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Sammanfattning 
 
Text-till-talsystem blir allt vanligare i vardagen, och det forskas även en hel del på 
utvecklingen av tal-till-talöversättningssystem. Många företag använder sig i allt större 
utsträckning av telefontjänster där automatiska system med syntetiskt tal och 
taligenkänning ersätter människor. För att vi som konsumenter ska känna att det är 
bekvämt att nyttja dessa tjänster och förstå budskapen är det viktigt att dessa syntetiska 
röster låter så naturliga som möjligt. Det som gör en röst naturlig är dess prosodi, dvs. 
dess ickesegmentella aspekter såsom röstens intonation, intensitet och tempo, för att 
nämna några. Prosodin har inte endast lingvistiska funktioner utan den signalerar även 
känslor och attityder hos talaren. Vem vill lyssna på en syntetisk röst som låter väldigt 
ledsen eller arg t.ex. när bilens GPS-navigator sorgset talar om att viska ta nästa avfart 
åt höger. 
 
Känslosignalering sker normalt både auditivt och visuellt, en glad person har ofta ett 
leende på läpparna och talar på ett sätt att vi som lyssnare får intryck av att personen är 
glad. Denna studie handlar just om den auditiva signaleringen av känslor som jag kallar 
känsloprosodi.  
 
Det är inte självklart att talare av olika språk signalerar känslor på samma sätt trots att 
många lingvister, liksom jag, är övertygade om att det finns en viss universalitet, vilket 
man bör beakta vit tal-till-talöversättningssystem. Av denna anledning har jag i min 
studie valt att jämföra svenska auditiva känsloyttranden med spanska känsloyttranden. 
Detta har jag gjort genom att göra perceptionstester av spanska röster och jämfört 
resultaten med en tidigare studie av Åsa Abelin och Jens Allwood på Göteborgs 
universitet (1999) som gjort en liknande studie mh.a. svenska röster. Jämförelser av 
misstolkningar av avsedda känslor indikerar bl.a. att vissa känslor verkar uttryckas på 
olika sätt för spanska och svenska. Tydligast är detta för ”förvåning” som i båda studier 
i stor utsträckning misstolkats av informanter med annat modersmål än talaren, även 
”avsky” verkar uttryckas något annorlunda. Andra resultat som framkom är att 
svensktalande ofta misstolkar ”ilska” (spansk) som ”glädje” vilket kan jämföras med att 
spansktalande misstolkade ”glädje” (svensk) som ”sorg”.  Studien visar också att 
känslor som förväxlas ofta är akustiskt lika till uttrycket och även har en del semantiska 
likheter. 

 
 
 
 
Nyckelord:    känslor,    misstolkningar,    akustiska parametrar,    semantiska särdrag,    
spansktalande,    svensktalande    
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1 Inledning 
 
Denna undersökning är inspirerad av Åsa Abelin och Jens Allwoods artiklar ” Cross 
linguistic interpretation of expressions of emotion” (2003) samt ”Tolkning av 
känsloprosodi - en kontrastiv studie” (1999) som undersöker hur en talares känslor 
tolkas av olika grupper av människor som endast får tillgång till talsignalen. En svensk 
talare uttryckte åtta olika känslor m.h.a. en bärfras. Samtliga uttryck spelades in och 
spelades sedan upp för en testgrupp bestående av människor från olika kulturer som 
ombads att tolka känslor i talsignalen. Jämförelser med de avsedda känslorna gjordes 
sedan. Resultaten visade att vissa känslor tolkades mer överensstämmande med den 
avsedda känslan än andra, det framkom även att spansktalande individer avvek mest i 
förhållande till de andra språkgrupperna (för mer detaljerad beskrivning se avsnittet: 
”Några exempel på tidigare studier”).  
 
Med detta som utgångspunkt vore det intressant att se om omvänt förhållande gäller, 
d.v.s. om en svensk testgrupp ”misstolkar” en spansk talare i samma utsträckning och 
om det är samma typ av känslor som missuppfattas. Min studie bygger således på ett 
liknande koncept med ett perceptionstest. Jag har tre huvudsakliga syften med denna 
studie:  
 
 
 

(i) Att undersöka om de misstolkningar som gjordes på svenska stimuli av 
spansktalande är lika stora åt andra hållet, dvs. om svensktalande misstolkar 
spanska stimuli i samma utsträckning. 
 

 
(ii) Att göra en akustisk analys av de olika känsloprosodiska egenskaperna i de 

spanska stimuli. Sedan att jämföra resultaten av mina akustiska analyser med 
Abelins (1999) resultat för svensk känsloprosodi. 
 

 
(iii) Att undersöka eventuella tolkningsskillnader mellan kvinnlig och manlig 

röst. 
 

 
 
Prosodi är en viktig aspekt inom talspråk och således också inom talteknologi. För att 
utveckla text-till-tal-system som verkligen är användbara krävs det att sådana system 
låter naturliga så att vi lätt kan förstå vad systemet säger. Vid dialoger människor 
emellan är det prosodiska aspekter (intonation, betoning, duration och pausering) som 
förmedlar lingvistiska funktioner som fokusering, junktur och om yttrandet är ett 
påstående eller en fråga. Prosodin har även en funktion att skilja betydelser åt, ett 
exempel är svenskans två accenter: akut och grav. Även betoning av stavelser har i vissa 
fall en betydelseskiljande funktion. Förutom lingvistiska funktioner så ger prosodin en 
rad andra ledtrådar t.ex.: turtagning i dialog, rytmisk struktur, markering av dialekt, och 
signalering av känslor och attityder (se Fant, 2002). Prosodins olika funktioner 
realiseras genom olika akustiska egenskaper i talsignalen, därför är det viktigt att känna 
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till samtliga funktioners akustiska egenskaper. Risken om man bortser från någon 
funktion som t.ex. signalering av känslor, är att en syntetisk röst kanske låter arg, 
apatisk eller ledsen. Därför är det viktigt att beakta denna funktion. I system som 
översätter tal till tal i realtid, är det viktigt att taligenkänningsdelen identifierar känslor 
så att dessa kan realiseras i målspråket om en så naturlig diskurs som möjligt är målet. 
För att åstadkomma detta måste vi först veta vilka (om några) akustiska egenskaper för 
känslor som är generella och vilka som är specifika för källspråket resp. målspråket. En 
stor utmaning ligger alltså även inom taligenkänning om sådana system ska kunna 
implementeras.  För program som t.ex. läser upp E-mail kan metoder utvecklas för 
tolkning av s.k. smilies där den syntetiska rösten får en annan karaktär beroende på 
vilken smilie som använts. Ex: En glad smilie innebär att rösten låter glad och positiv. 
Jag anser att studier av känslor i talsignalen är nödvändiga för framtida utveckling av 
tal-till-tal-översättningssytem. 
  

2 Bakgrund 
 
 

2.1 Tidiga teorier och forskning om känslor 
 
Här presenteras kortfattat en del tidiga teorier inom forskning om känslor med fokus på 
relationer mellan känslor och språk. Mycket av forskningen inriktar sig på fysiologiska, 
neurologiska och psykologiska aspekter av känslor.  
 
2.1.1 Intrycksmetoden 
Redan i slutet av 1800-talet har psykologer använt sig av en metod kallad ”The method 
of impression” (Woodworth, 1938) för att få beskrivningar av själviakttagande av 
känslomässiga erfarenheter. Den fungerar på följande sätt: En stimulus ges och 
försökssubjektet beskriver sin erfarenhet. Wundt (1896, i Woodworth 1938: 107) 
föreslog ett system av tre dimensioner av känslor: behaglig - obehaglig, upphetsad - 
lugn och spänd - avslappnad. Enligt honom var en emotion (stark känsla) ett komplext 
medvetet tillstånd eller en process som karaktäriseras av dessa förnimmelser (feelings) 
och inkluderade flera kroppsliga sensationer. På den tiden var den generella synen att 
kärnan i en känsla var det medvetna tillstånd som väckte de kroppsliga förändringarna 
och på så sätt producerade känslan (sensation).  
 
 
2.1.2  James-Lange-teorin 
Ett revolutionerande förslag kom från William James (1884, 1890, i Woodworth 1938: 
107): Han ansåg att känslan av rädsla eller ilska primärt är en typ av instinkt och endast 
sekundärt en mängd sensoriska upplevelser producerade av olika kroppsliga responser. 
Ett liknande förslag kom från fysiologen Lange (1885, i Woodworth 1938: 107). Deras 
teorier kom att sammanfattas som James-Lange-teorin och fick stor uppmärksamhet då 
deras teorier upphävde den syn på känslor som byggde på sunt förnuft. Exempelvis 
påstod de att när en person ser en björn i skogen så händer följande: först en perception 
av rädsla, sedan en flyktreaktion där personen instinktivt börjar springa med ökad puls 
och kraftigare andning som följd, slutligen kommer känslan av rädsla som är ett resultat 
av de kroppsliga förändringarna som tillsammans med perceptionen producerar 
upplevelsen av rädsla. Värt att notera är att James och likaså Wundt och hans elev 
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Titchener ansåg att den känslomässiga eller emotionella upplevelsen var en av de 
viktigaste aspekterna inom psykologin som sedan definierades som den deskriptiva 
vetenskapen om medvetande (Descriptive Science of Consciousness). 
 
 
2.1.3 Uttrycksmetoden 
Varken fysiologiska processer eller uppförande hörde till de tidiga psykologernas 
primära intressen, men dessa områden fick viss uppmärksamhet då de gav indikation 
om känslor och emotioner. Härav infördes en ny metod: ”The method of expression” 
(Woodworth, 1938: 107). Stora kraftansträngningar och mycket påhittighet gick åt för 
att utveckla instrument för registrering av andning, hjärtrytm och vasomotoriska 
förändringar. Huruvida de kymografiska registreringarna var uttryck för mentala 
tillstånd eller inte var av mindre intresse för experimentella forskare än för de mer 
filosofiskt lagda psykologer som var mer intresserade av interaktionen mellan kropp och 
hjärna. 
 
2.1.4 Cannon-Bard-teorin 
Tack vare den forskning som gjordes om hur det autonoma nervsystemet styrde muskler 
och körtlar kunde man sprida ljus över upplevelsen av känslor. Ytterligare forskning 
visade att hypotalamus (del av mellanhjärnan) hade stor betydelse för införlivandet av 
känslomässigt beteende. Detta ledde till ”The Cannon-Bard theory of emotion” (se 
Bard, 1934, i Woodworth 1938: 108) som fasthöll att medveten upplevelse följde efter 
en stigande elektrisk urladdning från hypotalamus till hjärnbarken, snarare än efter 
afferenta impulser från musklerna som James –Lange teorin beskrev. Under några 
årtionden argumenterade anhängare av James-Lange och Cannon-Bard mot varandra i 
litteraturen. Så småningom blev psykologer och fysiologer mer intresserade av 
fysiologiska och beteenderelaterade förändringar och intresserade sig mindre för 
medveten upplevelse. 
 
 
2.1.5 Aktiveringsteorin 
En teori som sammanfattar många tidigare fakta är ”The activation theory” av Lindsley 
(1951, i Woodworth 1938: 109). Denna teori växte fram från forskning om elektrisk 
aktivitet i hjärnan och framhåller liksom Cannon-Bard att hjärnbarken aktiveras av 
impulser från hypotalamus. Principen om aktivering är följande: En arg person 
överreagerar på stimuli, starka känslor kan sägas representera en ändpunkt på en skala 
av aktivering. På motsatt ända kan man tänka sig aktiveringen för en sovande person.  
 
Figur 1. Hjärnans aktivering 
 
Låg    hög 

  

 
Sovande person               arg person 
 
Psykologer studerar inte normalt människor som har aktivitetsnivåer lägre än den man 
har vid djup sömn (noll aktivitet innebär att organismen är död). Låt oss titta på ett 
exempel: En sovande person har en aktivering nära noll, dennes hjärnbark är relativt 
inaktiv och mätningar av elektrisk aktivitet visar endast långsamma impulser, musklerna 
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är avslappnade och sänder endast ett fåtal afferenta impulser till det autonoma 
nervsystemet. Allt detta innebär att personen inte reagerar på vanliga stimuli, personen 
verkar medvetslös. Om man då sätter igång en väckarklocka som producerar väldigt 
starka stimuli så vaknar personen. Det kan sägas att det finns ett sorts gränsvärde på 
styrkan av stimuli där personen vaknar, en väckarklocka passerar detta gränsvärde. Det 
som sker är förenklat att kraftig muskulär respons sker och skickar impulser till det 
centrala nervsystemet, i hypotalamus förstärks dessa impulser som sedan skickas till 
hjärnbarken som då aktiveras. En mätning av elektrisk aktivitet efter detta visar en ökad 
aktivitet i hjärnbarken. När personen sedan vaknar tilltar aktiviteten och byggs upp till 
ett tillstånd där han känner sig alert och kan lätt urskilja olika typer av stimuli och ge 
rätt respons till dessa. Aktiveringen är dock långt ifrån den övre gränsen. Låt oss säga 
att personen blir arg av någon anledning. Detta resulterar i ökad muskulär och autonom 
aktivitet och hypotalamus skickar fler impulser till hjärnbarken. En rimlig ökning av 
aktivitet kan t.ex. göra att personen i fråga blir mer effektiv i att leta efter exempelvis 
sina nycklar som denna har slarvat bort. Om personen blir blockerad ytterligare med 
motgångar så resulterar detta i raseri där aktiveringen är väldigt hög, detta kan innebära 
ett våldsamt uppförande. Uppförandet är ej längre proportionellt till stimuli utan är blint 
gentemot de stimuli han får. Hypotalamus blir överstimulerad och mister kontrollen 
över hjärnbarken, personen blir oartig och uppför sig orationellt. När aktiveringen sedan 
sjunker till en mer normal nivå återfår han sin effektivitet. Denna sekvens styrker att 
känslor inte är speciella tillstånd som kontrollerar oss, utan att det handlar om ett 
kontinuum av aktivering. Det kan sägas att vi, i alla vakna tillstånd, har någon grad av 
aktivering, eller känslor om man så föredrar.  Personer som verkar sakna sådan 
aktivering upplever vi i regel som  tråkiga och apatiska.   
 
 
 
2.1.6 Utvecklingen av känslor hos barn 
Uppenbarligen så har människan flera olika känslor. Enligt Bridges (1932, i Woodworth 
1938: 110) så har ett nyfött spädbarn endast en typ av känsla: ”upphetsning”. Denna 
primitiva känsla utvecklar sig så småningom till ”förtjusning” och ”bedrövelse” och 
slutligen när barnet utvecklats till vuxen så har det en stor samling känslor och 
emotionellt färgade attityder. Mycket av denna utveckling kan förklaras med inlärda 
mönster som ympas in i nervsystemets inherenta struktur. Morgan & Stellar (1950, i 
Woodworth 1938: 110) föreslår att olika delar av hypotalamus och angränsande struktur 
är involverade i organiseringen och differentieringen av känslor. Även neurala 
strukturer, ovanför och under hypotalamus, är involverade. Resultatet av detta nät är att 
vi får en organiserad gruppering av känslomässiga tillstånd, där vissa tillstånd 
organiseras samman och andra differentieras; aktiveringen är både specifik för ett 
speciellt organiskt mönster och generell för hela responsmekanismen. 

 
2.1.7 Kort diskussion 
Intressant i dessa teorier är att det ofta görs skillnad mellan ”emotion”, ”feeling” och 
”sensation”. ”Emotion” översätts i Nordstedts stora Engelska - Svenska lexikon till bl.a. 
”sinnesrörelse”, ”känsla”, ”stämning”, ”emotion”, ”känslosvall”. ”Feeling” översätts i 
sin tur till bl.a.” känselförnimmelse”, ” känsla”, ” medkänsla”. ”Sensation” översätts till 
bl.a. ” förnimmelse”, ” känsla”, ”sinnesförnimmelse”. Visserligen beror dessa 
översättningar på i vilken kontext orden förekommer, men intressant är att samtliga 
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dessa ord i någon kontext översätts till just ”känsla”. Det verkar dock finnas en 
hierarkisk relation mellan ”emotion” och ”feeling” där ”feeling” i sammanhanget verkar 
vara en beståndsdel (partonym) i en ”emotion”, åtminstone i dessa teoretiska 
beskrivningar. Denna diskussion lämnar jag dock där hän då den lätt blir förvirrad. 
 
 

 2.2 Känslor och attityder 
 
Om man slår upp ”känsla” i Nordstedts stora svenska ordbok ges bl.a. följande: 
(kroppslig) upplevelse som uppkommer av yttre eller inre förnimmelse; Förmåga att 
uppleva ngt och ge uttryck för detta; personligt, naturligt och spontant uppkommande 
sätt att värdera eller förhålla sig till ngn eller ngt. 
 
Attityder är något som ofta förknippas med känslor, om man slår upp attityd så finner vi 
följande: inställning till viss person eller företeelse. 
 
 
Hur ska man då separera dessa? Abelin och Allwood (1999) beskriver kort ett klassiskt 
synsätt där känslor anses vara egenskaper och attityder är relationer, vilket ovan 
förklaras som en inställning till något objekt. De antyder också att det är problematiskt 
att göra denna åtskillnad då en person t.ex. kan vara arg utan att vara arg på något 
speciellt objekt. Jag kommer inte att gå närmare in på skillnader mellan dessa begrepp 
utan kommer att betrakta dessa som ungefärliga synonymer. Jag kommer i analysen av 
perceptionsestet i studien att associera eventuella svar, som anger attityder, till känslan 
hos talaren.  
 
2.2.1 Vilka är de grundläggande känslorna? 
Ett problem i studier om känslor är uppenbarligen definitionen eller beskrivningen av 
känslor. Vilka känslor har vi och hur kan vi klassificera dem?  
 
Termen ”grundläggande känslor” bygger enligt Cowie (2002) på kvalitativt skilda 
tillstånd som anses vara universella åtminstone i sin innersta natur och associeras med 
system i hjärnan som utvecklats för att handskas med olika typer av situationer. Mer 
fullständiga listor med karaktäristiska drag associerade med grundläggande känslor har 
föreslagits av bl.a. Ekman (1992, 1999, i Cowie 2002: 15) som anger nio stycken, han 
hävdar också att alla känslor är grundläggande. 
 
Cowie (2002) varnar dock för listor på grundläggande känslor av två anledningar: 1, 
varje medtagen känsla står egentligen för en familj av känslor med olika medlemmar 
(känslor); 2, Ekmans förslag bygger på att termen känslor reserveras för tillstånd som 
uppfyller hans stränga kriterier som han anger. 
 
Olika forskare har gett olika förslag på vilka som är de primära/grundläggande 
känslorna. Woodworth (1938) presenterade följande känslor som grundläggande: 
”kärlek”, ”förakt”, ”förvåning”, ”avsky”, ”glädje”, ”fruktan”, ”lidande”, ”ilska”, 
”bestämdhet”. Izard (1971: 377) anger följande känslor som grundläggande: ”intresse” 
– ”upphetsning”, ”gillande” – ”glädje”, ”förvåning” – ”överraskning”, ”förtvivlan” – 
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”ångest”, ”avsky” – ”förakt”, ”ilska” – ”ursinne”, ”skam” – ”förödmjukelse”, ”rädsla” – 
”panik”.  
 
Abelin (1999: 2) nämner bl.a. Roseman (1979): ”glädje”, ”lättnad”, ”förtvivlan”, ”sorg”, 
”hopp”, ”fruktan”, ”frustration”, ”gillande”, ”kärlek”, ”ogillande”, ”hat”, ”ilska”, 
”stolthet”, ”skam” och ”ånger”.  
 
Den mest kända listan på känslor är den s.k. ”Big Six” av Cornelius (1996, i Cowie 
2002: 21) som innefattar känslorna: ”rädsla”, ”ilska”, ”glädje”, ”sorgsenhet”, 
”förvåning” (överraskning) och ”avsky”. Man har på olika sätt utökat denna lista bl.a. 
genom att göra skillnad på kall (cold) och het (hot) ”ilska” och genom att lägga till 
”förakt” (contempt) vilket Ekman och Heider (1988, i Cowie 2002: 21) gjorde eller 
”åtrå” som Johnson-Laird och Oatley (1992, i Cowie 2002: 21).   
 
Greasley m.fl. (2000, i Cowie 2002: 21) har undersökt användandet av en kort lista med 
känslotermer för klassificering av taluttryck d.v.s försök  till att para ihop ett taluttryck 
med rätt känsla, och ansåg att en sådan lista inte var tillräckligt nyanserad då det  
förekom att inte någon av dessa termer passade eller att endast en term passade relativt  
dåligt p.g.a. för få alternativ. 
 
Under 1990-talet blev många teoretikers listor på grundläggande känslor längre 
huvudsakligen för att de inkluderade mer positiva känslor och känslor som är 
ömsesidiga mellan personer. Se exempel i Tabell 1 nedan (från Lazarus 1999 och 
Ekman 1999, i Cowie 2002: 21).  
 
Tabell 1. Grundläggande känslor. 

Lazarus(1999) Ekman (1999) Buck (1999) 
Lewis and Haviland 
(1993) 

Banse and Scherer 
(1996) 

Cowie et al 
(1999) 

Anger Anger Anger Anger/hostility Rage/hot anger Angry 

     Irritation/cold anger   

Fright Fear Fear Fear Fear/terror Afraid 

Sadness Sadness/distress Sadness Sadness Sadness/dejection Sad 

     Grief/desperation   

Anxiety  Anxiety Anxiety Worrry/anxiety Worried 

Happiness Sensory pleasure Happiness Happiness Happiness Happy 

     Elation (joy)   

  Amusement  Humour  Amused 

  Satisfaction    Pleased 

  Contentment    Content 

   Interested   Interested 

   Curious     

   Surprised     

  Excitement      

   Bored  Boredom/indifference Bored 

      Relaxed 

   Burnt out     

Disgust Disgust Disgust Disgust Disgust   

  Contempt Scorn  Contempt/scorn   

Pride Pride Pride Pride    
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   Arrogance     

Jealousy  Jealousy     

Envy  Envy     

Shame Shame Shame Shame Shame/guilt   

Guilt Guilt Guilt Guilt    

  Embarrasment  Embarrasment    

      Dissapointed 

Relief Relief      

Hope       

      Confident 

Gratitude       

Love   Love  Loving 

      Affectionate 

Compassion  Pity     

   Moral rapture     

   Moral indignation     

Aesthetic           

 
 
Sista kolumnen representerar Cowies egna försök till att utveckla ordförråd för 
grundläggande känslor, d.v.s. en uppsättning känslorelaterade tillstånd som är få nog att 
vara lätthanterliga, men som täcker in känslorelaterade tillstånden som vanligtvis 
uppstår/finns i vår vardag.  
 
Informanter fick en lista på termer som förekommer i litteraturen, och de ombads att 
välja underkategorier (grupper) som de ansåg skulle vara tillräckliga för att beskriva 
vardagliga känslomässiga händelser. Termerna i Tabell 1 var de 15 som oftast valdes. 
Generellt visar tabellen 38 känslomässiga eller känslomässigt relaterade tillstånd. Enligt 
Cowie (2002) så kan en lista av den här typen vara användbar vid klassificering av 
känslouttryck i tal då nyanseringen av känslotermerna indikerar att det rimligtvis även 
finns skillnader i talproduktionen mellan dessa känslor. 
 
2.2.2 Kritik 
Även om systemet med grundläggande känslor har stort stöd så finns det en del kritik 
mot det. Anhängare av social konstruktivism anser alla känslor vara kulturella produkter 
som bottnar i (grundar sig på) sociala regler, ur detta perspektiv kan det alltså inte finnas 
några bestämda listor på (universella) känslor (Cowie, 2002). Jag tror dock att det är 
viktigt att skilja på den inre förnimmelsen av en viss känsla och sättet man uttrycker den 
på. Jag tror att det i stor utsträckning finns universella känslor inom oss alla, däremot 
kan uttryckssätten för dessa skilja sig något mellan olika språkliga kulturer. Individuella 
skillnader inom språkgrupper finns säkerligen också. 
 
 

2.3 Insamling av information 
 
Woodworth (1938) påpekar att ett stort problem när man studerar känslor på olika sätt 
är att det är svårt, om inte omöjligt att direkt, objektivt studera känslor. Vissa anser det 
också oetiskt (då känslor är privata) och opraktiskt att framkalla starka känslor i 
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laboratoriemiljö och att det i princip är omöjligt att studera naturliga känslor ute i fältet. 
Ur teknisk synpunkt anser jag att det idag finns helt andra resurser för sådana studier, då 
utvecklingen av portabla apparater för inspelning av bild/ljud nått väldigt långt. En 
annan anledning till att det är svårt att komma fram till teorier inom detta område är att 
dessa baseras på ens själviakttagelser och kulturella aspekter (Scherer, 1988a). Just 
kulturens betydelse anser jag vara intressant då min studie liksom Abelins, (1999) är 
kontrastiv, där tolkningar från olika kulturella och lingvistiska grupper jämförs.  
 
En approach som dock används flitigt för att undersöka känslor är den så kallade ”self-
report”-tekniken, (jämför The method of impression) där man ofta använder sig av 
frågeformulär/enkäter för att få försökspersoner att beskriva sina känslor. Här måste 
man dock till fullo lita på den verbala formulering som personen rapporterar. Då det 
som tidigare nämndes är problematiskt att objektivt studera känslor så finns det i princip 
endast ett sätt att få fram någon vetskap om människors känslor, det är att helt enkelt att 
ställa en massa frågor och be vederbörande att beskriva upplevelsen (Scherer, 1988a). 
 

 
2.3.1 Svarsformulär 
De flesta undersökningarna som gjorts har varit av den karaktären att försökspersoner 
har haft ett svarsformulär med förutbestämda svar att välja emellan. Vid sådana 
undersökningar finns risken att försökspersonen inte hittar något alternativ som passar 
utan får kompromissa och välja det svar som ligger närmast, man missar lätt 
nyansskillnader i svar om det inte finns med som ett av flera svarsalternativ. Svaret ger 
då ingen korrekt indikation på försökspersonens egentliga svar och risken finns också 
att han inte svarar alls p.g.a. detta. 
 
Ex. Antag att person A tycker att hans svar ligger mittemellan svarsalternativ 1 och 2, 
han väljer slumpmässigt svarsalternativ 1. Antag också att person B väger mellan 
svarsalternativ 2 och 3, han väljer sumpmässigt alternativ 3. Detta resulterar i detta fall i 
att skillnaden mellan deras svar är 2 svarssteg, men kunde lika gärna vara ett svarssteg 
eller så hade båda personerna svarat med alternativ 2, trots att de tänkt på olika svar från 
början. 
 
 
Den största fördelen dock med ett frågeformulär med förutbestämda svarsalternativ är 
givetvis att det är lättare att hantera och analysera svaren och att det kanske för en del 
personer går snabbare att kryssa i olika alternativ än att själv fritt formulera ett eget 
svar, vilket ställer högre krav på försökspersonen. Fördelen med fria val är att man får 
mer nyanserade svar och kanske upptäcker indikationer på relationer som man ej ens 
tänkt på. Den största nackdelen är framförallt svårigheten att analysera och gruppera 
svaren i olika grupper. 
 
 

2.4 Förmedling och signalering av känslor 
 
Hur förmedlas då känslan från en person till en annan? Enkelt förklarat kan sägas att vi 
får indikationer av känslor genom olika uttryck via olika kanaler (visuella/auditiva). 
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Dessa är ansiktsuttrycket, röstens egenskaper och kroppslig motorik. Den först- och 
sistnämnda är båda visuella men det är kanske inte är någon överraskning att 
ansiktsuttrycket anses vara den mest tydligt visuella (Scherer, 1988b). 
 
Det råder ingen större tveksamhet om att rösten är ett kraftfullt verktyg för signalering 
av känslor. Rösten är väsentlig för oss, inte bara för verbala meddelanden utan den 
signalerar talarens sinnestillstånd m.h.a. akustiska ledtrådar som t.ex. tonhöjd och 
röstkvalitet (klang, formantmönster) som är starka korrelater inom prosodin. Det är de 
fysiologiska förändringarna som en känsla framkallar som påverkar andning, fonation 
och artikulation. Detta leder i sin tur till ändrade akustiska egenskaper av röstsignalen 
(Goldbeck, Scherer och Tolkmitt, 1988); mer om detta under avsnittet ”Prosodi”. 
 
2.4.1 Prosodi 
Aspekter i talspråk som inte kan identifieras som diskreta segment kallas prosodiska, 
ickesegmentella eller suprasegmentella aspekter (suprasegmentals). Termerna antyder 
skillnaden mellan segmentella ljud (som t.ex. vokaler och konsonanter), som generellt 
ses som avskilda enheter, och aspekter som tonhöjd, längd och tempo, som sträcker sig 
tidsmässigt längre i tal (Clark och Yallup, 1997) Dessa aspekter har dock stor betydelse 
även inom segmenten, för variation av olika segment, som t.ex. ordaccent, betoning, 
skillnad mellan korta och långa vokaler etc.  
 
Prosodin innefattar intonation, betoning, accentuering, frasering, gruppering och 
pausering. Även tempo, rytm och talstil ingår i prosodin. Dessa prosodiska variationer 
beror bl.a. på F0, intensitet, duration och röstkällan. 
 
Prosodin är en integrerad del av talet och tillför mycket information. Den ger 
information som kanske inte alls uppfattas om man skriver ner yttrandet, t.ex. mitt 
humör, om jag är arg, glad eller ledsen. Den förmedlar också en viktig sak i dialoger, 
nämligen turtagning. 
Med hjälp av intonation så kan vi skilja påståendesatser från frågesatser. I svenskan har 
även ordföljden viss betydelse när vi ska avgöra om det är en fråga eller ett påstående, 
men många språk har samma ordföljd i frågor och påståenden, där är intonationen 
avgörande för distinktion mellan olika typer av satser. 
  
Clark och Yallup (1997) beskriver prosodin som ett kontinuum av funktioner och 
effekter som täcker ett område från icke-lingvistiska aspekter genom paralingvistik till 
en mer renodlad lingvistik i andra änden. Med icke-lingvistiska aspekter menas t.ex. 
röstegenskaper som beror på fysiologiska egenskaper hos talaren som storlek och 
kondition av larynx och talröret osv. Lingvistiska egenskaper är parametrar som 
betoning, intonation på olika nivåer (ord- och satsaccenter) och duration. Dessa är 
konventioner och är därför språkspecifika. Paralingvistiken ligger någonstans mitt i 
mellan dessa, det är t.ex. svårt att avgöra om en talstil orsakas av en omedveten vana, 
härrörd från talarens fysiologi eller om det är ett medvetet kommunikativt försök  att 
framhäva en speciell personlighet.   
 
2.4.2 Känslor och prosodi 
Ett årtionde av forskning inom biologi och psykologi pekar på att ett stort antal olika 
känslomässiga tillstånd är indexerade och kommunicerade av specifika akustiska 
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egenskaper i rösten. Trots detta finns det idag väldigt lite systematisk kunskap om 
detaljerna av dessa akustiska mönster som karaktäriserar specifika känslor i röstliga 
uttryck. Dock kan man med säkerhet urskilja parametrar (variabler) som har stor 
betydelse för signalering av känslor i talet:  
 

(1) Grundtonens nivå, omfång (range) och mönster (linje, funktionellt med tiden) 
som speglar vibrationen av stämläpparna som i vardagligare ordalag benämns 
grundton, inom fonetiken kallas f0 (fundamental frequency);  

(2)  röstens energi, som benämns intensitet eller amplitud;  
(3) distributionen av energi i frekvensspektrum, framförallt fördelningen av energi i 

det lägre och högre frekvensområdet som påverkar perceptionell uppfattning av 
röstkvalitet (timbre);  

(4) formanternas placering och frekvens, även dess relativa mönster;  
(5) variationer i temporala aspekter som tempo och duration av yttrande med 

och/eller utan pauser (se Banse och Scherer, 1996). 
 
2.4.3 Komponent-process-teorin 
“Component process theory” (Scherer, 1984, 1986, i Banse och Scherer 1996: 616) 
framställer en känsla som en episod av tillfällig synkronisering av alla huvudsakliga 
organismiska system representerade av fem komponenter (kognition, fysiologisk 
reglering, motivation, motoriska uttryck och varningsförnimmelser). Dessa ger respons 
på bedömningar av extern eller intern stimuli som är relevant för organismen. Han 
hävdar att trots att dessa komponenter vid icke-känslomässiga tillstånd fungerar 
oberoende av varandra, så samverkar dessa under nödsituationer d.v.s. vid 
känslomässiga situationer (episoder). En känsloepisod börjar med en synkronisering 
följd av en specifik sekvens av ”stimuli evaluation check” (SEC), en slags 
evalueringskontroll av stimuli och slutar med en feedback till de olika komponenterna.  
Då det antas att SEC direkt påverkar varje subsystem och att alla system relaterar till 
varandra under känsloepisoden så är regleringen väldigt komplex och involverar ett 
flertal olika typer av feedback och s.k. ”feedforward” processer (hur signaler skickas 
från en enhet till en annan). 
 
Baserad på detta teoretiska synsätt kan detaljerade förutsägelser för motoriska uttryck 
(rösten inkluderad) göras på följande sätt; Teorin specificerar prototypiska profiler av 
typiska resultat från olika SEC.s för de vanligaste känslorna. Från tidigare forskning och 
teorier med information om kända fysiologiska mekanismer inom talproduktion, kan 
effekten av varje resultat av en specifik SEC (stimulis evaluation check) på 
talproduktionen sedan förutsägas genom att specificera egenskaperna av förändringarna 
i den akustiska talsignalen.  
Exempel: Effekten av att någon anser ett objekt verkligen vara obehagligt, antas bl.a. 
vara sammandragning av farynx och anspänning av talrörets väggar. Detta resulterar 
akustiskt i mer energi i det högre frekvensområdet, förhöjning av F1, fallande F2 och 
F3, och en minskande bandbredd för F1. 
 
På detta sätt har Scherer kommit fram till ett antal akustiska aspekter som man kan 
vänta sig vid olika typer av känslor. Scherer m.fl. (1991) presenterade en tabell över 
några av dessa (observera att jag valt att inte ta med lambda-vikter som användes för 
denna specifika studie). Se tabell 2 (från Scherer m.fl., 1991: 136). 
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Tabell 2. Scherers förutspådda akustiska effekter. 

      Fear Joy Sadness Anger Neutral 

          

          

F0    + +  +  + -  + - 0 

          

F0 variance   +  +  -  + 0 

          

Intensity mean   +  +  - -  + 0 

          

Intensity variance   +  +  -  + 0 

          

High-frequency energy (R)  + +  + -  + -  + + 0 

          

Speech rate (R)     + +  +  -  + 0 

                

 
 
Förklaringar: + = ökning jämfört med neutralt yttrande; dubbla symboler av samma sort 
indikerar styrkan av ändringen d.v.s. en högre grad av ökning eller minskning, dubbla 
symboler med motsatta tecken (+ -) indikerar att både en ökning och en minskning är 
möjlig.  
 
Värt att notera är att det i vissa fall kan vara fråga om både en ökning eller en minskning 
av t.ex. F0, se ”Anger” i tabellen, vilket indikerar att det är svårt att specifikt bestämma 
detaljer av dessa akustiska parametrar för specifika känslor. 
 
 

2.5 Några exempel på tidigare studier 
 
Som nämndes i inledningen gjorde Abelin och Allwood (1999) en perceptionsstudie. 
Talaren i deras undersökning var en västsvensk manlig talare som med bärfrasen ”salt 
sill, potatismos och pannkakor” hade för avsikt att förmedla känslorna: ”ilska”, ”rädsla”, 
”sorg”, ”lycka”, ”förvåning”, ”blyghet”, ”dominans” och ”avsky”. Fraserna spelades in 
och spelades upp för informanter från olika kulturella och lingvistiska bakgrunder 
(spanska, engelska, finska, svenska, polska, ungerska och persiska). Fritt val användes 
vid lyssnartestet. Vid analysen av tolkningsresultaten grupperades svaren in i 
semantiska fält som motsvarade de 8 känslor som var föremål för studien. Förutom ett 
tolkningstest gjordes ytterligare semantisk analys av responserna, där man m.h.a. tre 
olika dimensioner  grupperat samman svaren, och en akustisk analys av inspelningarna 
där man studerade intonation, intensitet och duration. Dessa analyser gjordes för att 
undersöka eventuella relationer mellan semantisk och akustisk likhet.  
 
Flera perceptionsstudier har gjorts med avseende på tolkning av känslor, varav de flesta 
har gjorts med informanter med samma modersmål.  En av de tidigaste gjordes av 
Dusenberry & Knowrer (1939, i Woodworth 1938: 123). De gjorde inspelningar där en 
talare läste upp bokstäver ur alfabetet på olika känslomässiga sätt. Informanternas 
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bedömningar stämde väl överens med de avsedda. Intressant var att de kände igen 
känslor i tal lika bra som de gjorde i olika ansiktsuttryck. Knowrer (1941, i Woodworth 
1938: 123) ansåg att talets tempo var viktigare än tonhöjden efter att han hade spelat 
upp samma inspelningar baklänges och funnit att resultaten var bättre än slumpen.  
 
Williams & Stevens (1972) gjorde en undersökning som inriktade sig på att hitta 
akustiska korrelater, språket var engelska. De letade efter parametrar som reflekterar 
talarens sinnesstämning. De använde sig av ett antal manliga skådespelare som spelade 
upp en pjäs där en professionell regissör instruerade dem, detta för att de ansåg att 
känslorna uppenbarar sig i speciella situationer och i dialoger med andra människor. 
Skådespelarna roterade i rollerna så att jämförelser kunde göras mellan olika talare, 
identiskt talmaterial användes för att åskådliggöra samtliga känslor.  Sedan gjordes 
akustiska analyser på utvalda bitar av tal materialet. De gjorde även akustiska analyser 
på talmaterial från verkliga situationer, bl.a. från en radioinspelning där en reporter 
beskriver Hindenburg katastrofen. En skådespelare simulerade samma situation, och på 
detta sätt utvärderade man användandet av skådespelare i sammanhanget. De fann bl.a. 
att ”ilska” ofta manifesteras av nästan en oktav högre F0 och en större variationsbredd 
(range) av F0 jämfört med mer neutrala känslotillstånd. ”Sorg” hade lägre F0, mindre 
variationsbredd av F0 och längre duration av yttrandet jämfört med ”ilska”. 
Sammanfattningsvis ansåg de att genom att studera medianen och variationsbredden av 
F0 kunde man identifiera känslorna ”ilska”, ”rädsla” och ”sorg” om talarens normala 
värden för dessa parametrar var kända. Vidare gjorde de bedömningen att simulering av 
känslor m.h.a. skådespelare gav likartade akustiska effekter som vid äkta 
känsloförnimmelser. 
 
Tzeng, Hoosain och Osgood (1987) gjorde en studie av känslokoncepts (termer) 
utmärkande komponenter. De gjorde en komponentanalys på totalt 22 känslokoncept 
över 23 olika kulturella grupper. Tio komponenter användes och dessa byggde på Tzeng 
och Osgoods (1976, i Tzeng, Hoosain och Osgood 1987: 461) teori om semantiska 
särdrag. De undersökte förhållandet mellan känslokonceptens innebörd och dess 
utmärkande komponenter inom och mellan de olika kulturerna. Resultaten indikerade en 
trend, att det fanns en hierarkisk ordning av hur betydelsefulla dessa komponenter var. 
De viktigaste komponeneterna var ”pleasentness” (lust) och ”activation” (aktivitet). För 
övrigt fann de inga direkta systematiska mönster för de olika kulturella grupperna. 
 
En studie i syfte att undersöka överensstämmelse av komponent-process-teorin (se 
ovan) med empiriska data på akustiska egenskaper gjordes av Scherer, Banse, Wallbott 
och Goldbeck (1991). Känslorna var: ”ilska”, ”sorg”, ”glädje”, ”rädsla” och ”avsky”. 
De använde två manliga respektive kvinnliga tysktalande radioaktörer som först läste ett 
scenario av en känsla och sedan läste upp en bärfras som spelades in. Bärfraserna 
spelades upp för tyska informanter. Varje känsla representerades av två olika bärfraser 
som var två konstgjorda fraser utan betydelse med fonem från ett antal olika europeiska 
språk. Totalt fyra olika bedömningar av stimuli gjordes, varav den första hade som 
funktion att välja ut de stimuli som var bäst utförda. Generellt sett bekräftade de 
akustiska mätningarna de teoretiska förutsägelser i komponent-process-teorin. ”Avsky” 
fick det sämsta resultatet vid tolkningarna och de övriga känslorna fick i genomsnitt 
62,8 % korrekta tolkningar.  
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3 Metod  
 
 
Jag har lagt tonvikten på den auditiva aspekten – rösten i min studie. Studien består av 
tre huvudsakliga praktiska moment: (1) Inspelning av talarna, (2) Uppspelning av 
talmaterialet för informanter i ett s.k. perceptionstest, (3) akustiska analyser av 
talmaterialet.  
 
Tolkningarna av känslorna kommer givetvis att vara subjektiva men talarrösterna 
kommer att vara föremål för akustiska analyser där faktiska mätningar och ett mer 
objektivt arbetssätt kan tillämpas, vilket innebär mindre filosofiskt tänkande. Rösterna 
granskades med avseende på stämbandsfrekvens, duration och intensitet. (se ”Resultat 
av akustiska mätningar”) 
 
I min undersökning bad jag en spansk manlig- och en spansk kvinnlig talare att uttrycka 
olika känslor som sedan tolkades av informanter med svenska som modersmål, 
dessutom tolkades känslorna av informanter med spanska som modersmål som en typ 
av kontrollgrupp. En lista med de åtta känslorna som är föremål för studien samt 
bärfrasen tilldelades talarna några dagar före inspelningen. På listan fanns känslorna 
uttryckta på svenska, spanska och engelska. Genom samråd med en infödd 
spanskundervisande lärare översattes känslorna till spanska. 
 

3.1 Inspelning 
 
 
3.1.1 Val av känslor 
Som nämndes tidigare i rapporten så har det debatterats en del om vilka känslor som är 
grundläggande. Det huvudsakliga syftet är att jämföra mina resultat med Abelins studie 
(1999), av denna anledning har jag valt att använda samma känslor. Känslorna som var 
föremål för deras undersökning var: ”glädje”, ”förvåning”, ”sorg”, ”rädsla”, ”blygsel”, 
”ilska”, ”dominans” (bestämdhet) och ”avsky”.  
 
3.1.2 Talare 
En frågeställning som uppenbarade sig var om det vore önskvärt att använda sig av 
skådespelare eller av vanliga talare (utan den erfarenheten). I de flesta liknande 
studierna har dock skådespelare av olika slag använts som talare. Ett problem kan ju 
vara att hitta skådespelare med spanska som modersmål i Skövde, som dessutom inte 
varit i Sverige så pass länge att svenskan smittat av sig på deras prosodi. Sedan kan det 
diskuteras huruvida en ”vanlig” person som ombetts uttrycka speciella känslor 
verkligen gör detta på ett autentiskt sett, då denne inte har någon utbildning på detta 
område. En annan aspekt är att en skådespelare kanske istället överdriver sin roll och 
överdriver sitt tal. 
 
 Det är svårt att begära att talaren verkligen ska känna den känslan han uttrycker, dels är 
det svårt om inte omöjligt att kontrollera detta.  För att förenkla inspelningarna så har 
talaren själv i valfri ordning fått bestämma och benämna den känsla han/hon uttrycker. 
Det är också talaren själv som avgör om han/hon är nöjd med inspelningen.  
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En annan aspekt är de olika regionella skillnaderna i spanska språket, därför har talarna 
fått ange i vilken region och stad de är uppväxta i och även uppge om de har någon 
erfarenhet av skådespeleri i någon form. Talarna i denna studie har jag valt ut med 
principen: Man tager vad man haver. 
 
Talare1: 30 årig kvinna från Spanien, Madrid med spanska som modersmål och 
engelska som andraspråk dessutom lite svenska. 
 
Talare 2: 31 årig man från Spanien, Madrid med spanska som modersmål, kan lite 
svenska. 
 
3.1.3 Framlockande av känslor 
I många undersökningar där man undersöker uttryck av känslor ombeds talaren att säga 
en specifik fras på ett specifikt sätt, ex. ”Läs den här raden och låt arg”. Det låter kanske 
enkelt men Banse, Scherer och Wallbott (2001) påpekar dock att det finns två problem i 
detta tillvägagångssätt: För det första så kan olika talare tolka begreppet ”arg” på olika 
sätt, och för det andra så kan talarna tänka på helt olika situationer när de erinrar sig en 
situation där de är arga. Dessa problem kan undvikas genom en användandet av olika 
scenarion. I denna undersökning (Banse, Scherer och Wallbott, 2001) använde de sig av 
scenarion från en tidigare undersökning, dessa finns rapporterade i Scherer, m.fl. 
(1991). Williams och Stevens (1972) använde sig av scenarion i form av författade 
skådespelar manus. Det finns dock ingen garanti att olika personer reagerar likadant på 
ett och samma scenario, därför anser jag att man här har samma problem som om man 
ber någon uttrycka en specifik känsla. 
 
Talarna in min undersökning fick en lista på de känslor som valts ut någon dag före 
inspelning. Vid inspelningen fick de själva välja i vilken ordning inspelningen skulle 
göras och avgjorde också själva när de var nöjda med sin insats.  
 
3.1.4 Talmaterial 
En neutral fras som motsvarar bärfrasen ”salt sill, potatismos och pannkakor” på 
spanska var önskvärt. Jag valde det spanska uttrycket, eller rättare sagt frasen ” Entre 
pescado y marisco con vino blanco” som betyder ” mellan fisk och skaldjur med vitt 
vin” på svenska. Detta valdes slumpmässigt från Språkbanken, där en sökning på 
”potatismos” på spanska gjordes. Det första kontexten som hittades var denna. 
Dessutom är domänen den samma, det handlar om mat i någon form. 
 
3.1.5 Inspelnings teknik och utrustning 
Mikrofonen som användes var en kondensatormikrofon ADK A-51 med ett 
frekvensomfång på 20-20000 Hz. Mikrofonen drevs genom s.k. fantommatning på 48 V 
av en  Behringer mixer (MX602A), ett ringformat puffskydd användes vid inspelningen. 
Ljuden spelades in med programmet CoolEditPro2.0 på en PC med en AMD XP 1800 
(1533 MHz) processor med 512 MB (DDR-ram) minne. Ljudkortet som användes var 
Creative Soundblaster live 1024. Hårddisken hade 80GB lagringskapacitet. 
 
Den maximala frekvensen (Fmax) som kan kodas digitalt är direkt bestämd av 
samplingsfrekvensen. Om T är tiden mellan varje sampling i sekunder får vi följande 
ekvation: 
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Fmax=1/2T 
 
Alltså bör samplingsfrekvensen vara dubbla den maximala frekvensen som vi vill 
omvandla (Clark och Yallup, 1997). För fonetiska analyser som oftast avser 
undersökningar av formanter och grundtoner o.s.v. är det inte nödvändigt att ha en 
högre samplingsfrekvens än 10000 samplingar per sekund, då frekvensomfånget som är 
intressant för analys ligger under 5000 Hz. Ljud som ligger ovanför 5000 Hz kommer 
alltså inte att omvandlas. Jag har ändå valt en samplingsfrekvens på 48000 Hz för att 
bevara rösternas egenskaper även i det högre frekvensområdet. Det innebär att rösterna 
kommer att vara mer naturtrogna än vid lägre samplingsfrekvenser. Jämförelsevis så 
brukar samplingsfrekvenser för CD-skivor överstiga 40000 samplingar/sekund. 
 
Talarna höll ett i stort sett konstant avstånd till mikrofonen under samtliga inspelningar , 
detta är nödvändigt om intensitetsjämförelser ska kunna göras mellan de olika 
inspelningarna, vilket är av intresse i analysen (dock ej mellan talarna). Som tidigare 
nämndes valde talarna själva i vilken ordning känslorna skulle spelas in och han/hon 
fick själv lyssna på resultatet och avgöra om det var tillfredställande. Endast en talare 
och jag, i rollen som tekniker, fick vistas i rummet under inspelningen. 
 
 

3.2 Perceptionstest  
 
3.2.1 Informanter 
Försökspersonerna bestod av två språkliga grupper, en grupp med spanska som 
modersmål bestående av 3 personer och en grupp med svenska som modersmål 
bestående av 21 personer. Samtliga informanter var mellan 20-25 år gamla. De 
spansktalande personerna är utbytesstudenter och har inte varit i Sverige längre än 1-2 
år.  
 
3.2.2 Genomförande av perceptionstest 
Ordningen av uppspelningen av de åtta olika ljudspåren valdes slumpvis för varje talare. 
Först spelades samtliga ljudspår av mansrösten upp, och sedan spelades kvinnorösten 
upp. Ljudspåren finns på en CD-skiva och ordningen är samma vid samtliga 
uppspelningar.  
 
Laver (1980, i Hess, Kappas och Scherer 1988: 167) och Rosenthal (1982, i Hess, 
Kappas och Scherer 1988: 167) anser att längden på en röststimulus bör vara minst två 
sekunder för att man ska kunna bedöma auditiva signaler. Den bör vara ännu längre om 
fler kanaler används, d.v.s. om ljud presenteras tillsammans med rörliga bilder (Hess, 
Kappas och Scherer, 1988). Av detta har jag valt att spela upp varje fras två gånger efter 
varandra. 
 
3.2.3 Insamling av svar 
Jag har tillämpat s.k. fritt val i svarsformuläret, dels p.g.a. att Abelin och Allwood 
(1999) gjorde detta då jag vill jämföra mina resultat, men främst för de fördelar som det 
innebär i avseende av nyansering av svar. Tolkningarna klassificerades i olika 
semantiska fält som motsvarade de aktuella känslorna för studien. Exempel på ord som 
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placerats i det semantiska fältet för resp. avsedd känsla visas i avsnittet ”Resultat av 
perceptionstest”. Principen är den att synonyma ord placeras i samma fält. Även 
tolkningar som inte var någon av dessa avsedda känslor klassificerades på liknande sätt. 
De svar som angetts på spanska har jag m.h.a. spansk-lexikon och lite råd av en 
spansklärare översatt till svenska. 
 
Svarsformuläret är anonymt, dock efterfrågas kön och ålder och land och region där 
personen är uppväxt. 
 
 

3.3 Akustisk analys 
 
Betydelsen av röstkvalitet och intonation för känslomässig information är uppenbar i 
vardagen då det ofta talas om t.ex. monotona röster eller hårda (arga) röster. Många av 
oss har säkert någon gång upplevt lärare med en monoton röst, vilket ger intryck av att 
de har väldigt tråkigt på jobbet, dessutom är de tråkiga att lyssna på och det är svårt att 
hålla sig vaken på lektionen. Scherer (1981, i Hess, Kappas och Scherer 1988: 163) 
demonstrerade i en samling bestående av 28 studier att känslor i auditiva uttryck tolkas 
mer korrekt än ansiktsuttryck. Trots detta är det svårt att hitta röstparametrar som 
indikerar specifika känslotillstånd (Hess, Kappas och Scherer, 1988). 
 
Vid de akustiska analyserna användes huvudsakligen två olika program: Wave Surfer  
som är utvecklat av KTH (http://www.speech.kth.se/wavesurfer/) och Praat utvecklat av 
Paul Boersma och David Weenink vid Institutionen för fonetisk vetenskap vid 
Amsterdams Universitet (http://www.fon.hum.uva.nl/praat/). Det förstnämnda användes 
främst vid durationsmätningarna och det senare vid mätningar av de olika parametrarna 
berörande F0 och intensitet. Några av de parametrar som uppmättes var: 
 

• Duration: Frasernas totala längd, längd utan paus och längd på tonande segment. 
 

• Intonation: Medelvärdet, standardavvikelsen, högsta frekvensen (max) av F0 
m.m. 

 
• Intensitet: Medelvärdet, standardavvikelsen, maximala och minimala 

intensiteten. 
 
 
F0-kurvor och intensitetskurvor ritades ut för varje yttrande och talare (se bilaga 1 och 
2). 
 
Jag har även gjort jämförelser av mina akustiska mätningar med de förutsägningar som 
Scherer gav 1986 (se tabell 2 ovan), dock med ett begränsat antal parametrar. 
Jämförelser av de olika mätningarna har dock ej gjorts med ett känslomässigt neutralt 
yttrande av bärfrasen, som vid tidigare studier varit relativt vanligt. Detta p.g.a. att 
Banse och Scherer (1996) påpekade att det är problematiskt för skådespelare att 
producera känslomässigt neutrala yttranden. Det kan också ifrågasättas huruvida det 
finns sk. neutrala känslor överhuvudtaget.  Istället bedömdes svaga och starka ökningar 
resp. minskningar av olika parametrar av standardavvikelsen för en parameter för 
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samtliga känslor, där 0.5 SD (standardavvikelse) motsvarar en svag ökning eller 
minskning, och 1 SD motsvarar en kraftig ökning eller minskning. Jag har på liknande 
sätt bedömt mina mätningar. 
 
3.3.1 Fysiologiska skillnader mellan kvinnors/mäns talproduktion 
Inför en akustisk analys av talmaterial från både kvinnor och män ser jag det lämpligt 
att nämna några fysiologiska skillnader mellan könen som i sin tur resulterar i akustiska 
skillnader.  
 
Variationer i talrörets form, storlek (längd) och talorgan ger olika personer olika 
röstegenskaper. 
 
Det som avgör F0 för en individ är längden och massan av stämläpparna. Att kvinnor 
generellt har högre F0 än män beror således på att kvinnor har mindre talorgan vilket 
innebär kortare stämläppar, som i sin tur har en lägre massa. Längden på stämläpparna 
är hos män 17-22 mm och 11-16 mm hos kvinnor. Under 10 års ålder finns dock inga 
signifikanta längdskillnader på stämläpparna mellan könen vilket gör det ibland svårt att 
skilja pojkars röster från flickors (Clark och Yallup, 1997). 
  
Kvinnoröster har i snitt 10-30 % högre formantfrekvenser (beroende på vilken formant 
som avses och grundton).  Män har 18 % längre ansatsrör från stämbanden till läpparna. 
Den största skillnaden ligger i den bakre delen av ansatsröret, det är inte lika stor 
skillnad på munhålans längd. Det är alltså ansatsrörets totala längd som bestämmer 
dessa skalfaktorer. Man kan säga att formantfrekvenser i stort sett varierar omvänt 
proportionellt mot ansatsrörets totallängd. Den är i snitt 17,5 cm för en man och 15 cm 
för en kvinna (Fant, 2002).  
 
Det förväntas således att den kvinnliga talaren har högre F0 än mannen. Dessa aspekter 
visar att det inte går att direkt jämföra kvinnoröster med mansröster utan någon form av 
normalisering. Däremot kan akustiska parametrar jämföras mellan de olika känslorna 
för varje talare. Dessa kan sedan rangordnas och rangordningen av parametrarna kan 
sedan jämföras för de olika talarna.  
 
 

4 Analys av perceptionstest 
  
 

4.1 Resultat av perceptionstest 
  
Många svar i perceptionstestet verkar åsyfta attityder mot talaren snarare än talarens 
egna känslor, trots att jag uppmanat informanterna att försöka identifiera den känslan 
som talaren känner vi yttrandet. Exempel på detta är svar som ”övertygande”, ”tydlig” 
och ”ironisk” som mer speglar hur lyssnaren uppfattar talaren. Nedan presenteras 
resultaten av perceptionstestet i stapeldiagram (ett för varje känsla och talare) där varje 
stapel motsvarar ett semantiskt fält. Anledningen till att summan procentandelarna inte 
alltid blir 100 % är att jag av utrymmesskäl valt att inte visa enstaka svar från den 
svensktalande gruppen om de inte avser någon av de åtta känslorna i studien 
(undantaget svaret ”irritation”), och att det ibland saknas svar eller att det förekommit 
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svar som inte är användbara (exempelvis svar som ”neutral”). Enskilda tolkningar från 
den spansktalande gruppen ger stora procentuella förändringar p.g.a. att gruppen var så 
liten, något som bör beaktas vid jämförelser med tolkningar från den svensktalande 
gruppen. Observera skalan i Y-led. 
 
Glädje 

 
Exempel på svar som placerades i det semantiska fältet för glädje var: ”stor glädje”, 
”uppspelt”, ”sprallig”, ”upprymdhet”, ”entusiasm”, ”lycklig”. 
 

Tolkning av glädje (manlig talare)
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Figur 1. Tolkning av glädje - manlig talare. 

 
Manlig talare: 19 % av de svenska tolkningarna överrensstämmer med den avsedda 
känslan, det är heller ingen större överrensstämmelse med de spanska tolkningarna (33 
%). Det finns ingen stark relation mellan de andra svaren och den avsedda känslan, 
vilket tyder på att produktionen inte varit så lyckad. 
 

Tolkninga av glädje (kvinnlig talare)
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Figur 2. Tolkning av glädje – kvinnlig talare. 
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Kvinnlig talare: Här är resultatet än sämre. Endast 4,8 % har svarat med avsedd känsla, 
dock är det 23,8 % av de svensktalande som svarat med ”vänlighet”. Gemensamt för 
båda dessa känslor är att de har en positiv innebörd. De spanska tolkningarna 
(”uppriktighet” med 33,3 % och ”uppgivenhet” med 33,3 %) indikerar att produktionen 
av den avsedda känslan inte är så lyckad. Trots detta är det intressant att de 
svensktalande har tolkat känslan som ”sorg” (19 %) och ”blyghet” (14,3 %). 
 
Resultaten av testerna visar att den manliga talaren har lyckats bättre med produktionen 
och därför bör resultaten för denna talare beaktas i större grad än för den kvinnliga 
talaren. 
 
Förvåning 

 
Exempel på svar som har placerats i det semantiska fältet för förvåning: ”förvåning”, 
”överraskad” och ”undrande”. 
 

Tolkning av förvåning (manlig talare)
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Figur 3. Tolkning av förvåning – manlig talare. 

  
 
Manlig talare: 100 % av de spanska tolkningarna överrensstämmer med den avsedda 
känslan (jag har tolkat överraskning synonymt med förvåning), förvånande är att endast 
9,5 % av de svenska tolkningarna stämmer. De har tolkat ”förvåning” som ”förväntan” i 
19 %, ”glädje” och ”övertygande” har fått 14,3 % vardera och ”lättnad” har fått 9,5 %. 
Intressant är att dessa känslor är positiva i någon mening. ”Övertygande” anser jag kan 
ha en positiv komponent då det nästan är en förutsättning för en person att vara positivt 
inställd till det denne talar om för att vara övertygande men det kan även tänkas att en 
person kan var väldigt övertygande inför farliga och allvarliga situationer. 
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Tolkning av förvåning (kvinnlig talare)
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Figur 4. Tolkning av förvåning – kvinnlig talare. 

 
 
Kvinnlig Talare: Även här har vi en bra överensstämmelse av de spanska tolkningarna 
(100 %). De svensktalande har fått ett något bättre resultat för den avsedda känslan 
(23,8 %), annars är resterande tolkningarna av ungefär samma typ (”glädje” och 
”förväntan”) fast med högre procentuell fördelning (38,1 % resp. 23,8 %). Intressant är 
tolkningen ”rädsla” (4,8 %) kanske kan den semantiska analysen förklara detta. 
 
Sorg 

 
Exempel på svar det semantiska fältet för sorg: ”sorgsen”, ”nedstämd”, ”ledsamhet”, 
”ledsen”, ”dysterhet” och ”melankoli”. 
 

Tolkning av sorg (manlig talare)
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Figur 5. Tolkning av sorg – manlig talare. 
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Manlig talare: De spanska tolkningarna har en överrensstämmelse på 66,7 % med 
”sorg”, 33,3 % har svarat ”blyghet”. De svenska tolkningarna har ett någorlunda 
liknande mönster med 57 % för ”sorg”, 19 % för ”trötthet” och 9,5 % för ”blyghet”. 
Möjligen kan dessa tolkningar förklaras med att produktionen av dessa känslor är 
akustiskt lika i något avseende. 
 
 
 

Tolkning av sorg (kvinnlig talare)
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Figur 6. Tolkning av sorg – kvinnlig talare. 

 
 
Kvinnlig talare: Även här har de spanska tolkningarna en överensstämmelse på 66,7 %, 
dock har ”klokhet” fått 33,3 %. Tolkningen ”klokhet” är något speciell då det snarare 
handlar om en långvarig konstant egenskap hos en person än en känsla. Möjligen kan en 
dominerande och bestämd person ge intryck av klokhet. De svenska tolkningarna har 
här en något lägre fördelning för ”sorg” (28,6 %) jämfört med tolkningarna av den 
manliga talarens yttrande, vidare ses liknande svar fast även här är fördelningen 
annorlunda (”trötthet” med 23,8 % och ”blyghet” med 4,8 %). Känslan ”tveksamhet” 
(9,5 %) verkar besläktad med ”blyghet”. En total misstolkning av den avsedda känslan 
syns i svaret ”glädje” (4,8 %) vilket är anmärkningsvärt. 
 
 
 
Rädsla 

 
 
 
Exempel på svar som har placerats i det semantiska fältet för ”rädsla”: ”rädsla”, ”rädd”, 
”oro”, ”orolig” och ”bekymrad”. 
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Tolkning av rädsla (manlig talare)
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Figur 7. Tolkning av rädsla – manlig talare. 

 
 
 
Manlig talare: De spansktalande har svarat med den avsedda känslan ”rädsla” i 66,7 %, 
de svensktalande har svarat på motsvarande sätt i 42,9 %. De svensktalande har också 
svarat ”sorg” (14,3 %), ”trötthet” (9,5 %) vilka kan anses vara besläktade till ”rädsla” 
bl.a. genom att de alla uttrycker något negativt. Intressant är att tolkningar som 
”förväntan” och ”sensualitet” ges då dessa i motsats uttrycker någonting positivt. Det 
kan diskuteras huruvida dessa antonyma tolkningar beror på dålig produktion eller om 
de grundar sig på individuella personligheter. 
 
 
 

Tolkning av rädsla (kvinnlig talare)
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Figur 8. Tolkning av rädsla – kvinnlig talare. 
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Kvinnlig talare: De svenska tolkningarna har ett liknande mönster som för den manliga 
talaren med skillnaden att precisionen för ”rädsla” är bättre (61,9 %), även ”sorg” har 
högre andel av svaren (23,8 %). De spanska tolkningarna är dock sämre, endast 33,3 % 
för ”rädsla” och ”sorg”. Värt att notera är att då de svenska tolkningarna förbättras, 
försämras de spanska tolkningarna. 
 
 
Blyghet (Blygsel) 

 
 
Exempel på svar som placerats i fältet för blyghet: ”blyg”, ”blyghet”, ”försynt”, 
”tillbakadragenhet”, ”osäkerhet” och ”underlägsen”. 
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Figur 9. Tolkning av blyghet – manlig talare. 

 
 
 
Manlig talare: Resultaten för ”blyghet” är dåliga för båda grupper: 33,3 % för de 
spansktalande och 4,8 % för de svensktalande.  Det kan diskuteras huruvida detta beror 
på dålig produktion eller på att ”blyghet” i mycket större utsträckning är beroende av 
social kontext och att den inte är lika grundläggande som de andra känslorna (Abelin, 
1999). De svenska tolkningarna ”sorg” (14,3 %) och ”rädsla” (4,8 %) har liksom 
”blyghet” inslag av olust. Abelin (1999) anser också att den känslomässiga 
sinnesstämningen för dessa känslor (framförallt ”rädsla”) är lik den för ”blyghet”. 
Överlag kan det tänkas att samtliga känslor (tolkningar) har stora akustiska likheter 
(med litet undantag för ”rädsla”). 
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Tolkning av blyghet (kvinnlig talare)
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Figur 10. Tolkning av blyghet – kvinnlig talare. 

 
Kvinnlig talare: Inte heller här finns någon klar överensstämmelse med den avsedda 
känslan, dock är tolkningarna av samma typ som för den manliga talaren. De svenska 
tolkningarna har dock något bättre överensstämmelse (”blyghet” ökar till 23,8 %) och 
”sorg” får en större andel svar (33,3 %). Liksom för den manliga talaren finns det 
antagligen akustiska likheter mellan samtliga känslor som angetts som svar. 
 
Ilska 

 
Tolkningen ”irritation” kan ses som en relativt stark synonym till ”ilska” då det ej görs 
skillnad på ”hot anger” och ”cold anger” i denna studie (som i Scherer, 1996), där ”cold 
anger” skulle få översättningen ”irritation” och ”hot anger” skulle få översättningen 
”ilska”. Abelin och Allwood har åtskiljt dessa termer, av den anledning har även jag 
gjort detta. Exempel på svar som placerats i det semantiska fältet för ”ilska” är: ”ilska”, 
”upprördhet”, ”upphetsad”, ”aggression”, ”arghet”, ”vrede” och ”argsinthet”. 
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Figur 11. Tolkning av ilska – manlig talare. 
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Manlig talare: De spansktalande tolkar känslan som ”ilska” i 66,7 % och som 
”förvåning” i 33,3 %. De svensktalande tolkar känslan som ”ilska” i 38,1 % och svarar 
med närbesläktade känslor som ”irritation” och ”dominans” i 4,8 % resp. 9,5 %. 
Intressant är att 14,3% av de svensktalande tolkar ”ilska” som ”glädje”. 
 
 
 

Tolkning av ilska (kvinnlig talare)
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Figur 12. Tolkning av ilska – kvinnlig talare. 

 
 
 
Kvinnlig talare: De spanska tolkningarna är sämre, endast 33,3 % har svarat med avsedd 
känsla. Tolkningen ”stress” är en känsla som lätt kan ge upphov både ”ilska” och 
”irritation” och kan kanske ses som en kombination av flera känslor, varför jag anser det 
intressant att visa den. De svensktalande har också gett något sämre resultat, dock har 
semantiskt närbesläktade känslor valts i större utsträckning (”irritation” och ”dominans” 
med 9,5 % vardera). Även här har en betydande del av de svensktalande tolkat känslan 
som ”glädje” (19 %) men ingen spansktalande har gjort denna tolkning! 
 
 
Dominans 

 
 
Exempel på svar som placerades i det semantiska fältet för ”dominans”: ”bestämdhet”, 
”bestämmande”, ”uppmanande”, ”fordrande”, ”befallning” och ”order”. 
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Tolkning av dominans (manlig talare)
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Figur 13. Tolkning av dominans – manlig talare. 

 
 
Här är det låg precision för båda grupper om man ser strikt till känslan ”dominans” 
(33,3 % för spansktalande och 23,8 % för svensktalande). De svensktalande svarade 
också med ”ilska” (4,8 %) och ”irriterad” (14,3 %). Även i detta fall kan det alltså 
diskuteras huruvida detta beror på dålig produktion eller den akustiska likheten mellan 
dessa känslor. 
 
 

Tolkning av dominans (kvinnlig talare)
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Figur 14.  Tolkning av dominans – kvinnlig talare. 

 
 
Kvinnlig talare: Resultatet för de spansktalande förbättrades något (till 66,7 %) likaså 
för de svensktalande (till 42,9 %). De övriga tolkningarna är av samma typ som för den 
manliga talaren. 
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Avsky (manlig talare) 

 
Här redovisas resultaten av ljudspåren med och utan en interjektion (se ”6.4 
Sammanfattning och jämförelser mellan känslorna”). ”Avsky (m)” innebär ljudspår med  
en interjektion före själva bärfrasen och ”avsky (u)” innebär ljudspår utan 
interjektionen. Exempel på svar som placerats i fältet för ”avsky”: ”avsky”, ”äckel” och 
”föraktfullhet”. 
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Figur 15. Tolkning av avsky (med interjektion) – manlig talare. 

 
Manlig talare (med interjektion): Resultatet för de spansktalande är bra (100 %), dock är 
resultatet för de svensktalande inte fullt så bra, endast 19 %. ”Likgiltighet” får största 
andelen svar (28,6 %) hos de svensktalande. Gemensamt för de övriga tolkningarna är 
att de alla har inslag av ogillande eller avsaknad av lust. Anledningen till att avsky 
preciseras så dåligt kan vara att termen i sig inte är så vanlig i vardagen eller att känslan 
inte är så grundläggande. 
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Figur 16. Tolkning av avsky (utan interjektion) – manlig talare. 



Jari Olavison - 2003 

 28 

Manlig talare (utan interjektion): Intressant är att tolkningar av den spanska gruppen 
förändras avsevärt när interjektionen klipptes bort ur ljudspåret. Samtliga spansktalande 
svarade med ”avsky” då de lyssnat på ljudspåret med interjektionen. Utan interjektionen 
blev det vanligaste svaret ”glädje” (66, 7 %) vilket är anmärkningsvärt. Detta indikerar 
att denna interjektion är högst väsentlig för denna känsla, det kan också vara så att 
tillsynes obetydliga interjektioner, inandningsljud och suckar har en stor betydelse vid 
tolkning av känslor i spanskan. För de svensktalande försämrades precisionen av den 
avsedda känslan (från 19 % till 9,5 %) vilket kan vara en indikation på att denna typ av 
interjektion även har en viss roll i svenskan, dock angav även de svensktalande ”glädje” 
(19 %) som svar.  Bland övriga svar syns ”oförskämdhet”, ”ironi”, ”irritation” och 
”säkerhet”. Dessa tolkningar kan ses som effekter av den attityd lyssnaren får av talaren 
(åtminstone för de två förstnämnda) där orsaken till talarens sätt att producera yttrandet 
kan tänkas vara en känsla av ”avsky”. 
 
 
Avsky (kvinnlig talare) 
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Figur 17. Tolkning av avsky (med interjektion) – kvinnlig talare. 

 
 
Kvinnlig talare (med interjektion): De spanska tolkningarna har en majoritet för den 
avsedda känslan med 66,7 %, något sämre resultat än för den manliga talarens yttrande 
med interjektionen. De svenska tolkningarna har i princip samma fördelning dock med 
något försämrat resultat för den avsedda känslan. ”Trötthet” har fått 33,3 %, att jämföra 
med ”likgiltighet” som fick 28,6 % för den manliga talaren. ”Glädje” och ”lättnad” har 
båda fått 9,5 % och representerar här de positiva tolkningarna (möjligen också 
”sensualitet” med 33,3 %).  
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Tolkning av avsky (u) (kvinnlig talare)
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Figur 18. Tolkning av avsky (utan interjektion) – kvinnlig talare. 

 
 
Kvinnlig talare (utan interjektion): Samma effekt uppstår här med de spanska 
tolkningarna, nämligen att känslan misstolkas. Istället ges positiva känslor (undantaget 
förvirring) som svar. Detta indikerar ytterligare att interjektionen är väldigt viktig i 
spanskan. De mest frekventa svenska tolkningarna är ”sorg” (42,9 %) och ”trötthet” (19 
%) medan ”avsky” endast får 4,8 %. Bland de svenska tolkningarna finns det en 
majoritet av känslor som är negativa i någon mening förutom uppstickaren ”glädje” som 
fått 4,8 % av rösterna. 
 
 

4.2 Allmänt 
 
Vissa svar (perlokutioner) är lättare att relatera till de avsedda känslorna (illokutionerna) 
än andra. Vissa svar ger intryck av att tolkningarna avser hur informanten uppfattar 
personen d.v.s. en attityd och inte direkt avser den känsla som talaren har. Många svar 
av den typen är dock ganska enkla att placera i ett semantiskt fält för en känsla som t.ex. 
”bestämmande” och ”befallning” som placerats i fältet för ”dominans”. Det finns dock 
många andra fall som är svårare: det kan diskuteras huruvida svar som t.ex. ”vresig”, 
”elak” och ”förlöjligande” eventuellt innebär att talaren känner ”avsky” eller ”ilska”. 
Problematiken ligger i vilken känsla som ska väljas i dessa fall. En metod att lösa detta 
är att göra en semantisk analys av svaren och med hjälp av semantiska särdrag förena 
och särskilja svaren med de avsedda känslorna. 
 
Anmärkningsvärt är att tolkningarna av ”rädsla” för den kvinnliga talaren var bättre för 
de svensktalande än de spansktalande. De svensktalande har tolkat ”ilska” som ”glädje” 
i 14,3 % (för den manliga talaren) och 19 % (för den kvinnliga talaren), dessutom 
tolkades även ”förvåning” i stor utsträckning som ”glädje” (14,3 % för den manliga 
talaren och 38,1 % för den kvinnliga talaren). Fler känslor som fick den felaktiga 
tolkningen ”glädje” av de svensktalande (fast dock ej i samma utsträckning) var ”sorg”, 
”rädsla” och ”avsky”. 
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4.3 Översikt av resultat 
 
Nedan visas en översikt av resultaten av perceptionstestet. Varje kolumn avser en 
avsedd känsla, raderna visar procentuell fördelning av tolkningarna. Jag har samlat 
resultaten i en tabell anpassad till Abelin och Allwood (1999) för att jämförelser enklare 
ska kunna göras. Observera att ”avsky” förekommer två gånger som avsedd känsla i 
tabell 3 och 4, en med interjektion och en utan interjektion. 
 
Tabell 3. Översikt av procentuell fördelning – manlig talare. 

    glädje förvåning sorg rädsla blyghet ilska dominans 
avsky 
(m) 

avsky 
(u) 

  sv 19 14       14     19 

glädje sp 33               67 

  sv   10               

förvåning sp   100       33       

  sv     57 14 14         

sorg sp     67             

  sv       43 5         

rädsla sp       67           

  sv     10   5         

blyghet sp     33   33         

  sv           38 5     

ilska sp           67       

  sv 10         10 24     

dominans sp             33     

  sv               19 10 

avsky sp               100   

  sv           5 14 10 5 

irritation sp                   

  sv                   

nöjdhet sp                   

 
 
 
De känslor som producerats bäst med de spansktalandes tolkningar som utgångspunkt 
(detta är dock en förenklad och preliminär förklaring till resultatet, det kan också vara så 
att de valda känslorna inte är lika grundläggande) är ”förvåning” och ”avsky” (med 
interjektion). Övriga känslor som får bedömas ha en godkänd produktion är ”sorg”, ” 
rädsla” och ”ilska”. Känslor vars produktion får anses som mindre lyckade är ”glädje”, 
”blyghet”, ”dominans” och ”avsky” (utan interjektion), beakta dock att produktionen för 
de båda varianterna av avsky är exakt samma med skillnaden att i det ena ljudspåret har 
interjektionen helt enkelt klippts bort (detta gäller även för den kvinnliga talaren). 
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Tabell 4. Översikt av procentuell fördelning – kvinnlig talare. 

    glädje förvåning sorg rädsla blyghet ilska dominans 
avsky 
(m) 

avsky 
(u) 

  sv 5 38 5 5   19   10 5 

glädje sp                   

  sv 5 24       5   5 10 

förvåning sp   100               

  sv 19   29 24 33     14 43 

sorg sp     67 33 33         

  sv   5   62 5       10 

rädsla sp       33           

  sv 14   5   24         

blyghet sp         33         

  sv           29 10     

ilska sp           33       

  sv 5         10 43     

dominans sp             67     

  sv               14 5 

avsky sp               67   

  sv           10 10     

irritation sp                   

  sv                   

nöjdhet sp                   

 
De spansktalandes tolkningar indikerar att ”förvåning” fått en bra produktion. Övriga 
känslor som är godkända är ”sorg”, ”dominans” och ”avsky” (med interjektion). 
Känslor som inte lyckats bra är ”glädje”, ”rädsla”, ”blyghet”, ”ilska”, och ”avsky” (utan 
interjektion). 
 
Värt att notera är att de svensktalande tolkade ”glädje” som ”vänlighet” i över 20 %, 
likheter mellan dessa termer tas upp i ”Resultat av semantisk analys”. 
 
4.3.1 Manlig resp. kvinnlig talare 
Jämförelser av resultaten för den manliga resp. den kvinnliga talaren visar att de 
spansktalande lyckats något bättre med tolkningarna av den manliga talarens yttranden. 
Känslorna ”förvåning”, ”sorg” och ”avsky ” (m) har fått liknande resultat från båda 
talarna. Den manliga talaren har gett bättre resultat för ”rädsla” och ”ilska”, den 
kvinnliga talaren har gett bättre resultat för ”dominans”. Gemensamt för båda talarna är 
att tolkningarna av ”avsky” (u) fått dåligt resultat. 
 
De svenska tolkningarna som har fått bäst överensstämmelse är de för ”rädsla”, ”sorg”, 
”ilska” och ”dominans” som fått 52,5 %, 43 %, 33,5 % och 33,5 % i snitt för båda 
talarna. 
 
4.3.2 Svenska misstolkningar 
”Förvåning” har misstolkats som ”glädje” i 14 % resp. 38 %. ”Rädsla” har tolkats som 
”sorg” i 14 % resp. 24 %. ”Blyghet” har tolkats som ”sorg” i 14 % resp. 33 %. 
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Anmärkningsvärt, som tidigare nämnts, är att ”ilska” misstolkats som ”glädje” i 14 % 
resp. 19 %.  
 
 

4.4 Abelins och Allwoods resultat 
 
Nedan visas en översikt av resultaten av Abelin och Allwood (1999) som användes sig 
av en svensktalande manlig talare. Samma metod användes för att gruppera svaren i 
semantiska fält. Jag har valt att endast visa uppgifter om den spanska och svenska 
gruppen av informanter. Varje kolumn avser en avsedd känsla, raderna visar procentuell 
fördelning av tolkningarna.  
 
 Tabell 5. Översikt av procentuell fördelning baserad på Abelin och Allwood (1999: 9) 

    glädje förvåning sorg rädsla blyghet ilska dominans avsky 

  sv 89 9           6 

glädje sp 22             9 

  sv 3 74           6 

förvåning sp   22             

  sv     69   11       

sorg sp 35   91 48 30     30 

  sv       66 34       

rädsla sp   17   30 17       

  sv                 

blyghet sp                 

  sv           66 4   

ilska sp   30       78 57   

  sv           17 71   

dominans sp           9 9   

  sv                 

avsky sp                 

  sv             6   

irritation sp           9 13   

  sv                 

nöjdhet sp 22 9             

 
  
De känslor som fick bra överensstämmelse sett till de svenska tolkningarna var 
”glädje”, ”förvåning”, ”sorg”, ”rädsla”, ”ilska” och ”dominans”. Misstolkningar som är 
intressanta är att de spansktalande har tolkat ”glädje” som ”sorg” i 35 %, och 
”förvåning” som ”ilska” i 30 %. 
 
4.4.1 Jämförelser av studierna 
Det kan konstateras att ”förvåning” misstolkats i relativt stor utsträckning i båda studier, 
dock med olika tolkningar, främst ”ilska” (Abelin) och ”glädje” (denna studie). 
Intressant är också denna studies svenska tolkningar av ”ilska” som ”glädje” som kan 
ställas mot de spanska tolkningarna av ”glädje” som ”sorg” i Abelin och Allwood 
(1999). 
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Vidare har överrensstämmelsen för ”avsky” (avser avsky utan interjektion i denna 
studie) i båda studier fått väldigt dåligt resultat. Mitt resultat av ”avsky” med 
interjektionen har dock gett bra resultat för de spanska tolkningarna. 
 
Ser vi till den genomsnittliga andelen misstolkningar för resp. studie framgår att de 
spansktalande i Abelin och Allwoods studie misstolkar känslorna i 68,5 %, vilket kan 
jämföras med de svensktalandes misstolkningar i denna studie som blir 74,4 % 
(genomsnittligt för båda talarna). Misstolkningar sker i ungefär samma utsträckning. 
Det bör noteras att grupperingen av svar kan variera en del mellan dessa studier 
(subjektivitet spelar viss roll) vilket kan påverka resultatet, dessutom är antalet individer 
i den spansktalande gruppen i denna studie allt för liten för att deras tolkningar kan 
anses som generella. 
 
 

5 Semantisk analys 
 
Många tolkningar platsade ej i de semantiska fälten för de avsedda känslorna i den 
första analysen av perceptionstestet. Dessa är ofta känslor eller attityder som i någon 
betydelse har något gemensamt med den avsedda känslan (t.ex. ”vänlighet” och 
”glädje”). Förhoppningen med denna semantiska analys var att studera eventuella 
semantiska likheter och olikheter mellan tolkningarna och de avsedda känslorna. Ett 
vanligt sätt att göra detta är att använda semantiska särdrag. Kanske kan en del 
”felaktiga” tolkningar på något sätt relateras med de avsedda känslorna.  
 
Vilka särdrag som bör användas kan dock diskuteras. Ett förslag är de dimensioner som 
Wundt (1896, i Woodworth 1938: 107) föreslog: ”behaglig-obehaglig”, ”upphetsad -
lugn” och ”spänd -avslappnad”. Liknande dimensioner föreslås även av Schlossberg 
(1954, i Abelin & Allwood 1999: 10): ”lust -olust”, ”uppmärksamhet -förkastande” och 
”sömn -spänning”. Osgood (1966, i Abelin & Allwood 1999: 10) föreslog ”grad av 
lust”, ”grad av aktivitet” och ”grad av kontroll”. Det råder dock ingen enighet om vilka 
dimensioner som är de korrekta, dessutom anser författarna att dessa dimensioner 
beskriver känslor snarare än känslotermer. Detta är dock av mindre betydelse då det 
idag inte finns någon teori för relationen mellan känslor och dess termer (Abelin och 
Allwood, 1999). 
 
Jag har valt att använda samma dimensioner som Abelin och Allwood (1999), som 
anser att dessa beräknas ha betydelse för expressivt beteende. Dimensionerna var 
följande: 
 

1. lust-olust 
2. aktiv-passiv 
3. säker-osäker 

 
 

5.1 Tolkning av dimensionerna 
 
Mina tolkningar av dimensionerna bygger delvis på tolkningar i Abelin och Allwood 
(1999) och Tzeng m.fl. (1987) och givetvis min egen subjektiva bedömning. 
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Dimensionen ”lust- olust” avser huruvida känslan upplevs positivt eller inte, exempel på 
känslor som tydligt manifesterar dessa är ”glädje” och ”sorg”. Dimensionen ”aktiv- 
passiv” avser intensiteten i känslan, jämför t.ex. ”sorg” (-aktiv) med ”smärta” (+aktiv). 
Fler aktiva känslor är ”rädsla”, ”ilska”, ”glädje”, ”förvåning” och ”dominans”. 
Dimensionen ”säker- osäker” avser förekomsten eller avsaknad av självsäkerhet, jämför 
”rädsla” (-säker) med ”dominans” (+säker). Fler känslor med dimensionen ”–säker” är 
t.ex. ”rädsla”, ”blyghet” och ”förvåning”.   
 
Utelämnande av en dimension innebär värdet ”noll”, värden som ”+/-lust” innebär att 
det kan var fråga om antingen ”+lust” eller ”–lust” (även ”+/-aktiv” och ”+/-säker” kan 
förekomma), dock kan det inte innebära värdet ”noll”. Se exempel nedan:  
 
Exempel: 
 
+/lust 

= känslan får innebörden ”lustfylld säkerhet” eller ”olustig säkerhet” 
+säker    (med värdet ”noll” för dimensionen ”aktiv-passiv”). 
 
Varje dimension kan alltså få ett av fyra möjliga värden:  
 

(1)  ”  ” noll;  
(2)  ”+” positivt värde;  
(3)  ” -” negativt värde;  
(4)  ”+/-” positivt eller negativt värde. 

 
Abelin och Allwood (1999) använde de tre dimensionerna binärt, d.v.s. dimensionerna 
fick endast värdena ”+” eller ”-”. De utnyttjade heller inte dimensionerna maximalt för 
varje känsloterm, endast de dimensioner som de ansåg passade användes. Jag har valt 
att ha fyra möjliga värden för dimensionerna då detta förfinar graderingen något, 
dessutom har jag utnyttjat dimensionerna i större utsträckning genom att använda värdet 
”+/-” och värdet ”noll”, dock med viss reservation för den sistnämnda. Associationer 
genom dimensioner med värdet ”+/-” har endast gjorts om känslan som eventuellt ska 
bli associerad har samma värde (”+/-”) för samma dimension. Associationer har ej 
gjorts enskilt genom värdet ”noll”, då detta teoretiskt sätt skulle innebära att svar som 
har värdet ”noll” för samtliga dimensioner (t.ex. ”neutral”) skulle kunna associeras till 
en av de avsedda känslorna. Analysen avser känslorna själva (introspektivt) och inte 
känslotermer.  
 
 

5.2 Resultat av semantisk analys 
 
Glädje 

 
glädje vänlighet bestämdhet likgiltighet ovisshet informativ korrekthet 
 
+ lust +lust      
+aktiv +aktiv +aktiv -aktiv -aktiv +aktiv  
+säker  +säker  -säker +säker +säker 
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blyghet trötthet lugn sorg förvåning uppgivenhet uppriktighet 
 
-lust  +lust -lust +/-lust -lust  
-aktiv -aktiv -aktiv -aktiv +aktiv -aktiv +aktiv 
-säker  +säker  -säker  +säker 
 
Av denna analys får ”glädje” betydelsen ”lustfylld aktiv säkerhet”. Till skillnad från 
Abelin och Allwood anser jag att säkerhet är en del av äkta ”glädje”. Min analys innebär 
att ”glädje” kan relateras till ”vänlighet”, ”bestämdhet”, ”informativ”, ”lugn”, 
”förvåning” och ”uppriktighet” med två dimensioner. Om vi ser enbart till särdraget 
”+säker” kan även ”korrekthet” relateras till ”glädje”.  
 
 
Med denna analys får vi en ny fördelning av svar associerade med ”glädje”. För den 
manliga talaren: svenska 47,6 % och spanska 66,7 %. För den kvinnliga talaren: 
svenska 52,4 % och spanska 33,3 %. 
 
 
Förvåning 

 
förvåning förväntan glädje lugn lättnad vänlighet vardaglighet
  
+/-lust +lust +lust +lust +lust +lust  
+aktiv  +aktiv -aktiv +aktiv +aktiv -aktiv 
-säker -säker +säker +säker +säker 
 
 
likgiltighet övertygande informativ ironi stress rädsla inlevelse 
  
 +/-lust  -lust -lust -lust +/-lust 
-aktiv +aktiv  +aktiv  +aktiv +aktiv +aktiv 
 +säker  +säker +säker  -säker  
     
 
”Förvåning” får den semantiska innebörden ”lustfylld aktiv osäkerhet” eller ”olustig 
aktiv osäkerhet”. Tilläggas bör att för ”förvåning” svarade de spansktalande med 
”sorpresa” (överraskning) och ”sorprendente” (överraskande), den senare kan innebära 
en obehaglig överraskning. Jag anser att även i svenskan kan ”förvåning” och 
”överraskning” vara av två slag, antingen positiv eller negativ. Känslor som kan 
associeras till ”förvåning” genom de olika dimensionerna är  ”förväntan”, ”glädje”, 
”lättnad”, ”vänlighet”, ”övertygande”, ”informativ”, ”stress”, ”rädsla” och ”inlevelse”. 
 
 
Om denna analys godtas får vi följande fördelning för ”förvåning”: svenska 71,4 % och 
spanska 100 % för den manliga talaren och för den kvinnliga talaren: 
svenska 95,2 % och spanska 100 %. 
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Sorg 

 
sorg trötthet blyghet lugn likgiltighet tveksamhet  vänlighet 
 
-lust  -lust +lust   +lust 
-aktiv -aktiv -aktiv -aktiv -aktiv -aktiv +aktiv 
  -säker +säker  -säker 
 
glädje klokhet uttråkning osäkerhet skam 
 
+lust  -lust  -lust 
+aktiv  -aktiv  +aktiv 
+säker +säker  -säker  
 
Innebörden av ”sorg” blir här ”olustig aktivitet”. De svar som kan associeras med 
”sorg” genom någon av komponenterna är ”trötthet”, ”blyghet”, ”lugn”, ”likgiltighet”, 
”tveksamhet”, ”uttråkning” och ”skam”.   
 
Analysen ger för den manliga talaren fördelningen: svenska 95,2 % och spanska 100 %. 
För den kvinnliga talaren blir fördelningen: svenska 90,5 % och spanska 66,7 %. 
 
Rädsla 

 
rädsla bekymmer sensualitet trötthet förväntan otydlighet sorg 
 
-lust -lust +lust  +lust  -lust 
+aktiv -aktiv +aktiv -aktiv   -aktiv 
-säker  -säker +säker  -säker -säker  
 
gillande smärta glädje övergivenhet uppgivenhet  
    
+lust -lust +lust -lust  -lust 
 +aktiv +aktiv -aktiv  -aktiv 
  +säker -säker 
 
 
 
”Rädsla” får innebörden ”olustig aktiv osäkerhet”. Abelin och Allwood (1999) gav 
”rädsla” innebörden ”olustig osäkerhet”. Jag anser dock att dimensionen ”+aktiv” 
stämmer bra, speciellt om man jämför ”rädsla” med ”bekymmer” som jag skulle ge 
innebörden ”olustig inaktiv osäkerhet”. De svar som kan associeras med ”rädsla” är 
”bekymmer”, ”sensualitet”, ”förväntan”, ”otydlighet”, ”sorg”, ”smärta”, ”glädje”, 
”övergivenhet” och ”uppgivenhet”. Resultatet för den manliga talaren blir då 85,7 % för 
de svensktalande och 100 % för de spansktalande. För den kvinnliga talaren blir 
resultaten 100 % för de svensktalande och 100 % för de spansktalande. 
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Blyghet 

 
blyghet sorg  trötthet likgiltighet lugn rädsla osäkerhet 
 
-lust -lust   +lust -lust 
-aktiv -aktiv -aktiv -aktiv -aktiv +aktiv 
-säker    +säker -säker -säker 
 
uppgivenhet   tillförlitlighet   stress      försiktighet    hemlighetsfull    
 
-lust         -lust   
-aktiv        +aktiv       -aktiv         -aktiv  
    +säker        -säker         +säker 
        
”Blyghet” får innebörden ”olustig inaktiv osäkerhet”. Alla svar (förutom 
”tillförlitlighet”) kan med någon av dimensionerna associeras till ”blyghet”. 
”Tillförlitlighet” känns som en attityd lyssnaren får av talaren, detta tackvare att talaren 
verkar väldigt säker på sin sak. Andelen svar associerade med ”blyghet” blir för den 
manliga talaren: svenska 95,2 % och spanska 100 %. För den kvinnliga talaren: svenska 
100 % och spanska 66,7 %. 
 
 
Ilska 

 
ilska glädje stress lugn informativ dominans  
 
-lust +lust -lust +lust   
+aktiv +aktiv +aktiv -aktiv +aktiv +aktiv 
+säker +säker  +säker +säker +säker 
 
 
säkerhet ironi förvåning irritation vitalitet besvär neutral 
 
 -lust +/-lust -lust +lust -lust 
  +aktiv +aktiv +aktiv -aktiv 
+säker +säker -säker 
 
 
”Ilska” får innebörden ”olustig aktiv säkerhet”. Jag anser att ”neutral” innebär en total 
avsaknad av känsla eller attityd, men jag har ändå valt att ta med den för att visa hur jag 
har klassificerat den. De svar som mer självklart associeras med ”ilska” är ”irritation”, 
”ironi” och ”stress”, här är det dimensionen ”-lust” som ger oss denna association. 
Märkligt nog kan även ”glädje” och ”vitalitet” associeras till ”ilska”. För övrigt kan 
samtliga svar (förutom ”neutral”), genom minst en av dimensionerna, associeras till 
”ilska”. Resultatet för den manliga talaren blir: svenska 95,2 % och spanska 100 %. För 
den kvinnliga talaren blir resultatet: svenska 100 % och spanska 100 %. 
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Dominans 

 
dominans trötthet informativ irritation ilska likgiltighet  
   
   -lust -lust  
+aktiv -aktiv +aktiv +aktiv +aktiv -aktiv 
+säker  +säker  +säker 
 
 
ovisshet strikthet     övertygande vänlighet vitalitet säkerhet neutral 
 
  +/-lust +lust +lust  
 +aktiv +aktiv +aktiv +aktiv 
-säker +säker +säker   +säker 
 
 
Dominans får innebörden ”aktiv säkerhet”. Det vanligaste svaret var ”bestämd” som 
placerades i det semantiska fältet för ”dominans”. De svar som helt eller delvis kan 
associeras med ”dominans” är ”informativ”, ”irritation”, ”ilska”, ”strikthet”, 
”övertygande”, ”vänlighet”, ”vitalitet” och ”säkerhet”. Jag har tolkat ”vitalitet” så att en 
person som är full av vitalitet är aktiv och full av lust. Andelen svar som kan associeras 
till ”dominans” är för den manliga talaren svenska 76,2 % och spanska 66,7 %, för den 
kvinnliga talaren: svenska 95,2 % och spanska 66,7 %.  
 
 
Avsky (med interjektion) 

 
avsky  irritation säkerhet skepticism fördomsfull   likgiltighet 
 
-lust -lust   -lust    
+/-aktiv +aktiv  -aktiv    -aktiv 
+säker  +säker -säker +säker 
 
högmod trötthet stress förvåning glädje sorg lättnad 
 
  -lust +/-lust +lust -lust +lust 
 -aktiv +aktiv +aktiv +aktiv -aktiv +aktiv 
+säker   -säker +säker  +säker 
 
hemlighetsfull  sensualitet  nonchalans  uttråkning   ängslan 
 
      +lust       -lust     -lust 
-aktiv      +aktiv       -aktiv     -aktiv 
+säker      +säker      +säker      -säker 
 
Innebörden av ”avsky” blir ”olustig aktiv/inaktiv säkerhet”. Till skillnad från Abelin 
och Allwood (1999) som inte hade något värde för dimensionen ”aktiv-passiv”, anser 
jag att ”avsky” kan ha särdraget ”+/-aktiv”. Jag anser att det finns olika grader av 
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intensitet i känslan ”avsky”, från en passiv ogillande känsla till en mer aktiv känsla som 
kan jämföras med ”hat”. Svar som med olustfaktorn kan associeras med ”avsky” är 
”irritation”, ”fördomsfull”, ”stress”, ”sorg”, ”uttråkning” och ”ängslan”. Övriga svar 
som kan associeras med ”avsky” är ”säkerhet”, ”högmod”, ”glädje”, ”lättnad”, 
”hemlighetsfull”, ”sensualitet” och”nonchalans”. 
 
 Resultaten blir för manliga talaren: svenska 57,1% och spanska 100 %, för den 
kvinnliga talaren: svenska 61,9% och spanska 100 %. Alltså ett betydligt sämre resultat 
för den kvinnliga talaren. 
 
Avsky (utan interjektion) 

 
avsky opålitlighet glädje  lömskhet ironi smärta säkerhet 
 
-lust  +lust -lust -lust -lust  
+/-aktiv  +aktiv   +aktiv 
+säker -säker +säker +säker +säker  +säker 
 
finurlighet irritation hemlighetsfull  oförskämdhet  sorg    trötthet   uppgivenhet
   
+lust -lust       -lust         -lust    -lust 
 +aktiv -aktiv     +aktiv         -aktiv     -aktiv   -aktiv 
+säker  +säker     +säker 
   
förvåning rädsla förvirring sensualitet vänskaplighet 
 
+/-lust -lust  +lust +lust 
+aktiv +aktiv  +aktiv +aktiv 
-säker -säker -säker +säker  
 
Samtliga svar kan associeras med ”avsky” förutom ”opålitlighet”, ”trötthet”, 
”förvåning”, ”förvirring” och ”vänskaplighet”. De flesta associeras via dimensionen ”-
lust”. 
 
Här får vi följande resultat för den manliga talaren: svenska 90,5 % och spanska 100 %, 
för den kvinnliga talaren: svenska 71,4 % och spanska 33,3 %. 
 
5.2.1 Nyckelkomponenter? 
Det är diskutabelt huruvida det är ”rätt” att associera svar till de avsedda känslorna på 
detta tillsynes förenklade sätt. Det är kanske för varje känsla finns komponenter som är 
speciellt viktiga för hur vi vanligtvis associerar känslor till varandra. För t.ex. ”glädje” 
kan det tänkas att +lust är den komponent som är ”huvudkomponent”, då kan det kanske 
anses tvivelaktigt att associera andra känslor med komponenterna +aktiv eller +säker. 
Jag har dock associerat svaren till känslorna oavsett dimension (undantaget värdet 
”noll”). 
 
Det bör även påpekas att dessa tre dimensioner inte är tillräckliga då känslor/attityder 
som normalt upplevs relativt olika kan få identiska särdragsuppsättningar. Exempel på 
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sådana fall är ”sorg- uttråkning ”, ”blyghet -bekymmer”, ”stress -skam”, ”sensualitet -
lättnad” och ”vänlighet -vitalitet”.   
 
I vissa fall är dessa (sett till dimensionerna i denna analys) identiska känslor/attityder 
semantiskt besläktade med varandra, men de fall som nämns ovan är knappast 
synonyma, anser jag. 
 
Fall som jag lättare kan acceptera är ”trötthet - likgiltighet”, ”irritation -besvär”, 
”skepticism -tveksamhet”, ”bekymmer -ängslan”, ”strikthet -dominans” och ”uttråkning 
-uppgivenhet”. Dessa fall känns mer som synonyma. 
  
För en noggrannare analys behövs fler dimensioner, dessutom bör värdena på 
dimensionerna graderas ytterligare för att nyansera skillnaderna mellan 
känslorna/attityderna. Det kan även vara önskvärt att i en analys skilja på om särdragen 
är förenade med känslotillståndet eller orsaken till känslotillståndet eller eventuellt ett 
objekt som känslan är riktad emot, detta har inte gjorts i denna analys. 
 

5.3 Översikt – resultat av semantisk analys 
 
Resultaten av den semantiska analysen, den procentuella fördelningen, presenteras 
nedan i tabellform. Tabellerna avser endast associationer med de avsedda känslorna.  
 
Tabell 6. Semantisk analys, manlig talare. 

  glädje förvåning sorg rädsla blyghet ilska dominans 
avsky 
(m) 

avsky  
(u) 

sv 48 71 95 86 95 95 76 57 91 

sp 67 100 100 100 100 100 67 100 100 

 
I snitt kan 79 % av de svenska tolkningarna och 93 % av de spanska tolkningarna  
associeras med de avsedda känslorna för den manliga talaren. 
 
Tabell 7. Semantisk analys, kvinnlig talare. 

  glädje förvåning sorg rädsla blyghet ilska dominans 
avsky 
(m) 

avsky  
(u) 

sv 52 95 91 100 100 100 95 62 71 

sp 33 100 67 100 67 100 67 100 33 

 
Här är det 85 % svenska tolkningar och 74 % spanska tolkningar som kan associeras 
med känslorna för den kvinnliga talaren. 
 
Genomsnittligt för båda talarna är det 82 % svenska tolkningar och 83 % spanska 
tolkningar som kan associeras med de avsedda känslorna. 
 
Tabell 8. Semantisk analys, Abelin och Allwood (1999). 

  glädje förvåning sorg rädsla blyghet ilska dominans avsky 

sv 89 95 97 91 69 83 91 68 

sp 43 48 91 91 83 96 87 47 
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Abelins resultat ger i snitt 85 % för de svenska tolkningarna och 73 % för de spanska 
tolkningarna (svensk talare). 
 
Ser vi till källspråkets tolkningar (tolkningar på samma språk som talaren talar) är den 
procentuella andel svar, som kan associeras med de avsedda känslorna, väldigt lika i 
båda studierna: 83 % i min studie och 85 % i Abelins studie. I min studie har de svenska 
och spanska tolkningarna fått nästan exakt samma fördelning (genomsnittligt för båda 
talarna). Abelin har fått en lägre procentuell fördelning av de spanska tolkningarna 
jämfört med de svenska. 
 
 

6 Resultat av akustiska mätningar 
  
Mätningar av yttrandet för ”avsky” har gjorts från bärfrasens början, de föregående 
interjektionerna är alltså inte representerade i någon av mätningarna.  
 
 

6.1 Duration 
 
 
6.1.1 Manlig talare 
Jag har uppmätt frasernas totala duration med pauser och även utan pauser. Dessutom 
har mätningar gjorts med avseende på tonande segment som ett mått på tempo av talet, 
Banse m.fl. (1996) ansåg att detta mått bättre avspeglar talhastigheten än den totala 
artikulationsdurationen (tonande och icke-tonande segment) eller den totala durationen 
av frasen (inklusive pauser), då icke-tonande segment och pauser i mycket korta fraser 
har väldigt liten effekt på talhastigheten överlag. 
 
Vid mätningar av duration med och utan pauser grupperas känslorna på följande sätt för 
den manliga talaren: 
 
Tabell 9. Duration av artikulation, manlig talare. 

M med paus ms   M utan paus ms   M differens ms 

             

sorg  2736  avsky  2593  sorg  266 

avsky  2593  förvåning  2502  ilska  82 

förvåning  2502  sorg  2470  glädje   0 

blyghet  2468  blyghet  2468  förvåning  0 

ilska  2450  rädsla  2372  blyghet  0 

rädsla  2372  ilska  2368  rädsla  0 

glädje   2212  glädje   2212  dominans  0 

dominans   2195   dominans   2195   avsky   0 

 
Durationen med paus är längst för ”sorg” och faller sedan i ordningen: ”avsky”, 
”förvåning”, ”blyghet”, ”ilska”, ”rädsla”, ”glädje” och ”dominans”. Skillnaden mellan 
den längsta och kortaste durationen (med paus) är 541 ms. Vid uppmätning av duration 
utan paus får vi en något förändrad fallande ordning: ”avsky”, ”förvåning”, ”sorg”, 
”blyghet”, ”rädsla”, ”ilska”, ”glädje” och ”dominans”. Värt att notera är att märkbara 
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pauser endast fanns i uttrycken för ”sorg” och ”ilska”, detta avläses ovan under 
differensen, som är skillnaden i duration med och utan pauser. Vid uppmätningen av 
pauser gjordes bedömningen att tysta partier mellan ordgränser i ljudspåret, som ej var 
längre än de genomsnittliga ocklusionsfaserna inom nominalfraserna, ej räknades som 
pauser. Detta p.g.a. att dessa ord började med klusiler. Vid de tillfällen dessa partier var 
längre än ocklusionsfaserna räknades hela det tysta avsnittet som paus (inklusive 
ocklusionsfasen). Ocklusionsfaserna för den manliga talaren uppskattades grovt till 50 ± 
15 ms (där 50 ms var den genomsnittliga ocklusionsdurationen av samtliga yttranden). 
Jag anser att så kort tystnad ej är hörbar och knappast kan ses som en kognitiv paus. De 
längsta individuella ocklusionsfaserna fanns i känslorna: ”avsky” och ”rädsla” 
 
Durationsmätningar gjordes även på tonande segment i yttrandena för de olika 
känslorna. Mätningarna gjordes automatiskt m.h.a. programmet Praat. 
 
För den manliga talaren blev resultatet följande:  
 
Tabell 10. Duration av tonande segment, manlig talare. 

M tonande segment ms 

     

blyghet  1820 

avsky  1820 

sorg  1790 

glädje   1760 

förvåning  1750 

ilska  1740 

dominans  1610 

rädsla   1590 

 
 
Durationen av tonande segment ger ytterligare en annan rangordning mellan känslorna, 
där ”blyghet” är längst och ”rädsla” är kortast.  En jämförelse av durationerna ges 
nedan: 
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Figur 19. Olika durationsmätningar av manlig talare. 
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6.1.2 Kvinnlig talare 
Durationen för den kvinnliga talaren fördelade sig på följande sätt: 
 
 
Tabell 11. Duration av artikulation, kvinnlig talare. 

K med paus ms   K utan paus ms   K differens   ms 

             

dominans  3135  dominans  2591  dominans  544 

rädsla  3085  rädsla  2570  rädsla  515 

glädje   2530  glädje   2530  sorg  93 

sorg  2521  sorg  2428  glädje   0 

avsky  2390  avsky  2390  förvåning  0 

blyghet  2376  blyghet  2376  blyghet  0 

förvåning  2336  förvåning  2336  ilska  0 

ilska   2336   ilska   2336   avsky   0 

 
 
För den kvinnliga talaren blev den fallande ordningen i duration med paus: ”dominans”, 
”rädsla”, ”glädje”, ”sorg”, ”avsky”, ”blyghet”, ”förvåning” och ”ilska”. Utan paus får vi 
följande ordning: ”dominans”, ”rädsla”, ”glädje”, ”sorg”, ”avsky”, ”blyghet”, 
”förvåning” och ”ilska”. Det gör alltså ingen skillnad i rangordningen när vi tar bort 
pauserna. Endast i tre känslor har några pauser i yttrandet: ”dominans”, ”rädsla” och 
”sorg”. Pauser identifierades på liknande sätt som för den manliga talaren. 
Ocklusionsfaserna för den kvinnliga talaren uppskattades till 60 ± 15 ms (där 60 ms var 
den genomsnittliga ocklusionsdurationen av samtliga känslor) De längsta individuella 
ocklusionsfaserna uppmättes för känslorna ”avsky”, ”glädje” och ”blyghet”. 
 

 
Durationen av tonande segment fördelade sig som följande: 
 
 
Tabell 12. Duration av tonande segment, kvinnlig talare. 

K tonande segment ms 

     

dominans  1910 

ilska  1870 

rädsla  1850 

glädje   1790 

sorg  1690 

förvåning  1680 

blyghet  1640 

avsky   1640 

 
 
 
Jämförelser av de olika durationsmätningarna ges nedan i Figur 20. 
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Figur 20. Olika durationsmätningar av kvinnlig talare. 

 
 
6.1.3 Allmänt 
Vid beräkning av resp. talares genomsnittliga duration av de olika durationsmätningarna 
framgår att den manliga talaren talar något snabbare är den kvinnliga talaren. Se figur 
21 nedan. 
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Figur 21. Genomsnittliga durationer av de olika durationsmätningarna för resp. talare. 

 
 
Det kan diskuteras vilken typ av durationsmätning som säger mest om talhastigheten då 
de ger olika rangordning. Vid yttranden med låg intensitet och med viskande karaktär 
fångas ej normalt tonande segment upp, vilket kanske är något missvisande. Jag har 
dock valt att redovisa  tre typer av duration : av artikulation (med och utan pauser) och 
av tonande segment. 
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6.2 F0  
 
En mängd parametrar studerades för F0. För varje känsla uppmättes följande: 
medelvärdet, standardavvikelsen, lägsta frekvensen (min), högsta frekvensen (max), 
medianvärdet och första och andra kvartilvärdet (samtliga värden avser mätningar inom 
en och samma fras). Jag använde programmet Praat som gjorde frekvensmätningar med 
10ms intervall. 
 
 
6.2.1 Manlig talare 
F0-mätningarna för den manliga talaren blev följande: 
 
Tabell 13. F0 för manlig talare. 

känsla   Hz medel Hz std.avv Hz max Hz  min Hz median Hz 1:a qrt Hz 2:a qrt 

           

glädje   145,12 20,32 185,16 97,26 143,78 132,10 160,21 

förvåning  159,29 49,08 244,56 82,85 147,77 116,75 210,97 

sorg  162,22 24,22 197,82 81,60 164,99 145,83 180,15 

rädsla  133,09 11,21 161,00 104,02 133,16 124,54 141,40 

blyghet  126,01 9,72 145,28 104,54 126,24 117,80 134,06 

ilska  226,09 65,17 339,97 99,39 217,34 179,47 285,94 

dominans  143,04 27,07 198,62 75,33 141,18 127,13 160,17 

avsky   128,84 20,55 171,45 73,32 125,28 115,50 144,43 

 
 
Från tabellen framgår att ”ilska” har det överlägset högsta medelvärdet av F0 (226,09 
Hz), och har den högsta maximala frekvensen (339,97 Hz), dock är den minimala 
frekvensen relativt låg (99,39 Hz) och det höga värdet på standardavvikelsen (65,17 Hz) 
skvallrar om stor spridning i förhållande till medelvärdet. ”Blyghet” har det lägsta 
medelvärdet av F0 (126,01 Hz) och även den lägsta maximala frekvensen (145,28 Hz) 
och den minsta standardavvikelsen (9,72 Hz). Nedan visas medelvärden av F0 i figur 
22. 
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Figur 22. Medelvärden av F0, manlig talare. 
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Standardavvikelserna av F0 har tagits som ett mått av variabiliteten av F0 (se tabell 13 
ovan). De känslor som hade störst variabilitet var ”ilska”, ”förvåning” och ”dominans”. 
”Blyghet” hade minst variabilitet. För F0-kurvor se bilaga 1. 
 
 6.2.2 Kvinnlig talare 
Samma mätningar gjordes på den kvinnliga talarens fraser. Nedan visas resultaten av 
dessa mätningar i tabell 14. 
 
 
Tabell 14. F0 för kvinnlig talare 

känsla   Hz medel Hz std.avv Hz max Hz  min Hz median Hz 1:a kvrt Hz 2:a kvrt 

           

glädje   255,68 50,51 350,93 153,34 242,75 221,92 298,67 

förvåning  232,15 40,45 307,30 152,50 227,67 196,09 265,55 

sorg  197,60 21,01 236,79 153,55 194,68 180,78 215,15 

rädsla  239,49 15,58 284,60 198,36 240,87 229,00 249,81 

blyghet  179,34 18,03 234,34 147,64 177,60 166,12 186,34 

ilska  276,47 50,58 375,46 158,41 272,58 248,57 309,12 

dominans  198,91 27,24 274,05 154,49 198,02 178,76 212,26 

avsky   183,35 42,30 240,77 93,04 193,27 165,75 215,43 

 
Ovan framgår att ”ilska” har det högsta medelvärdet av F0 (276,47 Hz) och likaså det 
högsta maximala värdet (375,46 Hz), den höga standardavvikelsen indikerar stor 
spridning. Även här har ”blyghet” det lägsta medelvärdet (179,34 Hz) och även det 
lägsta maximala värdet (234,34 Hz).  
 
Nedan visas medelvärden av F0 figur 23. 
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Figur 23. Medelvärden av F0, kvinnlig talare. 
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De känslor med störst variabilitet var ”ilska”, ”glädje” och ”förvåning” (se std.avv. i 
tabell 14).”Rädsla” och ”blyghet” hade de minsta variationerna. För  F0-kurvan se 
bilaga 2. 
 
6.2.3 Man vs. kvinna 
Båda talarna har högsta medelvärdet av F0 för ”ilska”.  ”Avsky” får det näst lägsta 
medelvärdet och ”blyghet” får det lägsta medelvärdet avF0 för båda talarna. För de 
övriga känslorna finns inget direkt mönster av medelvärdet mellan talarna.  
 
 
 

6.3 Intensitet 
 
Intensitet är en svår variabel att mäta då resultatet beror i stor utsträckning på avståndet 
mellan mikrofonen och talarens mun, och inspelningsvolymen. Inspelningsvolymen var 
konstant för varje talare, dock anpassad för resp. talare, likaså var avståndet till 
mikrofonen i stort sett konstant. Talarna ombads att tala så nära ett ringformat 
puffskydd som möjligt, vilket ändå innebär små variationer i avståndet. 

 
 
6.3.1 Manlig talare 
Resultaten av mätningarna för intensiteten av den manliga talarens yttranden visas 
nedan i tabell 15. 
 
 
Tabell 15. Intensitet, manlig talare. 

känsla   dB medel dB std.avv dB max dB min 

        

glädje   67,19 8,70 79,31 37,86 

förvåning  55,46 9,27 76,57 39,86 

sorg  60,81 12,71 75,06 25,03 

rädsla  60,97 8,73 70,72 34,88 

blyghet  57,18 7,55 64,85 33,03 

ilska  76,41 8,91 86,82 48,43 

dominans  68,45 8,48 81,30 40,68 

avsky   61,08 8,22 71,36 30,83 

 
 
Känslan ”ilska” har den det högsta medelvärdet (76,41 dB) följt av ”dominans” och 
”glädje”. Lägst medelvärde har ”förvåning” (55,46 dB) Högsta maximala värde har 
”ilska” (86,82 dB) följt av ”dominans”, ”glädje”. ”Sorg” har det lägsta minimala värdet 
(25,03 dB) och den största standardavvikelsen (12,71 dB). Nedan visualiseras 
medelvärdena på intensiteten i figur 24. 
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Figur 24. Medelvärden av intensitet, manlig talare. 
 

För intensitetskurvor se bilaga 1. 
 
6.3.2 Kvinnlig talare 
Samma typ av mätningar gjordes för den kvinnliga talarens yttranden, resultaten 
redovisas i tabell 16 nedan. 

 
 
Tabell 16. Intensitet, kvinnlig talare. 

känsla   dB medel dB std.avv dB max dB min 

        

glädje   63,77 10,57 80,66 34,53 

förvåning  60,01 9,31 70,66 34,31 

sorg  58,31 10,07 70,72 32,36 

rädsla  56,68 13,61 72,91 27,30 

blyghet  54,52 9,22 66,56 31,08 

ilska  71,34 9,62 84,27 41,86 

dominans  58,48 14,50 77,08 25,15 

avsky   56,72 9,66 68,03 31,71 

 
 
”Ilska” har det högsta medelvärdet (71,34 dB), sedan följer ”glädje” och ”dominans”. 
Även här har ”ilska” det högsta maximala värdet (84,27 dB), följt av ”glädje” och 
”dominans”. Det lägsta minimala värdet har ”dominans” (25,15 dB) som också har den 
största standardavvikelsen (14,50 dB). Nedan visas medelvärdena i figur 25. 
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Figur 25. Medelvärden av intensitet, kvinnlig talare. 

 
För intensitetskurvor se bilaga 2. 

 
6.3.3 Man vs. Kvinna 
På grund av de olika talarna spelades in med olika inspelningsvolymer kan inte direkta 
jämförelser göras mellan de båda talarna. Istället får jämförelser göras av rangordningen 
av känslorna efter intensitet för talarna. 
 
Den manliga talaren har följande rangordning sett till medelvärdet för intensiteten för de 
olika känslorna: ”ilska”, ”dominans”, ”glädje”, ”avsky”, ”rädsla”, ”sorg”, ”blyghet” och 
”förvåning”. Här har ”sorg”, ”rädsla” och ”avsky” i princip samma intensitet 
 
Den kvinnliga talaren har rangordningen: ”ilska”, ”glädje”, ”förvåning”, ”dominans”, 
”sorg”, ”avsky”, ”rädsla” och ”blyghet”. Här har  ”dominans” och ”sorg” nästan samma 
intensitet, detsamma gäller för ”avsky” och ”rädsla”. 
 
Gemensamt för båda talarna är att ”ilska” har det högsta medelvärdet för intensiteten, 
”glädje” har för båda talarna relativt hög intensitet jämfört med de övriga känslorna. 
”Avsky”, ”rädsla” och ”sorg” är relativt lika i intensitet för båda talarna. ”Förvåning” är 
den känsla som skiljer sig mest mellan talarna (lägst intensitet för mannen och på tredje 
plats för kvinnan).  
 
 

6. 4 Sammanfattning och jämförelser mellan känslorna 
 
Värt att notera är att båda talarna använde sig vid vissa känslor stönliknande 
interjektioner som [βΕη] och ljudliga inandningar och snyftningar före den lexikala 
frasen. Om dessa hade inkluderats hade durationen (med pauser) för vissa känslor ökat 
med 600–1300 ms. Dessa var tydligast för känslan ”avsky” för båda talarna, därför 
spelades en version upp med denna interjektion och en utan vid perceptionstestet, detta 
för att se hur stor funktion denna interjektion har vid tolkningen av känslan. Andra 
känslor som realiserades på liknande sätt (fast inte lika tydligt) var ”förvåning”, ”sorg” 
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och ”rädsla” (även glädje, fast då med ett skratt). Jag har valt att inte inkludera dessa 
segment vid uppspelningen av dessa känslor för informanterna p.g.a. att det kan vara 
problematiskt att skilja på en s.k. expressiv inandning och en vanlig inandning. Detta 
område kräver mer inriktade studier anser jag. 
 
6.4.1 Sammanfattning 
Det är intressant att se till eventuella akustiska likheter som finns mellan de olika 
känslorna, då dessa möjligen kan förklara en del av de misstolkningar som förekom i 
perceptionstestet. Intressant är även att de olika talarna i relativt stor utsträckning 
producerade samma känslor på olika sätt (vid jämförelser av inbördes rangordning av 
parametrarna duration, F0 och intensitet). 
 
För den manliga talaren finns det likheter mellan ”ilska”, ”dominans” och ”glädje”, 
dessa har stark intensitet, kort eller mellanlång duration, och variation eller stor 
variation i F0-kurvan. ”Förvåning” och ”blyghet” har likheter i intensitet (svag 
intensitet). ”Sorg” och ”avsky” har likheten mellanstark intensitet och lång duration. 
”Förvåning” och ”ilska” har båda stor variation i F0-kurvan och mellanlång duration.  
 
De största likheterna mellan de olika känslorna för den kvinnliga talaren fanns mellan 
”glädje” och ”ilska” då båda har en stor variation i F0-kurvan, stark intensitet, de högsta 
medelvärdena av F0 och kort eller mellanlång duration. ”Förvåning”, ”ilska” och 
”avsky” har samtliga kort duration och stor variation i F0-kurvan. ”Glädje”, 
”förvåning”, ”ilska” och ”avsky” har stor variation i F0-kurvan. ”Rädsla” och ”avsky” 
har svag intensitet. ”Rädsla” och ”dominans” har lång duration. ”Rädsla” och ”blyghet” 
har liten variation i F0-kurvan och svag intensitet.  
 
Generellt för båda talarna finns den tydligaste likheten mellan ”ilska” och ”glädje” båda 
har stark intensitet, kort eller mellanlång duration och variation eller stor variation i F0-
kurvan.   
 
 
6.4.2 Jämförelser mellan känslorna 
Om vi ser till de misstolkningar som givits i perceptionstestet är det intressant att se 
(förutom eventuella semantiska likheter) vilka av dessa som kan förklaras med de 
akustiska likheter som beskrivs ovan. Jag har valt att se till de känslor som är föremål 
för denna studie (undantaget ”irritation” då denna enligt Scherer (1996) är ekvivalent 
med ”cold anger”), främst p.g.a. att jag inte har några empiriska data från närbesläktade 
känslor. Nedan presenteras exempel på sådana fall (observera att ”avsky”, om inte annat 
anges, avser båda varianterna). 
 
Manlig talare 
 

• ”Glädje” har tolkats som ”dominans” av den svenska gruppen. 
• ”Dominans” har tolkats som ”ilska” och ”irritation” av den svenska gruppen. 
• ”Ilska” har tolkats som ”glädje” och ”dominans” av den svenska gruppen. 
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Kvinnlig talare 
 

• ”Ilska” har tolkats som ”glädje” och ”förvåning” av den svenska gruppen. 
• ”Avsky” har tolkats som ”förvåning”, ”glädje” och ”rädsla” av den svenska 

gruppen. 
• ”Blyghet” har tolkats som ”rädsla” av den svenska gruppen. 
• ”Glädje” har tolkats ”förvåning” och tvärtom av den svenska gruppen. 

 
För ”avsky” (utan interjektion) har ”förvåning” och ”rädsla” fått en större andel svar, 
”glädje” fick lika stor andel som den avsedda känslan (”avsky”). ”Glädje” tolkades som 
”förvåning” i samma utsträckning, ”förvåning” tolkades som ”glädje” i större 
utsträckning. 
 
Det bör dock tilläggas att för dessa exempel är det endast ”ilska” och ”sorg” för den 
manliga talaren och ”avsky” (m) för den kvinnliga talaren som fått majoritet för avsedda 
tolkningar av den spanska gruppen. 
 
 
6.5 Jämförelser med Scherer 
 
Nedan presenteras de, enligt Banse och Scherer (1996), väntade akustiska effekter, för 
några utvalda känslor. Som tidigare nämnts är uppgifterna i följande tabell beräknade 
genom jämförelser av samtliga känslor. Svaga och starka ökningar resp. minskningar av 
olika parametrar bedömdes av standardavvikelsen för en parameter för samtliga känslor, 
där 0.5 SD (standardavvikelse) motsvarar en svag ökning eller minskning, och 1 SD 
motsvarar en kraftig ökning eller minskning. Jag har på liknande sätt bedömt mina 
mätningar. 
 
Tabell 17. Scherers förutspådda effekter 

    Fear Joy Sadness Anger (h) Disgust happines contempt anger (c) grief 

             

             

F0 mean  ++  +  + -  ++  +  -  + -  -  + 

             

F0 variability  ++  +  -  ++ 0  - 0  -  + 

             

Intensity mean  +  +  - -  ++  +  -  ++  +  + 

             

Intensity variability  +  +  -  + 0  - 0  0 

             

Speech rate (R)    + +  +  -  + 0  - 0 0  + 

                      

 
Förklaringar: ”+” eller ”-” innebär en svag ökning/minskning ( +/- 0.5 SD). ”++” eller ” 
- - ” innebär en stark ökning/minskning ( +/- 1 SD). Dubbla symboler med motsatta 
tecken (”+ -”) innebär att både en ökning och en minskning är möjlig. ”0” innebär ingen 
förändring jämfört med genomsnittet. 
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Speech rate innebär talhastighet och avser duration av icke tysta partier, en ökning 
innebär således en kortare duration. Tabellen bygger på en mer fullständig tabell i Banse 
och Scherer (1996) som har fler känslor och parametrar. Dessa känslor och parametrar 
valdes med utgångspunkt av de känslor som är intressanta i denna studie dock finns ej 
känslorna ”förvåning”, ”blyghet” och ”dominans” representerade i Scherers lista. Värt 
att notera är att känslorna i tabell 19 är mer nyanserade än i denna undersökning. 
”Glädje” jämförs med ”joy” och ”happiness”, ”sorg” jämförs med ”sadness” och 
”grief”, ”ilska” jämförs med  ”hot anger” och ”cold anger” och ”avsky” jämförs med 
”disgust” och ”contempt”. Översättningar av dessa par av engelska känslotermer ger i 
stor utsträckning synonyma förklaringar på svenska. Detta kan möjligen bero på att det 
engelska språket är mer nyanserat än det svenska språket. Variabilitet av F0 och 
intensitet representeras av standardavvikelsen inom ett yttrande.  
 
För beräkning av exempelvis ökningen eller minskningen av variabiliteten av F0 för 
”ilska” för den manliga talaren, beräknades först ett medelvärde M av 
standardavvikelserna (dessa finns presenterade i tabell 13) för samtliga känslor. Sedan 
beräknades en ny standardavvikelse (av samtliga känslor) av dessa samtliga 
standardavvikelser.  Den nya standardavvikelsen benämns 1 SD. För att beräkna 
eventuell ökning eller minskning av ”ilska” tar vi standardavvikelsen för ”ilska” (från 
tabell 13) och subtraherar denna med den genomsnittliga standardavvikelsen M, sedan 
divideras summan med värdet av 1 SD (den nya standardavvikelsen). På detta sätt får vi 
fram andelen SD för ”ilska”. Ett positivt värde innebär en ökning, ett negativt värde 
innebär en minskning. Antag att värdet blir 1,22 SD, detta innebär att vi har en stark 
ökning. Samtliga parametrar beräknas på samma sätt. 
 
Nedan presenteras resultaten av de akustiska mätningarna för den manliga talaren i 
samma tabellformat som ovan. 
 
Tabell 18. Mätningar av manlig talare 

 

 
Skuggade partier med ram indikerar överensstämmelse med Scherer (tabell 17), 
skuggade partier utan ram indikerar att en svagare överensstämmelse, exempelvis en 
parameter med värdet ”+ +” jämförs med ”+”. 

    Fear Joy Sadness Anger(h) Disgust happines contempt anger (c) grief 

   (rädsla) (glädje) (sorg) (ilska) (avsky) (glädje) (avsky) (ilska) (sorg) 

             

F0 mean   - 0 0  ++  - 0  -  ++ 0 

             

F0 variability  - -  - 0  ++  -  -  -  ++ 0 

             

Intensity mean 0  + 0  ++ 0  + 0  ++ 0 

             

Intensity variability 0 0  ++ 0  - 0  - 0  ++ 

             

Speech rate (R)   0  ++  - 0  - -  ++  - - 0  - 
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Tabellen visar att ”ilska” är den känsla som bäst överensstämmer med Scherers effekter 
(för ”hot anger”) även variabiliteten och medelvärdet av F0 stämmer bra med vad 
Scherer har förutspått. Även medelvärdet av intensitet stämmer bra, dock stämmer 
variabiliteten av intensiteten och talhastigheten bättre med ”cold anger” (irritation), här 
får vi även en svag överensstämmelse för medelvärdet av intensiteten. För ”glädje” får 
vi en överensstämmelse för medelvärdet av intensiteten och en svag överensstämmelse 
för talhastigheten för ”joy”. Dessutom får vi en överensstämmelse för variabiliteten av 
F0 för ”happines”. För övrigt får vi enstaka överensstämmelser för känslorna ”sorg” och 
”avsky”.  
 
 
Tabell 19. Mätningar av kvinnlig talare 

    Fear Joy Sadness Anger(h) Disgust happines contempt anger (c) grief 

   (rädsla) (glädje) (sorg) (ilska) (avsky) (glädje) (avsky) (ilska) (sorg) 

             

F0 mean   +  ++  -  ++  - -  ++  - -  ++  - 

             

F0 variability  - -  ++  - -  ++  +  ++  +  ++  - - 

             

Intensity mean  -  + 0  ++  -  +  -  ++ 0 

             

Intensity variability  ++ 0 0  -  - 0  -  - 0 

             

Speech rate (R)    - -  - 0  ++  +  -  +  ++ 0 

                      

  
 
 
Vid snabb överblick ser vi att fler överensstämmelser finns för den kvinnliga talaren. 
Även här är det ”ilska” och ”glädje” som överensstämmer bäst. ”Ilska” med starka 
överensstämmelser för medelvärdet av F0, variabiliteten av F0, medelvärdet av 
intensiteten och en svag överensstämmelse av talhastigheten för ”hot anger”, dessutom 
finns en svag överensstämmelse för medelvärdet av intensiteten för ”cold anger”. 
”Glädje” överensstämmer svagt med medelvärdet av F0 och variabiliteten av F0, starkt 
med medelvärdet av intensiteten för ”joy”, dessutom en stark överensstämmelse av 
talhastigheten för ”happines”. ”Sorg” har den del överensstämmelser med ”sadness” och 
”grief” och ”rädsla” med ”fear”. 
 
  
    
Sammanfattningsvis kan det sägas att känslorna ”ilska” och ”glädje” producerats på de 
sätt som Scherer förutspått. Det kan dock diskuteras huruvida ett inspelat ljudspår för 
resp. känsla kan ge ett rättvist och pålitligt resultat. Flera inspelningar för varje känsla 
skulle ur statistisk synpunkt ge ett mer pålitligt resultat, vilket vore mer rättvist mot 
författarna. Detta kräver dock en betydligt mer omfattande studie. 
 



Jari Olavison - 2003 

 54 

 

6.4 Jämförelser med Abelin 
 
Abelin och Allwood (1999) sammanfattade sina akustiska mätningar på följande sätt 
(tabell 20 är baserad på Abelin och Allwood, 1999: 15): 
 
 
Tabell 20. Sammanfattning av akustiska mätningar, Abelin och Allwood (1999). 

känsla Duration (med paus) intensitet F0-kurva min - max Hz variationsbredd Hz 

        

glädje mellan mellan monoton 160-250 90 

förvåning mellan stark stor variation 110-360 250 

sorg lång svag monoton 125-275 150 

rädsla mellan mellan variation 125-375 250 

blygsel mellan svag variation 160-275 115 

ilska kort stark stor variation 160-260 100 

dominans kort stark variation 95-250 155 

avsky lång stark variation 100-330 230 

 
 
 
Den längsta uppmätta durationen var 7400ms, den kortaste var 4090ms. Bedömningen 
”mellan” gjordes för durationer mellan 5000-6000ms, längre duration ger värdet ”lång” 
och kortare duration ger värdet ”kort”. Jag har lagt till variationsbredd till tabellen för 
att åskådliggöra omfånget av F0-variation då F0 är specifik för talaren. 
 
 
Då Abelin endast använde sig av en manlig talare har jag valt att jämföra dessa resultat 
med resultaten av den manliga talaren i denna studie.  
 
 
 
Tabell 21. Sammanfattning manlig talare. 

känsla Duration (med paus) intensitet F0-kurva min - max Hz 
variationsbredd 
Hz 

        

glädje kort stark variation 97-185 88 

förvåning mellan svag stor variation 97-245 148 

sorg lång mellan variation 82-198 116 

rädsla kort mellan variation 104-161 57 

blygsel mellan svag monoton 105-145 40 

ilska mellan stark stor variation 100-340 240 

dominans kort stark variation 75-199 124 

avsky lång mellan variation 73-171 98 

 
 
Skuggade partier har samma eller liknande värde i Tabell 20. 
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Den längsta uppmätta durationen i denna studie var 2736ms, den kortaste var 2195ms. 
Bedömningen ”mellan” innebär en duration på 2450-2550ms. Bedömningar av 
intensitet har gjorts på liknande sätt där värdet ”mellan” innebär en intensitet på 60-65 
dB. F0-kurvornas bedömningar baseras på standardavvikelserna av F0, där värden 0-10 
Hz = ”monoton”, 11-39 Hz = ”variation” och 40- Hz ”stor variation”.   
 
Om vi vid jämförelser för enkelhetens skull ser till duration, intensitet och F0-kurvan 
ser vi att produktionerna av ”dominans” är mest lika. Känslor som producerats likadant 
sett till duration och F0-kurvan är ”förvåning” och ”avsky”. Här skiljer sig dock värdet 
på intensitet. ”Rädsla” och ”ilska” är lika sett till intensitet och F0-kurvan. Känslan 
”glädje” enligt denna jämförelse verkar produceras annorlunda på spanska. Det kan 
konstateras att den svenska talaren i Abelin och Allwood (1999) har en betydligt högre 
tonhöjd i produktionen för känslorna ”glädje”, ”blyghet” och ”ilska”, kanske är detta 
specifikt för svenskan. 
 
Det kan diskuteras huruvida en sådan jämförelse säger så mycket om egentliga 
skillnader mellan produktionen av känslor då Abelin och Allwood (1999) gett ganska 
vaga uppgifter om de akustiska egenskaperna och på vilket sätt dessa har bedömts. Det 
vore ur vetenskaplig synpunkt bättre om resultaten presenterats med mer exakta siffror. 
Jag anser att samtliga bedömningar (av båda talarna) bör göras av en och samma person 
för att ge ett rättvist resultat. Ser vi till känslor som skiljer sig i t.ex. intensitet, där den 
ena talaren fått bedömningen ”kort” och den andra talaren fått bedömningen ”mellan” 
kan det var så att dessa båda ligger precis på gränsen till dessa bedömningar och kanske 
skulle ha fått samma bedömning om en och samma person hade gjort denna bedömning. 
Med detta i åtanke bedömer jag att samtliga känslor producerats på liknande sätt 
förutom ”glädje” (skillnader i F0-kurvan) , ”förvåning” (skillnader i intensitet) och 
”sorg” (skillnader i intensitet och F0-kurva) med skillnaden att den svenska talaren har 
högre tonhöjd för känslorna ”glädje”, ”blyghet” och ”ilska”. 
 
  

7 Diskussion/Slutsatser 
 
För att anknyta till de syften jag hade med denna studie kan jag konstatera att de 
svensktalande i denna studie misstolkar spanska stimuli i ungefär samma utsträckning 
som de spansktalande gjorde med svenska stimuli i Abelin och Allwood (2003, 1999), 
dock med viss reservation för att den spansktalande gruppen var så liten i denna studie 
(denna var tänkt som en kontrollgrupp för att kontrollera om yttrandena producerats 
enligt spanska normer) och att indelningen i semantiska fält och den semantiska 
analysen präglas till viss del av min subjektivitet.  
 
Resultaten från perceptionstesterna fick överlag många enskilda svar och i många fall 
uppnåddes ej någon majoritet av någon tolkning vare sig för den svenska eller för den 
spanska gruppen. Det kan diskuteras om detta delvis kan förklaras med att fritt val har 
använts och att informanterna kände sig pressade p.g.a. tid (möjligtvis upplevde vissa 
informanter situationer, där övriga väntade på att de skulle bli klara, som stressande). 
Dessutom är det intressant att de olika talarna ibland producerade känsloyttrandena 
akustiskt på lite olika sätt, vilket också gav lite olika resultat. Detta gäller i princip för 
alla känslor förutom ”ilska” och ”glädje”. 
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Intressanta resultat är bl.a. att den svenska gruppen misstolkade ”ilska” som ”glädje” i 
14 % resp. 19 %, dessutom att ”förvåning” i relativt stor utsträckning tolkades som 
”glädje” (14  % resp. 38 %). Detta kan jämföras med att den spanska gruppen i Abelin 
och Allwood (2003, 1999) tolkade ”glädje” som ”sorg” (35 %). Det vore därför 
intressant att göra akustiska analyser och jämföra svensk ”glädje” med spansk ”ilska”, 
spansk ”förvåning” och spansk ”sorg” för att undersöka eventuella akustiska likheter. 
 
Det kan också sägas att ”förvåning” verkar uttryckas på olika sätt i spanska och 
svenska, den manliga talaren fick vi resultaten: svenska 10 % och spanska 100 %. För 
den kvinnliga talaren: svenska 24 % och spanska 100 %. Detta kan jämföras med 
Abelin och Allwood (1999, 2003) som hade en manlig svensk talare, resultaten var: 
svenska 74 % och spanska 22 %. 
  
Även ”avsky” verkar uttryckas på olika sätt, dock är interjektionen avgörande för de 
spanska tolkningarna. Värt att notera är att för den manliga talaren svarade majoriteten 
av de spansktalande med ”glädje” för ”avsky” (utan interjektionen), för den kvinnliga 
talaren gav de svar som ”vänskaplighet” och ”sensualitet” som också är positiva någon 
mening. Även ”förvåning”, ”sorg” och ”rädsla” hade liknande interjektioner men dessa 
var inte lika tydliga och intensiva och verkar heller ej vara lika essentiella för de 
spanska tolkningarna. Interjektioners inverkan på tolkningar av känslor är ett område 
som vore intressant att utforska vidare. 
 
Den akustiska analysen visar att känslor som förväxlats i stor utsträckning är lika till 
uttrycket i något avseende. Många av dessa känslor har också semantiska likheter i form 
av gemensamma särdrag. Exempel på sådana fall är ”dominans -ilska -irritation”, ”sorg 
-blyghet”, ”blyghet -rädsla” och ”glädje -förvåning”.  
 
Det bör dock påpekas att denna studie endast avser den auditiva dimensionen av 
känslouttryck och att visuella stimuli (i form av ansiktsuttryck och gester) säkerligen 
har en stor inverkan på tolkningar av känslor. I vardagen får vi en kombination av 
auditiva och visuella stimuli, där t.ex. ansiktsuttrycket avgör huruvida vi kan skilja två 
(ur akustisk synpunkt) likartade känslouttryck från varandra, t.ex. ”glädje” och ”ilska”.    
  
 
 

7.1 Allmänt 
 
Efter analyser av tolkningarna förstår jag ganska klart nackdelarna med metoden ”fritt 
val”, det är i många fall problematiskt att klassificera svar i semantiska fält och vara 
konsistent. Önskvärt, i mån av tid, hade varit att även parallellt göra en undersökning 
med förutbestämda svarsalternativ för att se eventuella skillnader i resultat. Det vore 
också önskvärt att ha tillgång till fler spansktalande informanter då avvikande svar från 
en liten grupp ger förhållandevis stora utslag i resultaten. Vidare för att testa Banse och 
Scherers (1996) förutspådda akustiska effekter vore det önskvärt att ha fler inspelningar 
för varje känsla för att få ett statistiskt bättre underlag för jämförelser. Problematiskt då 
skulle dock bli att välja ut de yttrandena som skulle användas i perceptionstestet. 
Dessutom finns en rad andra akustiska parametrar som ej tagits upp i denna studie t.ex. 
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distributionen av energi i frekvensspektrum och formanternas placering och frekvens, 
även dess relativa mönster. För rättvisa jämförelser med Banse och Scherer krävs dock 
en separat studie, då den skulle bli ganska omfattande.
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Bilaga 1 – F0 och intensitet för manlig talare. 
 
F0 75-400 Hz utjämnad med 10 Hz bandvidd, Intensitet 75 Hz max 100db. 
 
Glädje 

Time (s)

0 2.24194
0

400
F0-kurva Man: glädje

 

Time (s)

0 2.24194
0

100
Intensitetskurva Man: glädje

 
Förvåning 

Time (s)

0 2.5254
0

400
F0-kurva Man: förvåning

 

Time (s)

0 2.5254
0

100
Intensitetskurva Man: förvåning
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Sorg 

Time (s)

0 2.74542
0

400
F0-kurva Man: sorg

 

Time (s)

0 2.74542
0

100
Intensitetskurva Man: sorg

 
 
 
 
Rädsla 

Time (s)

0 2.33079
0

400
F0-kurva Man: rädsla

 

Time (s)

0 2.33079
0

100
Intensitetskurva Man: rädsla
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Blyghet 

Time (s)

0 2.45875
0

400
F0-kurva Man: blyghet

 

Time (s)

0 2.45875
0

100
Intensitetskurva Man: blyghet

 
 
 
 
Ilska 

Time (s)

0 2.46356
0

400
F0-kurva Man: ilska

 

Time (s)

0 2.46356
0

100
Intensitetskurva Man: ilska
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Dominans 

Time (s)

0 2.18696
0

400
F0-kurva Man: dominans

 

Time (s)

0 2.18696
0

100
Intensitetskurva Man: dominans

 
 
 
 
Avsky 

Time (s)

0 2.6365
0

400
F0-kurva Man: avsky

 

Time (s)

0 2.6365
0

100
Intensitetskurva Man: avsky
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Bilaga 2 – F0 och intensitet för kvinnlig talare 
 
F0 75-400 Hz utjämnad med 10 Hz bandvidd, Intensitet 75 Hz max 100db. 

 
Glädje 

Time (s)

0 2.57694
0

400
F0-kurva Kvinna: glädje

 

Time (s)

0 2.57694
0

100
Intensitetskurva Kvinna: glädje

 
Förvåning 

Time (s)

0 2.38535
0

400
F0-kurva Kvinna: förvåning

 

Time (s)

0 2.38535
0

100
Intensitetskurva Kvinna: förvåning
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Sorg 

Time (s)

0 2.54577
0

400
F0-kurva Kvinna: sorg

 

Time (s)

0 2.54577
0

100
Intensitetskurva Kvinna: sorg

 
 
 
 
Rädsla 

Time (s)

0 3.12135
0

400
F0-kurva Kvinna: rädsla

 

Time (s)

0 3.12135
0

100
Intensitetskurva Kvinna: rädsla
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Blyghet 

Time (s)

0 2.37119
0

400
F0-kurva Kvinna: blyghet

 
 

Time (s)

0 2.37119
0

100
Intensitetskurva Kvinna: blyghet

 
 
 
 
Ilska 

Time (s)

0 2.367
0

400
F0-kurva Kvinna: ilska

 
 

Time (s)

0 2.367
0

100
Intensitetskurva Kvinna: ilska
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Dominans 

Time (s)

0 3.15738
0

400
F0-kurva Kvinna: dominans

 
 

Time (s)

0 3.15738
0

100
Intensitetskurva Kvinna: dominans

 
 
 
 
Avsky 

Time (s)

0 2.40837
0

400
F0-kurva Kvinna: avsky

 
 

Time (s)

0 2.40837
0

100
Intensitetskurva Kvinna: avsky

 


