådespelare från USA till stor del har kunnat kännas 

igen bättre än övriga emotioner (85%
3
). Detta följt av emotionen Äckel med röststimuli 

från Singapore (79%). Det framkom även att emotionen Smärta är svårare att identifiera 

bland de ljudfiler som spelats in av skådespelare från Singapore (14%) än de andra 

kombinationerna. Det gäller även emotionen Skuld från både Indien och Kenya (16 %). 

Resultatet indikerar att igenkänning för olika emotioner skiljer sig åt mellan kulturerna. 

Röststimuli från Kenya visade sig vara svårast att känna igen, medan emotionella 

röstuttryck från USA och Indien var lättast att identifiera. Detta kommer att tydliggöras 

och presenteras mer ingående i förväxlingsmatriserna nedan. 

 

 

 

                                                 
3
 Medelvärde av procentuellt antal korrekta svar. Detta avser samtliga värden som 

presenterar procentsatser i parentes i både resultat- och diskussionsavsnittet i 

uppsatsen.  
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Figur 2: Igenkänning av nio negativa emotioner i experiment 2 

 
Medelvärden och konfidensintervall för skattad procentuellt korrekta svar för respektive 

emotion. Konfidensgrad 95 %.  

 

Förväxlingsmatriser 

För att kontrollera hur deltagarna bedömt varje emotionskategori har en 

förväxlingsmatris på undersökningens igenkänningsdata framställts, se Tabell 2 för 

positiva emotioner och Tabell 3 för negativa emotioner. Matrisen visar hur deltagarna 

uppfattat emotionen bakom varje stimulus. Det framgår således hur varje 

emotionskategori har bedömts, om ”rätt” emotion kunnat identifieras, och om inte, 

vilken emotion som istället valts. Respektive experiment omfattades som bekant av nio 

emotioner. Därmed är risken för att rätt emotion känts igen av slumpen en på nio, det 

vill säga 11 %. 

 

Procentuellt antal rätta svar för varje emotionskategori beräknades och resultatet visar 

sammanfattningsvis att undersökta emotioner kunnat identifieras väl av deltagarna. 

Procentuellt antal korrekta svar för de positiva emotionerna är 39 %, vilket är 3,54 

gånger bättre igenkänning än det som kan förväntas av slumpen. Procentuellt antal 

korrekta svar för de negativa emotionerna var 43 %, vilket är 3,90 gånger bättre 

igenkänning än av slumpen. t-test för oberoende stickprov genomfördes på värdena, t425 

= 1,75, p = 0,08, vilket visade att skillnaden mellan procentuellt antal korrekta svar för 

experiment 1 och 2 inte skiljer sig signifikant åt.  

 

Förväxlingsmatrisen över de positiva emotionerna visar att Tillgivenhet (19 %) och 

Stolthet (21 %) var mindre lätta att identifiera. Det är framförallt dessa två positiva 

emotioner som var svårast att känna igen. Dessa emotioners igenkänningsvärde 

påverkade medelvärdet för samtliga emotioner mycket negativt. Stolthet förväxlas 

framförallt med Intresse (28 % av stimulus med avsedd emotion Stolthet bedömdes av 

deltagarna vara emotionen Intresse). Bedömningen av Tillgivenhet hade stor spridning 

och var fördelat mellan övriga emotioner. Överlägset bäst igenkänning återfanns hos 

Lättnad (69 %), med 6,27 gånger bättre igenkänning än slumpen. Emotionerna 

Munterhet och Glädje var svårt att särskilja och förväxlades med varandra till stor del. 
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De negativa emotionerna har övergripande av undersökningsdeltagarna kunnat 

identifieras väl. Deltagarna kunde känna igen emotionerna Äckel (61 %) följt av Rädsla 

(58 %) och Ilska (55 %) bättre än övriga negativa emotioner. Svårast var det att 

identifiera emotionerna Skuld (20 %) och Skam (20 %) och dessa förväxlades ofta med 

varandra. Trots det att dessa emotioner kändes igen mindre bra, kändes de igen 1,8 

gånger bättre än vad det hade förväntats av slumpen. Ytterligare två emotioner som till 

viss del förväxlades med varandra var Smärta och Rädsla, där framförallt den 

förstnämnda emotionen misstogs vara den senare. 21 % av stimuli för emotionen 

Smärta förväxlades och skattades som Rädsla.  

  

Tabell 2: Förväxlingsmatris för positiva emotioner: procentuellt angivna svar för varje emotion. 

 

Not. Siffror angivna med fetstil redovisade diagonalt i matrisen representerar procentuellt antal “rätt” svar för varje emotion, dvs. då 

deltagarna valt den känsla som röstyttringen ämnat uttrycka. x-axeln redovisar vilken emotion ljudfilen avsåg att förmedla, och y-axeln 

redovisar hur lyssnarna har bedömt ljudfilerna. Summan av varje kolumn (lodrätt) ska vara 100 (procent), avvikelser från detta är 

beroende av avrundning. 

 

Tabell 3: Förväxlingsmatris för negativa emotioner: procentuellt angivna svar för varje emotion 

 

  Avsedd 
emotion 

        

Bedömning Total Tillgivenhet Munterhet Glädje Intresse Lust Stolthet Positiv  
förvåning 

Lättnad Frid- 
fullhet 

 Tillgivenhet 19 8 4 7 9 8 2 3 9 

 Munterhet 8 30 28 4 5 7 12 0 5 

 Glädje 4 24 38 2 3 6 19 1 2 

 Intresse 17 6 2 45 8 28 8 2 3 

 Lust 13 3 2 4 45 5 9 10 15 

 Stolthet 7 8 9 6 2 21 5 1 2 

 Pos. förvåning 5 17 12 25 4 15 41 3 2 

 Lättnad 13 3 5 4 11 9 5 69 23 

 Fridfullhet 14 0 0 3 14 2 0 12 39 

Procentuellt 
korrekt svar 

Total 
medelvärde  

         
38 

  Avsedd 
emotion 

        

Bedömning Total Ilska Förakt Äckel Smärta Rädsla Skuld Negativ 
förvåning 

Sorg Skam 

 Ilska 55 7 6 1 1 0 6 0 1 

 Förakt 12 40 10 7 1 7 7 3 9 

 Äckel 3 5 61 5 1 5 7 1 6 

 Smärta 8 7 9 34 15 18 11 14 22 

 Rädsla 3 3 3 21 58 3 7 15 5 

 Skuld 4 6 3 5 3 20 5 4 17 

 Neg.förvåning 10 23 6 6 5 20 51 2 16 

 Sorg 1 1 0 15 8 2 2 54 4 

 Skam 4 8 2 7 7 25 5 8 20 

Procentuellt 
korrekt svar 

Total 
medelvärde 

         
44 
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Förväxlingsmatriser för respektive kultur 

Förväxlingsmatriser har även tagits fram för båda experimenten och respektive kultur, 

det vill säga Indien, Kenya, Singapore och USA, se Appendix 2. Därav framgår hur 

röststimuli av skådespelare från respektive kultur bedömdes av undersöknings-

deltagarna. Samtliga 18 emotioner från alla fyra länder visade bättre igenkänning än vad 

som förväntats av slumpen. Förväxlingarna visar vidare på samma mönster i alla 

kulturer – det vill säga att samma emotioner förväxlades med varandra i alla kulturer. 

 

Jämförelse av förväxlingsmatriserna visade att procentuellt högst andel korrekta svar 

med 85 % erhölls för emotionen Ilska då det uttrycktes av skådespelare från USA. Även 

emotionen Äckel skattades högt med 79 % igenkänning för röststimuli från Singapore. 

Därefter fick emotionen Negativ förvåning 77 % från Indien. Av de negativa 

emotionerna var det svårast att identifiera Smärta och Skam för röststimuli från 

Singapore med 14 %, följt av emotionen Skuld från både Indien och Kenya med 16 %. 

 

För de positiva emotionerna erhöll Lättnad högst andel korrekta svar från alla kulturer, 

med högst procent för röststimuli från Singapore med 75 %. Därefter var emotionen 

Lust med röststimuli från Indien lättast att känna igen med 63 %. Emotionen intresse 

fick 51 % korrekta svar för röststimuli inspelade i både Indien och Kenya. Svårast var 

emotionen Stolthet att känna igen från Singapore med 13 %, följt av emotionen 

Munterhet från Indien med 14 %. Även emotionen Tillgivenhet med röststimuli från 

USA var svår att identifiera med 15 procent. 

 

 

Diskussion  

 

Syftet med denna studie var att undersöka om sammanlagt 18 emotioner, från fyra 

engelskspråkiga länder, perceptuellt kan kännas igen utifrån information förmedlat via 

icke-lingvistiska röstuttryck. Ett ytterligare syfte var att undersöka vilka positiva och 

negativa emotioner som känns igen bättre än andra, samt om det är lättare att identifiera 

grundläggande emotioner än kulturella. Huruvida det går att se strukturer i hur 

emotionerna förväxlas med varandra var även av intresse att undersöka.  

 

Resultatet av experimenten visade att samtliga 18 undersökta emotioner kunde 

identifieras väl av deltagarna. Negativa emotioner var lättare att känna igen än positiva 

emotioner. Bäst igenkänning av de negativa emotionerna återfanns hos Äckel följt av 

Rädsla och Ilska, och svårast var det att identifiera Skuld och Skam. Av de positiva 

emotionerna var det överlägset lättast att känna igen Lättnad, följt av Intresse och Lust. 

Medan Tillgivenhet och Stolthet visade sig vara svårast att känna igen. Det visade sig 

även finnas skillnader mellan hur positiva/negativa emotioner igenkändes utifrån kultur. 

Igenkänning av de positiva emotionerna påverkades inte av vilken kultur stimuli kom 

ifrån. De negativa emotionerna däremot visade sig vara olika lätta att identifiera 

beroende av kultur. Röststimuli inspelade av amerikanska och indiska skådespelare var 

lättast att känna igen, medan röststimuli från Kenya var svårast att känna igen.  

 

Trots dessa gradskillnader av igenkänning visade resultatet att samtliga emotioner 

tvärkulturellt kunde identifieras. Detta kan tala för biologiskt förankrade hypoteser om 

igenkänning av emotioner som t.ex. Darwins (1872/1998) teori om att vissa emotioner 
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programmerats in i människans kognitiva förmåga att känna igen olika emotioner för att 

möjliggöra hennes utveckling och överlevnad. Det är en evolutionärt förvärvad 

egenskap som finns hos alla människor, oavsett kultur. Studiens resultat talar således för 

att det finns grundläggande emotioner och att perceptuell igenkänning av dessa är 

förankrat hos människan, även beträffande icke-lingvistiska röstuttryck. 

 

Studiens resultat har analyserats utifrån Ekmans (1999) kategorisering av grund-

läggande universella emotioner. Av dessa 11 emotioner återfanns sex i studiens 

empiriska underlag
4
. Analys av Ekmans definierade emotioner och resultatet i studien 

visar att två av sex emotioner fanns med i de emotioner som igenkändes bäst, nämligen 

Lättnad och Förakt (Förakt igenkändes som sjätte bästa emotion, med 40 %, 3,63 

gånger bättre än av slumpen). Resterande fyra emotioner Munterhet, Stolthet, Skuld och 

Skam återfanns bland de emotioner som erhöll sämst igenkänning, men ändå god 

igenkänning (20-30%). Ekman (1999) hävdar att de av honom klassificerade 

grundläggande emotioner är universella och därmed igenkännbara i alla kulturer. 

Samtliga sex emotioner var igenkännbara även i denna studie. Detta stöder antagandet 

att det finns grundläggande universella emotioner (t.ex Darwin 1872/1998). Det visar 

även på en koppling mellan visuell igenkänning av emotioner (ansiktsuttryck) och 

igenkänning av auditiv emotionell information.  

 

Ovan har det presenterats att perceptuell igenkänning av studiens 18 emotioner genom 

icke-lingvistiska röstyttringar visat sig vara möjligt, samt att resultatet stöder teorier om 

att emotionella röstuttryck kan vara universella. Det visar även att icke-lingvistiska 

emotionella röstyttringar kan förmedla visa emotioner som tidigare visat sig kunna 

kommuniceras via kroppspråket, ansiktsuttryck. Det har även presenterats vilka 

emotioner som igenkänns bättre än andra i studien. Dessa kommer nu att jämföras med 

den enda tvärkulturella studie som undersökt icke-lingvistiska röstyttringar. Sauter, 

Eisner, Ekman och Scotts (2009) studie visar att Relief och Sensual pleasure, vilka kan 

jämföras med emotionerna Lättnad och (Sexuell) lust i aktuell studie, var svårast att 

igenkänna av både den engelska gruppen samt den Namibiska. Medan i denna studie 

framkom att just dessa två emotioner, med tvärkulturella röststimuli, var lättast att 

igenkänna. Den emotion som både himbafolket och engelskmännen hade lättast för att 

identifiera var Amusment. Motsvarande emotion i denna undersökning igenkändes väl 

av undersökningsdeltagarna, men förväxlades till stor del med två andra emotioner, 

nämligen Glädje och Positiv förvåning. Skillnader i resultat kan förklaras med att 

grupperingar med homogen population, och mindre koppling till andra folkgrupper 

medför mer kulturellspecifika uttryck och tolkning av emotioner (Elfenbein & Ambady, 

2002). Detta synliggör komplexiteten i hur emotioner uppfattas och tolkas tvärkulturellt. 

Igenkänning av emotioner till en viss nivå tycks återfinnas, men fördjupad förståelse 

och fullgod tolkning av emotioner kan vara kulturspecifika. 

 

Individuella egenskaper hos undersökningsdeltagarna, så som ålder och kön, har inte 

tagits i beaktande i studiens analys. Anledningen till detta är att fördelningen av antalet 

kvinnor och män inte var proportionellt. Lämplig spridning bland deltagarnas ålder 

återfanns inte heller varför dessa variabler således utelämnades från analysen. 

                                                 
4
 Följande fem emotioner fanns inte med; contentment, embarrassment, excitement, 

 satisfaction, sensory pleasure 
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Ytterligare en variabel som utelämnades från analysen var kön hos skådespelarna och 

hur det kan ha påverkat bedömningen av röstyttringarna. Det är intressant att undersöka 

om igenkänning av emotionella röstyttringar påverkas av huruvida det är en kvinna eller 

man som yttrar emotionen. För att söka ytterligare faktorer som kan ha påverkan på hur 

emotionella icke-verbala röstuttryck kognitivt förstås, bör man i framtida studier 

inkludera kön hos personerna som uttrycker röststimuli i analysen. 

 

Ytterligare faktor som kan ha haft inverkan på studiens resultat är att röststimuli 

uttrycks av professionella skådespelare. Detta kan medföra att det emotionella uttrycket 

blir konstlat eller stereotypt och kan då försvåra för lyssnarna att försöka applicera 

röstuttrycket på verkligheten och söka information om den bakomliggande emotionen. 

För att undvika detta använder man därför i många studier istället spontana emotionella 

uttryck (t.ex. Laukka, Neiberg, Forsell, Karlsson, & Elenius, 2011). För att praktiskt 

kunna undersöka så många som 18 emotioner och i undersökningen kunna inkludera 

många stimuli från fyra olika kulturer, har användandet av röstuttryck från skådespelare 

dock varit en förutsättning för denna studie. Antalet stimuli i experimenten kan utifrån 

ett annat perspektiv haft en negativ inverkan på resultatet. Experimenten bestod av 213 

respektive 214 korta sekvenser icke-lingvistiska röstyttringar, och tog mellan 35-45 

minuter att genomföra. Då undersökningsdeltagarna utsätts för många stimuli kan det 

vara svårt att vara koncentrerad hela tiden. Det uppstår då en risk för att vissa 

bedömningar genomförs med mindre fokus. De statistiska fördelar som många stimuli 

och studiens design medför bedömdes överväga denna risk. Vidare kan även 

experimentets utformning med fasta svarsalternativ haft inverkan på hur deltagarna 

svarade i undersökningen. Då det inte fanns ett neutralt svarsalternativ kan 

undersökningsdeltagarna i vissa fall varit tvungna att välja en emotion. I denna studie 

har varje experiment omfattat nio emotioner och därmed har det funnits många 

svarsalternativ, och risken för att av en slump gissa rätt är endast 11 %. Denna 

utformning har valts för att stimulera undersöknings-deltagarna till att, trots att det kan 

vara svårt, försöka tolka informationen i ljudfilerna och inte välja ett neutralt alternativ. 

Vidare kan antalet undersökningsdeltagare, och att dessa varit psykologstuderande, 

begränsat generaliserbarheten av studiens resultat. Resultatet av denna studie är inte 

generaliserbart, men på grund av dess omfattning och mångfald av stimuli, kan studien 

ändå ge värdefull information och vägledning inför kommande studier på området. 

 

Det vore intressant att i framtida studier mer djupgående undersöka kulturella 

skillnader. Denna studie visade att vissa emotioner kändes igen bättre inom än mellan 

kulturer (Sauter, Eisner, Ekman & Scott, 2009), och andra studier har visat på kulturella 

skillnader i hur människor perceptuellt kombinerar emotionella signaler (Tanaka et al, 

2010). Med utgångspunkt i detta är det intressant att undersöka om skillnaden mellan 

hur emotionella rösttillstånd uppfattas i olika kulturer kan grundas i hur emotioner 

uttrycks akustiskt. Finns det exempelvis kulturella skillnader i vilka tonlägen som 

används vid uttryck för sorg? Det vore även angeläget att undersöka hur sambandet 

mellan emotionell intelligens/förståelse och igenkänning av emotionella rösttillstånd ser 

ut. EI avser förmågan att identifiera och kunna hantera emotioner, inte bara hos sig 

själv, utan även hos andra. Emotionell intelligens (EI) framhåller vikten av att kunna 

tolka och förstå andra individers emotioner (Matthews, Zeidner & Roberts, 2007). 

Genom att undersöka emotionell igenkänning utifrån sambandet mellan EI och 

emotionell förståelse, kan större förståelse och kunskap erhållas (Thingujam, Laukka, & 
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Elfenbein, 2012). Utifrån detta perspektiv vore det således intressant att undersöka om 

större förståelse för hur individer uppfattar sina egna emotionella tillstånd och hur 

medvetna dessa processer är för själva subjektet, skulle kunna ge kunskap och 

vägledning i sökandet efter att förstå orsaker till emotioner. 

 

Sammanfattningsvis visar denna studie att igenkänning av undersökningens 18 

tvärkulturella icke-lingvistiska emotionella röstuttryck är möjligt. Detta talar för att 

icke-lingvistiska röstuttryck kan förmedla tillräckligt med information så att förståelse 

och tolkning av emotionen bakom rösten kan identifieras.  
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Appendix 1: Definition av studiens emotioner 

 

 

Fridfullhet/lugn 
Att känna sig tillfreds, avslappnad utan oro eller störande känslor. 
Föreställ dig en situation där du är helt avkopplad, du känner inte behov av något eller några besvärande känslor. 

 

Glädje 
Känna lycka och tillfredsställelse. 
Föreställ dig en situation där du känner dig mycket glad och tillfreds som följd av att du gjort något bra, eller att 
något för dig gynnsamt har inträffat.  

 

Intresse 
Ett tillstånd av nyfikenhet, uppmärksammar något. 
Föreställ dig en situation där du kommer i kontakt med något som du vill lära dig mer om. Du är nyfiken och riktar 
därför din uppmärksamhet dit och söker mer kunskap. 

 

Lust (sexuell) 
En överväldigande lust eller längtan, ofta sexuell. 
Tänk på en situation där du vill eller deltagit i en sexuell relation. Till exempel, vill du ha en sexuell relation med en 
person du känner ömhet gentemot. Situationen är trevlig och du upplever upphetsning. 

 

Lättnad  
Känslor som uppkommer då en börda, oro, ångest eller likande upphör.  
Föreställ dig en situation där du upplever besvärande plågsamma känslor, och denna mycket obehagliga känsla 
börjar avta eller upphör helt. Till exempel att du äntligen efter en fysisk mycket ansträngande prövning får slappna 
av. Det känns behagligt och du känner dig nöjd med den positiva förändringen. 

 

Muntherhet/nöje 
Känsla av att vara road, underhållen. 
Föreställ dig en situation då du fick uppleva något mycket underhållande. Du är på en tillställning, konsert eller 
något likande som du tycker mycket om och har det trevligt. 

 

Positiv förvåning 
Känslor av upphetsning som följd av att något oväntat inträffar, som för dig har positiva följder. 
Föreställ dig att plötsligt inträffar en händelse som du inte hade en aning om, men som gör dig mycket glad.  

 

Stolthet 
Känsla av tillfredsställes som följd av personliga egenskaper som man upplever är fördelaktiga. 
Föreställd dig en situation där du får beröm för något positivt som du har gjort. Det väcker känslor av välbehag och 
du känner dig stolt över din prestation. 

 

Tillgivenhet/ömsinthet 
Icke-romantiska känslor av tycke för t.ex. anhöriga eller vänner.  
Föreställ dig en situation där du är tillsammans med en mycket nära vän (platoniskt förhållande) som du tycker 
mycket om. Du trivs i din väns sällskap, har trevligt och känner att din vän delar dina känslor. 

 
 



 

 

 

Förakt 
Brist på aktning för en annan person. Känsla av att någon eller något är värdelöst och underlägset. 
Föreställ dig en situation där en person som du uppfattar som underlägsen dig uppför sig på ett sätt som du tycker 
är olämpligt. Personens handlande påverkar dig negativt och som följd av det upplever du personen som 
motbjudande och mindervärdig. 

 

Ilska 
Uppretad sinnesstämning, vrede. 
Föreställa dig en situation där du upplever förnedrande överträdelse mot dig eller någon närstående. Exempel på 
en situation  där någon uppför sig oförskämt mot dig och hindrar dig från en handling som du precis ska fullfölja. 
Situationen är oväntad och obehaglig, men du har makten att hämnas. 

 

Negativ förvåning 
Att bli överraskad av en oväntad händelse, vilken innebär negativa konsekvenser. 
Till exempel hindras du i en situation från att göra något viktigt som du precis skulle företa dig. Det kommer 
mycket plötsligt och du behöver tid för att smälta det inträffade. 

 

Smärta 
(kroppslig eller själslig) smärta, lidande. 
Föreställ dig en situation där du har skadats och du försöker komma undan. Till exempel att du blir slagen. Det är 
mycket obehagligt och du har inte kontroll över situationen. 

 

Rädsla 
En känsla av oro, fruktan och/eller bävan som orsakats av fara. 
Föreställ dig en situation där du ställs inför en omedelbar, konkret och överväldigande fysisk fara. Till exempel 
hotar någon eller något att skada dig eller någon närstående. Situationen är oväntad och obehaglig, och du är 
osäker på din förmåga att försvara dig. 

 

Skam 
Känsla av vanära. 
Tänk på en situation där du inte levt upp till dina ideal. Till exempel misslyckas du med att fullfölja en viktig uppgift 
på ett för dig tillfredsställande sätt. Du mår dåligt över att du inte presterat tillräckligt bra. Situationen är 
obehaglig, och det är ditt eget fel.  

 

Skuld 
Känsla av ånger som följd av medvetet felaktigt handlande. 
Tänk på en situation där du har gjort något du vet är moraliskt fel. Du gör något som du vet att du inte borde ha 
gjort och konsekvenserna av ditt handlande påverkar en annan person negativt. Trots att handlingen har varit 
gynnsam för dig så mår du dåligt av vetskapen att du gjort fel. 

 

Sorg 
Känslotillstånd då man är ledsen, sorgsen. 
Föreställ dig en situation där du upplevt någon form av förlust som är beständig. Till exempel, du förlorar någon 
eller något mycket värdefullt för dig, och du har ingen möjlighet att påverka sitationen.  

 

Äckel 
Känsla av obehag, avsky, avsmak, vämjelse. 
Föreställa dig en situation där du ovilligt utsätts för något som väcker känslor av obehag hos dig. Till exempel, att 
du på en middag erbjuds mat som du finner motbjudande och som väcker känslor av avsmak. 

 



 

 

Appendix 2: Förväxlingsmatris för positiva och negativa emotioner för respektive kultur 

 

Förväxlingsmatriserna nedan visar hur respektive röststimuli har bedömts av 

undersökningsdeltagarna, kolumnerna redovisar vilken emotion ljudfilen avsåg att 

förmedla, och raderna redovisar hur lyssnarna har bedömt ljudfilerna. De siffror som 

redovisats med fetstil i matrisen representerar procentuellt antal “rätt” svar för varje 

emotion, dvs. då deltagarna valt den känsla som röstyttringen ämnat uttrycka. Det 

framgår således hur varje röststimulus har bedömts, om ”rätt” emotion kunnat 

identifieras, och om inte, vilken emotion som istället valts.  

 

Summan av varje kolumn (lodrätt) ska vara 100 %, avvikelser från detta är beroende av 

avrundning. Gäller även tabellerna nedan. Respektive experiment omfattar nio 

emotioner. Därmed är risken för att rätt emotion känts igen av slumpen 1/9, 11 %. 

 

Experiment 1: positiva emotioner 

 

 

 

 

 

 

 

Indien  Avsedd  
emotion 

        

  Tillgivenhet Munterhet Glädje Intresse Lust Stolthet Positiv 
Förvåning 

Lättnad Frid-
fullhet 

Bedömning Fridfullhet 3 0 0 0 16 17 1 19 45 

 Glädje 4 19 36 2 1 4 17 0 0 

 Intresse 23 8 1 51 3 28 14 1 2 

 Lust 13 4 0 0 63 8 5 1 22 

 Lättnad 10 3 3 2 7 7 2 67 23 

 Munterhet 10 14 26 7 3 9 8 1 2 

 Förvåning 6 43 16 29 0 13 43 1 0 

 Stolthet 11 3 14 6 1 23 9 0 0 

 Tillgivenhet 20 5 4 3 6 7 1 3 6 

Kenya  Avsedd  
emotion 

        

  Tillgivenhet Munterhet Glädje Intresse Lust Stolthet Positiv 
Förvåning 

Lättnad Frid-
fullhet 

Bedömning Fridfullhet 12 1 0 1 3 3 0 6 20 

 Glädje 9 40 43 5 9 20 26 1 5 

 Intresse 18 2 3 39 12 19 5 3 10 

 Lust 3 2 2 1 3 5 5 16 8 

 Lättnad 3 3 2 2 13 5 1 66 27 

 Munterhet 22 43 32 8 8 9 14 0 6 

 Förvåning 3 2 12 19 12 5 44 7 6 

 Stolthet 5 1 3 7 5 20 2 1 4 

 Tillgivenhet 25 6 3 18 11 15 3 1 14 



 

 

Experiment 1: Positiva emotioner 

 

 

 

 

Experiment 2: Negativa emotioner 

 

 

Singapore  Avsedd  
emotion 

        

  Tillgivenhet Munterhet Glädje Intresse Lust Stolthet Positiv 
Förvåning 

Lättnad Frid-
fullhet 

Bedömning Fridfullhet 13 0 1 2 12 1 0 11 43 

 Glädje 2 29 31 0 0 2 16 1 5 

 Intresse 26 5 2 51 12 37 7 2 3 

 Lust 17 2 2 8 39 4 11 5 14 

 Lättnad 9 4 15 7 17 20 3 75 8 

 Munterhet 1 32 31 1 5 2 9 0 12 

 Förvåning 9 17 6 17 4 16 45 3 1 

 Stolthet 6 6 9 8 3 13 6 2 3 

 Tillgivenhet 17 5 3 5 8 5 2 1 11 

USA  Avsedd  
Emotion 

        

  Tillgivenhet Munterhet Glädje Intresse Lust Stolthet Positiv 
Förvåning 

Lättnad Frid-
fullhet 

Bedömning Fridfullhet 28 0 0 8 23 4 1 12 44 

 Glädje 0 15 39 0 0 3 18 0 0 

 Intresse 3 9 3 39 4 26 6 0 0 

 Lust 18 4 3 6 48 1 12 1 2 

 Lättnad 29 2 4 5 9 4 13 69 32 

 Munterhet 3 34 24 2 4 6 15 1 0 

 Förvåning 0 7 13 34 1 2 34 0 0 

 Stolthet 4 17 8 4 1 28 1 1 1 

 Tillgivenhet 15 12 6 3 11 8 1 5 6 

Indien  Avsedd  
Emotion 

        

  Ilska Förakt Äckel Smärta Rädsla Skuld Neg. Förv Sorg Skam 

Bedömning Förakt 19 47 8 4 0 14 5 3 16 

 Ilska 43 12 8 2 0 1 1 0 2 

 Neg. För 12 21 14 3 9 35 77 3 21 

 Smärta 8 4 8 53 13 5 6 12 7 

 Rädsla 3 1 7 8 60 2 4 14 3 

 Skam 3 7 3 3 7 19 3 8 23 

 Skuld 3 8 5 3 6 16 5 0 18 

 Sorg 3 0 0 18 5 2 0 59 3 

 Äckel 8 2 46 7 0 7 0 1 9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kenya  Avsedd  
Emotion 

        

  Ilska Förakt Äckel Smärta Rädsla Skuld Neg. Förv Sorg Skam 

Bedömning Förakt 28 26 12 7 5 3 13 1 8 

 Ilska 36 8 13 1 0 1 10 0 2 

 Neg. För 9 20 2 4 3 18 19 0 13 

 Smärta 5 14 13 29 10 26 20 18 16 

 Rädsla 2 1 0 24 51 3 12 13 3 

 Skam 7 11 3 9 13 24 4 5 23 

 Skuld 8 7 3 2 4 16 4 5 18 

 Sorg 1 0 0 23 14 3 7 58 8 

 Äckel 4 13 56 2 1 7 11 0 8 

Singapore  Avsedd  
emotion 

        

  Ilska Förakt Äckel Smärta Rädsla Skuld Neg. Förv Sorg Skam 

Bedömning Förakt 6 53 9 18 0 5 3 5 6 

 Ilska 43 3 4 0 0 0 3 2 1 

 Neg. För 19 26 4 10 5 18 63 5 17 

 Smärta 15 2 0 14 24 13 2 17 28 

 Rädsla 8 7 0 3 63 4 8 18 13 

 Skam 3 4 0 8 3 33 11 15 14 

 Skuld 3 3 4 7 3 26 6 13 14 

 Sorg 0 0 0 5 13 13 1 23 1 

 Äckel 3 2 79 13 3 1 4 2 6 

USA  Avsedd  
Emotion 

        

  Ilska Förakt Äckel Smärta Rädsla Skuld Neg. Förv Sorg Skam 

Bedömning Förakt 3 38 9 1 0 4 7 2 6 

 Ilska 85 4 1 0 2 0 9 0 0 

 Neg. För 3 26 4 6 4 10 41 1 14 

 Smärta 6 6 13 35 16 25 16 12 35 

 Rädsla 0 3 4 26 61 2 6 15 1 

 Skam 2 11 2 9 4 26 4 8 21 

 Skuld 3 6 1 8 1 24 4 1 16 

 Sorg 0 2 1 14 11 4 0 59 4 

 Äckel 0 4 66 1 0 5 13 1 3 


