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LÅNGSAMMARE IGENKÄNNING AV EMOTIONER I ANSIKTSUTTRYCK HOS INDIVIDER 

MED UTMATTNINGSSYNDROM  

 – EN PILOTSTUDIE 

 

Tomas Löfdahl och Mattias Wretman  

 

Syftet med denna pilotstudie var att skapa hypoteser om och hur 

utmattningssyndrom påverkar förmågan att känna igen emotioner i 

ansiktsuttryck. En grupp patienter med utmattningssyndrom jämfördes med 

en matchad frisk kontrollgrupp (N=14). Grupperna undersöktes med ett 

datorbaserat test beståendes av färgbilder av autentiska ansiktsuttryck som 

gradvis i steg om 10% förändrades från ett neutralt ansiktsuttryck till någon 

av de fem grundemotionerna ilska, avsky, rädsla, glädje och ledsenhet. 

Mätningarna gjordes i termer av igenkänningsprecision och 

responshastighet. Resultatet visade att patientgruppen responderade 

signifikant långsammare än kontrollgruppen sett över samtliga emotioner i 

testet. Inga emotionsspecifika skillnader såväl som skillnader i 

igenkänningsprecision kunde påvisas mellan grupperna. Orsakerna till 

diskrepansen i responshastighet diskuterades utifrån fyra tänkbara 

förklaringsområden: ansiktsperceptuell funktion, visuell uppmärksamhet, 

självfokuserad uppmärksamhet samt noggrannhet/oro. Rekommendationer 

gjordes till framtida forskning om att utforska dessa områden närmare. 

 

Nyckelord: Utmattningssyndrom, emotionsigenkänning, ansiktsuttryck, 

social kognition, ansiktsperception. 

 

 

Utmattningssyndrom (UMS) refererar till syndrom orsakade av långvarig stress. Tillståndet 

karaktäriseras av ett undvikande beteendemönster (distansering, passivisering, social 

isolering), nedsatt förmåga att hantera krav, sömnproblem, koncentrationssvårigheter, 

känslomässig labilitet eller irritabilitet, samt fysiska symtom såsom värk, bröstsmärtor, 

hjärtklappning, magtarmbesvär, yrsel eller ljudkänslighet (Socialstyrelsen, 2003; Sundin, 

Soaares, Grossi & Macassa, 2011).  
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Kännetecknande för UMS är att tillståndet präglas av signifikant symtomöverlappning 

gentemot ett flertal andra psykopatologiska tillstånd, till exempel posttraumatiskt 

stressyndrom (PTSD), generaliserat ångestsyndrom (GAD) och depression (Nimnuan et al., 

2001). Likheterna mellan UMS och i första hand ångest- och förstämningssyndrom tycks även 

föreligga på ett neurobiologiskt plan. Ökad aktivitet i det sympatiska nervsystemet liksom i 

hypotalamus-hypofys-binjurebarksaxeln (HPA-axeln) har i studier visat sig vara centrala 

händelser vid såväl stress som vid depressions- och ångestsjukdomar (Pruessner et al., 1999; 

Gold & Chrousos, 2002; Kallen et al., 2008). De olika tillstånden är emellertid konceptuellt 

skilda och symtom tillika symtomintensitet kan variera mellan dem. 

 

Personer med UMS rapporterar ofta subjektivt upplevda nedsättningar i kognitiv 

funktionsnivå. Företrädesvis beskrivs svårigheter avseende koncentration och minne (Öhman 

et al., 2007). Ett antal studier har empiriskt kunnat verifiera dessa självrapporterade 

svårigheter. Specifikt har tillståndet associerats med nedsättningar i uppmärksamhetsförmåga 

och arbetsminneskapacitet (Sandström et al., 2005; Rydmark et al., 2006; Liston, McEwen & 

Casey, 2009; Österberg, Karlson & Hansen, 2009). 

 

Liknande nedsättningar avseende kognitiva funktioner tycks även finnas hos patienter med 

ångest- och depressionsproblematik. Även om det fortfarande råder viss oenighet bland 

forskare inom vilka specifika funktioner de enskilda tillstånden inom diagnosgrupperna 

uppvisar nedsättningar, finns det gott om stöd för förekomsten av kognitiv dysfunktion på ett 

mera generellt plan, mest påtagligt inom domänerna uppmärksamhet och minne (Castaneda et 

al., 2008; McClintock et al., 2010). 

 

Ångest- och depressionstillstånd har dessutom beforskats omfattande utifrån frågeställningar 

som mer specifikt kan placeras inom ett socialkognitivt paradigm. En stor mängd forskning 

visar exempelvis att individer med ångest- och depressionsdiagnoser inte sällan uppvisar 

signifikanta nedsättningar i ansiktsperceptuella funktioner, i synnerhet vad gäller förmågan att 

avläsa emotioner genom ansiktsuttryck (Mandal & Bhaattacharya, 1985; Mikhailova et al., 

1994; Surguladze et al., 2004; Demenescu, Kortekaas, den Boer & Aleman, 2010). 

 

Forskning kring ansiktsperceptuella funktioner är kliniskt intressant eftersom studier har visat 

att förmågan att läsa av emotioner i andras ansiktsuttryck är en signifikant prediktor för social 

funktionsnivå (McGlade et al., 2008). Social interaktion och kommunikation förutsätter en väl 
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utvecklad förmåga att tolka andras emotionella tillstånd och intentioner, och en central del av 

denna process sker i perceptionen och tolkningen av icke-verbalt beteende, i synnerhet av 

ansiktsuttryck. Ett ansikte innehåller, förutom information om identitet, ålder, kön, etnisk 

tillhörighet och liknande, även information om vilket emotionellt tillstånd en individ sannolikt 

befinner sig i. Det ligger i människans natur att som social varelse, medvetet eller omedvetet, 

söka efter ledtrådar om emotionella tillstånd hos andra omkring oss (Ekman, 1993). Vi iakttar 

icke-verbala signaler hos andra, tolkar det emotionella innehållet, och låter detta vägleda oss i 

vårt sätt att förhålla oss gentemot våra medmänniskor. 

 

Både barn och vuxna har utvecklat perceptuella förlopp som gör det möjligt att differentiera 

mellan ansikten och ansiktsuttryck med mycket god förmåga. Redan kort efter födseln kan till 

exempel spädbarn härma och uppvisa de ansiktsuttryck som är adekvata för givna sociala 

interaktioner (Field et al., 1982). Detta har föranlett många forskare att hävda att i princip alla 

normalfungerande unga och vuxna människor är experter på att känna igen ansiktsuttryck 

(Field et al., 1982; Diamond & Carey, 1986; Carey, 1992; Tanaka & Gauthier, 1997). 

Forskning visar att förmågan till och med tenderar att finnas på en automatisk och omedveten 

nivå (Dimberg & Öhman, 1996; Eastwood, Smilek & Merikle, 2003). 

 

Stöd finns för att känslouttryck i ansiktet fyller en viktig funktion för att förstärka social 

reciprocitet (Nielsen, 2002). Detta ligger i linje med klassisk evolutionsteori (Darwin, 1872) 

som menar att ansiktsuttryck är universella och ett evolutionärt arv, vars syfte är kopplat till 

adaptiva biopsykosociala funktioner. Evolutionsteorin utgår från att specifika ansiktsuttryck 

tjänar som uttrycksmedel för att kommunicera emotionella tillstånd till omvärlden och att 

detta har en viktig funktion i termer av överlevnad och social adaption. I en välkänd studie 

från 1971 bekräftar Ekman och Friesen hypotesen om ansiktsuttryckens universella 

kommunikativa funktioner och påvisar samtidigt förekomsten av sex så 

kallade ”grundemotioner”. Till grundemotionerna räknar Ekman och Friesen (1971) ilska, 

avsky, rädsla, glädje, ledsenhet och förvåning, och dessa, menar de, finns generellt över alla 

kulturer. Även om det på senare tid har föreslagits att ”nya” emotioner bör läggas till i denna 

kategori (Ruch, 1993; Matsumoto & Ekman, 2004) så är dessa ursprungliga grundemotioner 

så pass etablerade att de i dagsläget fortfarande används i majoriteten av den 

emotionsforskning som berör ansiktsperception.  
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Enligt den klassiska kognitiva modell som utvecklades av Bruce och Young (1986) delas 

ansiktsperception in i två separata funktioner: (1) igenkänning av personlig identitet via 

ansiktets strukturella sammanställning och särdrag (identitetsigenkänning), samt (2) 

igenkänning av vilket inre affektivt tillstånd en annan person befinner sig i, oberoende av 

dennes identitet, genom en medveten eller omedveten tolkning av individuella särdrag och 

förändringar i dess relativa avstånd från varandra inom ramen för ett ansiktsuttryck 

(emotionsigenkänning). 

 

För den senare kategorin tänker man sig att människans mycket goda förmåga att känna igen 

emotioner i ansiktsuttryck involverar en förhöjd sensitivitet gentemot förändringar i centrala 

ansiktsstrukturer, på så sätt att mycket små förändringar i spatiala relationer snabbt kan 

uppmärksammas och värderas/tolkas avseende emotionellt innehåll (Gauthier & Tarr, 2002). 

Det handlar således om en i mångt och mycket dynamisk perceptuell process. Forskning visar 

att människor har lättare för att känna igen subtila emotioner i rörliga ansiktsuttryck än i 

statiska (Ambadar, Schololer & Cohen, 2005), och att dynamiska ansiktsuttryck tycks ge 

upphov till högre emotionellt arousalpåslag hos den som iakttar (Sato & Yoshikawa, 2007). 

LaBar, Crupain, Voyvodic och McCarthy (2003) visar dessutom att processering av 

dynamiska ansiktsuttryck, i jämförelse med statiska, ger upphov till högre aktivitet i de 

hjärnstrukturer som i allmänhet associeras med ansiktsperceptuell emotionsigenkänning, till 

exempel amygdala och fusiforma gyrus. 

 

Även om det råder viss oenighet i forskarvärlden huruvida ansiktsuttryck behöver tolkas 

tillsammans med andra kontextuella stimuli, såsom icke-verbalt beteende, språk, miljö, etc., 

för att öka samstämmighet och träffsäkerhet i bedömningen av emotionella tillstånd, verkar 

det likväl som att ansiktsperception som separat funktion utgör en särskilt viktig del för just 

sådana bedömningar (Ekman, 1993). Den här, i stort automatiska processen, är förankrad i en 

avsevärd mängd litteratur och kallas generellt för ”common coding theory” (Prinz, 1997). 

Teorin säger att i den komplexa perception till handling-kedja som länkar organism och det 

yttre, sker en kedjereaktion av exciterande utlösande antecedenter (såväl inre som yttre) som 

stimulerar den perceptuella process som leder till en overt eller kovert operation i respons på 

ett givet stimuli. Exempelvis kan en förändring i ansiktet som kommunicerar en förändring i 

en individs emotionella tillstånd, utlösa automatiska korresponderande responser i 

observerarens eller mottagarens ansiktstruktur. Denna imitation har i forskning föreslagits 

vara en automatisk perception-handlingsprocess som understödjer förmågan att tolka andra 
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individers beteende i termer av underliggande emotionella intentioner och önskningar 

(Blakemore & Decety, 2001). 

 

Nedsättningar i emotionsigenkänning har i forskningen kunnat associeras med ett flertal 

psykopatologiska tillstånd. Utöver nämnda tillstånd såsom depression, GAD, PTSD och 

social fobi (Demenescu et al., 2010; McClure et al., 2003; Montagne et al., 2006), har man 

även påvisat signifikanta ansiktsperceptuella nedsättningar inom autismspektrumtillstånd, 

psykossjukdomar och neurologiska sjukdomar såsom Korsakoffs syndrom (Schultz, 2005). 

Dessa nedsättningar i ansiktsperceptuell funktion är sannolikt en bidragande orsak till 

svårigheterna till social interaktion inom dessa patientgrupper, och dessutom en faktor som 

ibland troligtvis också bidrar till vidmakthållandet av den problematik som föreligger.  

 

Det har emellertid under en längre tid funnits viss oenighet bland forskare huruvida 

nedsättningar i ansiktsperceptuell emotionsigenkänning ska förstås i termer av generella 

nedsättningar eller som avvikelser av mer emotionsspecifik karaktär. Generella nedsättningar 

avser i detta fall övergripande svårigheter att tolka ansiktsuttryck oavsett emotionellt innehåll. 

Emotionsspecifika avvikelser syftar på att det finns ett selektivt tolknings- eller 

uppmärksamhetsbias gentemot särskilda emotioner, såsom att i högre utsträckning tolka 

neutrala ansiktsuttryck som arga eller ledsna eller att snabbare än normalpopulationen 

uppmärksamma ett specifikt emotionellt uttryck.  

 

Denna diskussion har företrädesvis ägt rum inom forskning som rör områdena ångest- och 

depression. Mandal och Bhaattacharya antyder till exempel i en studie från 1985 att individer 

med depression främst har lättare att identifiera emotionen ledsenhet samt i högre 

utsträckning än kontroller tenderar att felaktigt benämna andra emotionella uttryck såsom 

ledsenhet. Feinberg, Rifkin, Schaffer och Walker (1986) menar å andra sidan att deprimerade 

individer oftare tycks ha en generell nedsättning (sett över alla emotioner) att tolka 

ansiktsuttryck. Senare forskning tycks dock ge stöd för existensen av både emotionsspecifik 

och emotionsgenerell dysfunktion i förmågan att känna igen emotionella ansiktsuttryck hos 

individer med depression (Surguladze et al., 2004; Demenescu et al., 2010).  

 

Då depression och ångesttillstånd som sagt är tillstånd som ligger symtomatiskt mycket nära 

UMS, skulle det vara intressant att veta huruvida denna sortens socialkognitiva avvikelser 

också tenderar att finnas hos personer med UMS. Överlag är UMS en relativt outforskad 
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diagnos och det finns fortfarande ett behov av att frambringa kunskap om hur denna typ av 

ohälsa bäst ska förstås. Resultaten från denna pilotstudie skulle kunna öka vår förståelse för 

UMS och förhoppningsvis generera fler hypoteser som driver forskningen inom området 

framåt. I förlängningen skulle detta dessutom kunna bidra till en ökad kunskap om hur denna 

typ av ohälsa bäst ska diagnosticeras, förebyggas och behandlas. 

 

Studiens övergripande syfte var att skapa hypoteser om och hur UMS påverkar förmågan att 

känna igen emotionella ansiktsuttryck. Studiens konkreta forskningsfråga var: På vilket sätt 

skiljer sig en grupp patienter med UMS från en grupp psykiskt friska individer utan tidigare 

psykopatologisk historia vad gäller förmågan att känna igen emotioner i ansiktsuttryck? 

 

 

Metod 

Deltagare 

Sju patienter, sex kvinnor och en man (medelålder = 42.86, SD = 7.22), rekryterades som 

försöksdeltagare via stiftelsen Stressmottagningen vid Karolinska institutet (KI) i Stockholm. 

Samtliga deltagare hade genomgått en omfattande klinisk bedömning av psykolog och läkare, 

varmed de tillskrivits diagnosen utmattningssyndrom utifrån Socialstyrelsens förslag till 

diagnostiska kriterier (Socialstyrelsen, 2003). Patienter som rapporterade en historia av mani, 

psykos, organisk hjärnskada eller substans- eller alkoholmissbruk, exkluderades från studien. 

Ingen av försöksdeltagarna i studien var vid undersökningstillfället under någon form av 

pågående medicinsk eller psykologisk behandling. 

 

Rekryteringen av kontrollgruppen gjordes bland anställda på en större klinik vid 

Länssjukhuset Sundsvall Härnösand. Kontrollgruppen bestod av sex kvinnor och en man 

(medelålder = 43.57, SD = 7.14). Deltagarna valdes ut genom individuell matchning 

(”tvillingmatchning”) gentemot deltagarna i patientgruppen över variablerna kön och ålder (± 

3 år). För att inkluderas i studien skulle kontrollerna vid aktuell tidpunkt vara psykiskt friska 

samt kunna rapportera en frånvaro av tidigare psykopatologisk historia.  

 

Deltagandet i studien var frivilligt och samtliga försöksdeltagare gav sitt informerade 

samtycke till undersökningen innan den påbörjades. 
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Material 

Progressive Emotion Recognition Test (PERT).  Mätningen av förmågan att känna igen 

emotioner i ansiktsuttryck genomfördes med det nyutvecklade datorbaserade testet 

Progressive Emotion Recognition Test (PERT). Autentiska färgbilder av ansiktsuttryck från 

16 skådespelare (8 män och 8 kvinnor), hämtade ur databasen Karolinska directed emotional 

faces (Lundqvist & Litton, 1998), användes för att skapa 80 datagenererade morfade 

bildsekvenser som gradvis i steg om 10% förändrades från ett neutralt ansiktsuttryck (0%) till 

ett fullt utvecklat ansiktsuttryck (100%) (se figur 1). Bilderna bearbetades med hjälp av 

datormjukvaruprogrammet Sqirlz Morph 2.1 (Jones, 2009).  

 

 

                           
           0%              10%                 20%                    30%                      40%                        50% 

                     
           60%             70%                  80%                     90%                        100% 

 

Figur 1. PERT visar den gradvisa transformeringen från neutral (0%) till den fullt utvecklade emotionen glädje 

(100%) i steg om 10%. Exponeringstiden för varje enskild bild är 900ms. Ett avbrott på 100ms finns mellan 

varje bild i sekvensen. 

 

 

Då tidigare forskning tydligt har visat att människor har lättare för att känna igen subtila 

emotioner i dynamiska ansiktsuttryck än i statiska (Ambadar, Schololer & Cohen, 2005), 

ökades svårighetsgraden i PERT genom att ett visuellt avbrott eller ”brus” på 100 ms lades in 

mellan varje enskild bild i de olika sekvenserna. Avbrottet innebar en halvering i 

exponeringstid för visuellt brus i förhållande till den modell för multistatiska test som 

presenterades av Ambadar, Schololer och Cohen (2005). Syftet med detta var att enklare 

kunna differentiera mellan grupperna avseende testresultat samtidigt som testet i så stor 

utsträckning som möjligt kunde bibehålla sin dynamiska karaktär. 
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Bildsekvenserna i PERT fördelades jämt över de fem grundemotionerna ilska, glädje, avsky, 

rädsla och ledsenhet. Totalt presenterades 16 bildsekvenser för varje enskild emotion. 

Grundemotionen förvåning exkluderades i testet då tidigare studier visat att förvåning i 

liknande test inte sällan förväxlas med rädsla (Buck, et al., 1972; Wagner, et al., 1986; 

Ekman, Friesen, Sullivan, et al., 1987).  

 

Karolinska utmattningsformulär (KES).  12 försöksdeltagare fyllde i självskattningsskalan 

Karolinska utmattningsformulär (KES) (Saboonchi, Perski & Grossi, 2012). KES innehåller 

41 items där symtomintensitet skattas på en femgradig skala (1-5). Totalvärdet kan således 

variera mellan 41 och 205 poäng. Skalan användes för att mäta närvaron och intensiteten av 

utmattningssymtom hos försöksdeltagarna. Data saknades för 2 av deltagarna i 

patientgruppen. 

 

Procedur 

Testledaren informerade försöksdeltagarna om undersökningens genomförande och syfte och 

samtliga deltagare undertecknade sitt informerade samtycke till medverkan i studien på en 

tilldelad informationsblankett. Patientgruppen fick fylla i KES i samband med den kliniska 

bedömning som utfördes på stiftelsen Stressmottagningen vid KI och som föregick 

testtillfället. Gruppen testades därefter med PERT i ett avskilt rum i sina respektive hem. 

Deltagarna i kontrollgruppen fick fylla i KES i ett separat rum på sin arbetsplats vid 

Länssjukhuset Sundsvall Härnösand innan de därpå utförde det datorbaserade testet. 

 

PERT inleddes med att varje försöksdeltagare först fick göra tre testomgångar varpå ordinarie 

test följde. I testet presenterades de morfade bildsekvenserna av ansiktsuttryck för deltagna på 

en dataskärm. Den bild som först visades i varje sekvens förändrades gradvis i steg om 10 % 

från ett neutralt ansiktsuttryck till någon av de fem grundemotionerna ilska, glädje, avsky, 

rädsla, eller ledsenhet. Bildsekvenserna presenterades i randomiserad ordning vid varje enskilt 

testtillfälle.  

 

Försöksdeltagna ombads att vid varje sekvens av bilder klicka med musen då de tyckte sig ha 

identifierat vilken emotion bildserien visade. Deltagarna ombads att svara så snabbt som 

möjligt men utan att äventyra säkerheten i sina svar.  När deltagarna klickade på musen fick 

de sedermera välja mellan fem namngivna svarsalternativ på dataskärmen i form av de 
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grundemotioner som testet omfattade. När de valt ett av alternativen fortsatte testet med att en 

ny bildsekvens presenterades. Exponeringstiden för varje enskild bild var 900 ms och ett 

avbrott på 100ms fanns mellan varje bild i sekvensen. Denna procedur fortgick till dess att 

hela testet var slutfört. Sammantaget tog PERT cirka 20 minuter att genomföra.  

 

Statistiska analyser 

Data analyserades med följande statistiska metoder: variansanalys för upprepade mätningar 

(split-plot ANOVA), Mauchlys test av sfäricitet, Greenhouse-Geissers F-test, t-test för 

oberoende mätningar, samt t-test för beroende mätningar.  

 

 

Resultat 

Demografiska data 

Statistisk analys (t-test för oberoende mätningar) visade att inga signifikanta skillnader i ålder 

fanns mellan kontrollgruppen (M = 43.57, SD = 7.14) och patientgruppen (M = 42.86, SD = 

7.22) (t(12) = .19, p = .86).  

 

Kontrolluppgifter 

Patientgruppen skattade signifikant högre på KES (M = 144.60, SD = 29.03) i jämförelse med 

kontrollgruppen (M = 76.14, SD = 21.93) (t(10) = -4.67, p = .001).  

 

Emotionsigenkänning 

Två mått användes för att beräkna förmågan att känna igen emotioner i ansiktsuttryck: 

igenkänningsprecision och responshastighet. Igenkänningsprecision över de fem 

grundemotionerna ilska, avsky, rädsla, glädje och ledsenhet operationaliserades som det totala 

antalet korrekta responser för varje specifik emotion. Responshastighet definierades som 

medelvärdet i responstid (mätt i millisekunder) för varje korrekt besvarad bildserie inom varje 

specifik emotion, det vill säga hur snabbt försöksdeltagaren i snitt identifierade en emotion 

korrekt. Responshastigheten registrerades mellan bild 2 (10%) och bild 11 (100%) i samtliga 

bildsekvenser i PERT. 

 

Igenkänningsprecision.  Medelvärdet av antalet korrekta responser för patientgrupp respektive 

kontrollgrupp över de fem grundemotionerna analyserades med en 5 x 2 variansanalys för 

upprepade mätningar (ANOVA), generell linjär modell (GLM), med grupp (patientgrupp vs. 
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kontrollgrupp) som mellanindividsvariabel och emotion (ilska, avsky, rädsla, glädje, 

ledsenhet) som inomindividsvariabel. Ingen signifikant skillnad kunde observeras mellan 

grupperna i termer av huvudeffekt över de fem grundemotionerna (F(1, 12) = .045, p = .836) 

(se figur 2). Inte heller påvisades några emotionsspecifika skillnader i igenkänningsprecision 

mellan grupperna. 

 

Då Mauchlys test av sfäricitet visade att kravet på sfäricitet kan ha överträtts (X
2 

(9) = 22.22, p 

= .009), analyserades inomindividsvariabeln emotion (fem nivåer) med Greenhouse-Geissers 

F-test. Totalt sett fluktuerade graden av igenkänningsprecision signifikant över de fem 

emotionerna (F(2.32, 27.78) = 18.69, p < .001, ƞ
2
 = .609). Högst igenkänningsprecision 

observerades för emotionen glädje (M = 15.64, SD = .63), följt av ilska (M = 13.71, SD = 

1.86), ledsenhet (M = 13.21, SD = 1.42), rädsla (M = 11.50, SD = 1.65) och avsky (M = 10.29, 

SD = 2.58) (se figur 2). T-test för beroende mätningar visade att glädje skilde sig signifikant 

från alla övriga emotioner; störst skillnad (M = 5.36, SD = 2.47) fanns mellan glädje och 

avsky (t(13) = 8.12, p < .001). Vidare påvisades signifikanta skillnader mellan ilska och alla 

övriga emotioner bortsett från ledsenhet (alla t-värden > 3.65, alla p < .003).  

 

Figur 2.  Medelvärdet av antalet korrekta responser för patientgrupp respektive kontrollgrupp över de fem 

grundemotionerna. Figuren visar bl.a. att ingen generell skillnad i igenkänningsprecision fanns mellan 

grupperna. Felstaplarna representerar konfidensintervall (95%). 
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Responshastighet.  Medelvärdet i responstid (mätt i ms) för varje korrekt besvarad bildserie 

inom varje specifik emotion analyserades statistiskt (ANOVA för upprepade mätningar, 

GLM) med grupp (patientgrupp vs. kontrollgrupp) som mellanindividsfaktor och emotion 

(fem grundemotioner) som inomindividsvariabel. Som framgår av figur 3 visade analysen att 

patientgruppen responderade signifikant långsammare än kontrollgruppen sett över samtliga 

fem grundemotioner (F(1, 12) = 11.21, p = .006, ƞ
2
 = .483). Inga emotionsspecifika skillnader 

i responshastighet fanns mellan grupperna.  

 

Mauchlys test av sfäricitet visade att data för responshastighet inte bröt mot kravet på 

sfäricitet (X
2 

(9) = 8.81, p = .460). Analys av inomindividsvariabeln emotion indikerade en 

generell skillnad i responshastighet mellan de fem emotionerna (F(4, 48) = 32.97, p < .001, ƞ
2
 

= .733). T-test för beroende mätningar visade att denna skillnad endast kunde tillskrivas 

emotionen glädje, vars låga värde i responshastighet (M = 4156, SD = 2302) skilde sig 

signifikant från alla övriga emotioner i testet (alla t-värden < -6.73, alla p < .001) (se figur 3). 

 

Figur 3.  Medelvärdet i responstid (i ms) för varje korrekt besvarad bildserie inom varje specifik emotion, för 

patientgrupp respektive kontrollgrupp. Figuren åskådliggör bl.a. den generella skillnad som finns mellan 

grupperna beträffande responshastighet över de fem grundemotionerna. Felstaplarna representerar 

konfidensintervall (95%).  
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Diskussion 

Studiens övergripande syfte var att skapa hypoteser om och hur UMS påverkar förmågan att 

känna igen emotionella ansiktsuttryck. Studiens konkreta forskningsfråga var: På vilket sätt 

skiljer sig en grupp patienter med UMS från en grupp psykiskt friska individer utan tidigare 

psykopatologisk historia vad gäller förmågan att känna igen emotioner i ansiktsuttryck? 

 

Resultatet visade att patientgruppen hade signifikant långsammare responshastighet än 

kontrollgruppen sett över samtliga fem grundemotioner. Inga statistisk säkerställda skillnader 

kunde upptäckas mellan grupperna avseende förmågan att korrekt identifiera de ansiktsuttryck 

som presenterades (igenkänningsprecision). Resultatet visade även att det inte fanns några 

emotionsspecifika skillnader mellan grupperna, varken i responshastighet eller i 

igenkänningsprecision, samt att emotionen glädje totalt sett kunde associeras med snabbast 

responshastighet respektive högst igenkänningsprecision.  

 

Det finns flera möjliga förklaringar till den generella diskrepansen mellan grupperna avseende 

responshastighet. Den första tänkbara förklaringen är givetvis att resultatet representerar en 

faktiskt generell nedsättning hos individerna i patientgruppen vad gäller ansiktsperceptuell 

funktion, och att denna nedsättning bäst förklaras av skillnaderna i utmattningsgrad mellan 

grupperna. Det är dock viktigt att ha i åtanke att även om ett antal möjliga störvariabler 

eliminerades i studien genom matchning (kön och ålder) och specifika exklusionskriterier 

(t.ex. avsaknad av psykopatologisk historia inom kontrollgruppen), så är studiedesignen av 

sådant slag att det fortfarande inte med fullständig säkerhet går att utesluta potentiella effekter 

av andra bakomliggande variabler. Idealt hade grupperna matchats över ytterligare ett antal 

variabler, till exempel yrkeskategori och utbildningsgrad. Skälet till varför detta inte gjordes 

har att göra med att det påtagligt hade försvårat rekryteringen av deltagare till kontrollgruppen. 

 

En annan möjlig förklaring till skillnaderna i responshastighet mellan grupperna har att göra 

med det faktum att UMS i studier har kunnat associeras med kognitiva dysfunktioner, i 

synnerhet vad gäller uppmärksamhetsförmåga (Sandström, et al., 2005). Det är rimligt att anta 

att en potentiell nedsättning i visuell uppmärksamhet kan generaliseras till domänen för 

igenkänning av emotioner i ansikten, och då studien inte kontrollerade för andra kognitiva 

variabler så är sådana nedsättningar en fullt tänkbar förklaring till påvisade skillnader.  
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Detta resonemang ligger dessutom delvis i linje med antagandet att personer med UMS, 

liksom personer med depression, GAD och andra ångesttillstånd, sannolikt har en högre grad 

av självfokuserad uppmärksamhet mot de egna symtomen (Woodruff-Borden, Brothers & 

Lister, 2001). Detta gör att de blir mindre uppmärksamma på andra stimuli sin omgivning. Ett 

test av ansiktsperceptuell karaktär kräver hög grad av koncentration och fokus på de sociala 

stimuli som ligger för handen och upptagenhet av de egna känslorna kan då leda till en 

långsammare generell diskriminering av emotioner i ansiktsuttryck. Denna förklaringsmodell 

har till exempel i forskning använts för att förklara varför personer med depression är 

långsammare än normalpopulationen avseende emotionell ansiktsigenkänning (Schrine & 

Polivy, 1993). 

 

Vidare har studier visat att individer med UMS ofta har höga poäng på perfektionismskalor 

samt att de ofta tenderar att ha en hög grad av oro över att göra misstag i prestationsbaserade 

uppgifter (Taris, van Beek & Shaufeli, 2010). En hög grad av noggrannhet och oro för att göra 

fel skulle kunna vara en möjlig förklaring till varför patientgruppen överlag responderade 

långsammare än kontrollgruppen i PERT. Om detta vore den enda förklaringen till resultatet 

borde emellertid patientgruppen rimligtvis också haft högre värden än kontrollgruppen 

avseende igenkänningsprecision, eftersom längre responshastighet ökar sannolikheten att 

tillskriva ett progressivt utvecklande ansiktsuttryck rätt emotionellt innehåll. Resultatet visade 

dock att ingen sådan skillnad förelåg. 

 

Utifrån detta resonemang är avsaknaden av skillnader mellan grupperna i 

igenkänningsprecision svår att förklara, då måttet potentiellt kan vara avhängigt 

responshastighet. Problemet hade på ett teoretiskt plan kunnat korrigeras genom att låta PERT 

innehålla forcerade svar efter varje enskild bildexponering. Då hade graden av noggrannhet 

inte längre varit en potentiell störvariabel. En sådan åtgärd hade emellertid underminerat 

testets dynamiska karaktär och därmed i förlängningen försvagat undersökningens ekologiska 

validitet.  

 

Flera studier har nämligen visat att ansiktsperceptuell sensitivitet samvarierar med graden av 

realism och dynamik i det ansiktsuttryck som observeras (Prinz, 1997; Blakemore & Decety 

2001; Jacobs & Pinto, 2004). Dynamisk exponering av ansiktsuttryck ger tillgång till subtil 

och unik information som inte framkommer vid statisk exponering av samma uttryck. Det 

finns stöd för att rörliga ansiktsperceptuella stimuli, i såväl laboratoriemiljö som i naturliga 
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kontexter, är förknippat med högre visuell sensitivitet i jämförelse med mindre dynamiska 

stimuli (Jacobs & Pinto, 2004; Ambadar, Schooler & Cohen, 2005).  

 

Styrkorna med PERT är att testet, i kontrast till många andra ansiktsperceptuella 

mätinstrument, har en relativt hög grad av realism (använder bilder av autentiska 

ansiktsuttryck i färg) samt att det innefattar en progression av de enskilda ansiktsuttrycken 

vilket gör det möjligt att differentiera mellan försöksdeltagarnas individuella sensitivitet för 

olika grader av emotionellt innehåll. Dock kan det argumenteras för att PERT närmar sig 

karaktären av ett multistatiskt test snarare än ett dynamiskt, eftersom det inkluderar ett visuellt 

avbrott eller ”brus” på 100 ms mellan varje enskild bildexponering (se figur 1). Det finns 

emellertid i forskningen ännu inget tydligt ansatt gränsvärde, i termer av antal millisekunder 

visuellt brus mellan varje bildexponering, som definierar skillnaden mellan multistatiska och 

dynamiska test. I en studie från 2005 uppskattar Ambadar, Schooler och Cohen detta värde till 

200 ms för multistatiska test, respektive 30 ms för dynamiska test. I PERT användes 100 ms 

för att i så hög utsträckning som möjligt bibehålla dynamiken i testet samtidigt som 

svårighetsgraden var på en sådan nivå att testresultatet med säkerhet kunde differentieras 

mellan grupperna. Framtida forskning inom området bör noggrant överväga vilken typ av 

ansiktsperceptuellt mätinstrument som bäst lämpar sig för att besvara den frågeställning man 

avser utforska. 

 

Till sist kan det nämnas att den låga responshastigheten och höga igenkänningsprecisionen för 

emotionen glädje, inom såväl patientgruppen som kontrollgruppen, troligtvis var oundviklig 

eftersom glädje var den enda positiva grundemotionen som testades. Resultatet ligger 

dessutom i linje med forskning som visat att glädje är det ansiktsuttryck bland 

grundemotionerna som omfattar störst muskulära och spatiala förändringar, vilket gör att det 

som regel också identifieras snabbare och med högre precision än andra emotionella 

ansiktsuttryck (Goren & Wilson, 2006).  

 

Sammanfattningsvis har denna pilotstudie i huvudsak visat att en grupp patienter med 

diagnosen UMS tenderade att respondera långsammare på ansiktsperceptuella stimuli än en 

grupp psykiskt friska individer utan tidigare psykopatologisk historia. Följande möjliga 

förklaringar till diskrepansen har diskuterats: (1) testresultatet avspeglar en reell 

ansiktsperceptuell nedsättning hos personer med UMS, (2) resultatet förklaras bättre av 

nedsättningar i domänen visuell uppmärksamhet, (3) UMS-patienters tendens till 
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självfokuserad uppmärksamhet mot de egna symtomen har negativ inverkan på deras 

diskrimineringsförmåga av emotioner i ansiktsuttryck, och (4) större noggrannhet och oro 

över att göra fel medför långsammare responshastighet i prestationsbaserade uppgifter. 

Framtida forskning behöver utforska dessa frågeställningar närmare, förslagsvis med ett större 

urval av försöksdeltagare än denna studie och med olika typer av ansiktsperceptuella 

mätinstrument.  

 

Avslutningsvis bör det understrykas att den aktuella studien har en relativt låg extern validitet 

så länge ingen ytterligare forskning finns som kan stödja och validera resultaten. Det är också 

därför som studiens övergripande syfte i första hand formulerades i termer av att skapa 

hypoteser om och hur UMS påverkar förmågan att känna igen emotioner i ansiktsuttryck. 

Framtida forskning bör klargöra om, och i så fall på vilket sätt, brister i ansiktsperceptuell 

emotionsigenkänning är etiologiskt involverade i utvecklandet och vidmakthållandet av UMS.  
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