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MONA-LISAS LEENDE: UPPLEVELSEN AV MÄN OCH KVINNORS GLADA  
OCH ARGA ANSIKTSUTTRYCK 

 
Carolina Humlemark 

 
Att kunna ge uttryck för emotioner och förstå andra individers 
emotionella signaler kan vara skillnaden mellan liv och död eller 
mellan social gemenskap och utanförskap. Det finns inom 
forskningen spridda resultat om hur emotioner upplevs i män och 
kvinnors ansikten samt motstridigheter i forskningen om vilka 
emotioner som har företrädesrätt, även kallad superiority effect. Viss 
forskning visar att arga ansikten har en dominerande företrädesrätt 
något som kan kopplas till överlevnadsmekanismen. Andra studier 
visar motsatsen, att glada ansikten går före arga ansikten. Två syften 
skapades för studien, det första var att undersöka om det fanns någon 
skillnad i hur män och kvinnors glada respektive arga ansikten 
upplevs. Det andra syftet var att undersöka om det fanns en 
superiority effect bland arga och glada ansikten. I undersökningen 
deltog 23 universitetsstudenter som fick i uppgift att skatta arga, 
glada och neutrala ansikten på VAS-skalor i ilska, sorg, vänlighet 
och glädje. Analyser på insamlad data gjordes med beroende 
ANOVA-test. Resultaten visade att mäns arga ansikten upplevdes 
som argare än kvinnors arga ansikten samt att kvinnors ansikten 
upplevdes som vänligare i jämförelse med männens ansikten. 
Diskussionen förklarade resultaten i förhållande till forskning om 
genusskillnader, män och kvinnors ansiktsformer samt hur glädje 
och ilska relateras till män och kvinnor. En förklaring till resultaten 
kan vara att män oftare förknippas med negativa egenskaper som 
ilska och hot samt att kvinnor förknippas med omhändertagande och 
vänlighet. Forskning behöver göras i ett bredare perspektiv där 
stereotyper, status och teorier om drifters eventuella samband 
undersöks närmare. 
 

 Nyckelord: ansikten, perception, ilska, glädje, superiority effects,  
genusskillnader  

 
Vad är meningen med emotioner? Emotioner finns inte utan orsak utan uppkommer av en 
anledning. Arbetet med att utforska emotioner och se nyttan och funktionen med dessa började 
redan med Darwin (1872, refererat i Reeve, 2009). Darwin argumenterade för att emotioner 
hjälper människan till överlevnad och anpassning till omgivningen genom att själv kunna visa 
emotioner men även genom att kunna tolka emotioner hos andra individer. Emotioner har på så 
sätt en liknande roll och anpassningsfunktion som fysiska egenskaper har i det naturliga urvalet 
(Hess & Thibault 2009).  
 
Plutchik (1970 & 1980, refererat i Reeve, 2009) menade att emotioner fyller minst åtta klara 
funktioner med sin existens: beskyddande, destruktion, reproduktion, återförening, anknytning 
(affiliation), bortstötning, utforskande och anpassning (orientation). Beskyddande kommer ur 
emotionen rädsla som startar då ett hot uppmärksammas. Meningen med rädslan är att 
individen ska dra sig tillbaka från fara och komma i säkerhet. Viljan att tillintetgöra någon eller 
något (destruktion) kommer från emotionen ilska som stimuleras av ett potentiellt hinder. 
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Emotionens uppgift är att se till att individen förstör hindret så ilskan kan reduceras. 
Reproduktion mynnar ur livsglädjen, att finna en potentiell partner att uppvakta. Glädje kan 
också kopplas till längtan efter andra människor, att söka kontakter och vara social. 
Återförening är kopplat till emotionen sorg som stimulerats av förlusten av någon. Att gråta 
blir då en signal till omgivningen om hjälp och återförening. Anknytning hör ihop med 
emotionen acceptans som gör det viktigt med tillhörighet, att vara del av en grupp. Avsky är 
emotionen som skapar avsmak och avståndstagande till äcklande objekt eller mat som inte bör 
ätas exempelvis. Emotionen förväntan stimuleras av outforskade områden i livet där 
emotionens funktion är att skapa lust att undersöka och kartlägga det nya. Det sista exemplet på 
emotionella funktioner enligt Plutchik (1970 & 1980, refererat i Reeve, 2009) är den om 
anpassning som är en reaktion på en ny ovanlig händelse eller ett objekt. Meningen med 
emotionen är då att varna individen om det nya och att skapa anpassning till situationen 
(Plutchik, 1970 & 1980, refererat i Reeve, 2009). Summerande kan sägas att emotioner är till 
nytta. De är viktiga i den mänskliga existensen eftersom dem direkt uppmärksammar rådande 
situation och motiverar och kanaliserar beteenden där det behövs anpassning (Reeve, 2009).  
 
Izard (1993) tydliggör i sin definition kring emotioner att dem är ett socialt fenomen som 
människan använder för att navigera och kommunicera till sin omgivning i en social mening. 
Izard (1993) skriver vidare att upplevelsen av en emotion ändrar såväl individens verbala 
uttryck som hållning och ansiktsuttryck och på så sätt kommuniceras intensiteten i emotionen 
till omgivningen. Att kunna tolka och ge uttryck för emotioner kan därför anses som en 
grundläggande egenskap och av stor vikt ur både ett psyko-evolutionärt perspektiv (Darwin, 
1872; Plutchik, 1970, ref i Reeve; Hess & Thibault, 2009) som i det dagliga livets sociala 
sammanhang (Izard, 1993).  
 
Som Izard (1993) skrev ändrar det emotionella läget individens verbala uttryck, hållning och 
ansiktsuttryck. En central fråga har handlat om universaliteten i ansiktsuttryck. Tolkar 
människor oavsett kulturell bakgrund emotioner i ansikten på samma sätt? Svaren på denna 
fråga går isär men är viktig att ställa om igen då den skulle kunna öka förståelsen av 
människors upplevelse av emotioner i ansikten samt huruvida resultatet kan generaliseras till 
att gälla alla individer eller inte. Ekman (1971) undersökte universalitetsfrågan närmare för se 
om personer från olika kulturer skulle anse att samma ansikten överensstämde med samma 
emotion för att få svar på frågan om emotioner i ansiktsuttryck var kulturellt 
gränsöverskridande. Resultatet visade att personer från olika kulturer parade ihop samma 
ansiktsuttryck med samma emotioner, ett resultat som pekar på att ansiktsuttryck är kulturellt 
gränsöverskridande. Russel (1994) ställer sig däremot kritisk till resultaten av Ekmans studie 
(1972) och menar dels att Ekman studerat för få emotioner för att kunna uttala sig om kulturellt 
gränsöverskridande när det gäller alla emotioner i ansiktsuttryck. Russel (1994) menar att 
universalitetsfrågan är mer komplex och att det sista ordet inte är sagt än. 
 
Superiority effects 
Om ett emotionellt ansiktsuttryck upptäcks snabbare och mer effektivt i jämförelse med ett 
annat har det ett dominerande företräde i relation till den ansiktsemotionen (Buss, 2009; 
Savage, Lipp, Craig, Becker & Horstmann 2013).  Detta fenomen är känt som superiority 
effects (hädan efter även kallat företrädesrätt). Först ut att upptäcka superiority effects var 
Hansen och Hansen (1988) som genom sin studie upptäckte att arga ansikten detekteras 
snabbare bland neutrala och glada ansikten än vad respektive upptäcks bland arga ansikten. 
Hansen och Hansen (1988) menade att upptäckten, att arga ansikten sticker ut ur en folkmassa, 
skulle kunna förklaras som ett resultat av människans förmåga att uppmärksamma hotfulla 
signaler i sin omgivning, något som kan vara bra ur ett evolutionspsykologiskt perspektiv. 
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Många studier om vilken ansiktsemotion som har företrädesrätt har gjorts sedan Hansen och 
Hansen (1988) vilka har visat på motstridiga resultat. Några studier har visat att arga ansikten 
har företrädesrätt över andra ansiktsemotioner, anger superiority effect (Horstmann & Bauland, 
2006; Lipp, Price, & Tellegren, 2009; Pinkham, 2010) och resultat från andra studier att glada 
ansiktsuttryck har företrädesrätt, happy superiority effect (Juth, Lundqvist, Karlsson, & 
Öhman, 2005; Becker, Anderson, Mortensen, Neufeld, & Neel, 2011). För att få mer klarhet i 
frågan om företrädesrätt i ansiktsemotioner utförde Savage et al. (2013) nyligen en studie som 
jämförde två av inom forskningen tidigare kända och inom forskningen använda stimuli set, 
NimStims databas (Tottenham, Tanaka, Leon, McCarry, Nurse, Hare, Marcus, Westerlund, 
Casey, Nelson, 2009) mot Ekman och Friesens (1976, refererat i Savage et al., 2013) databas 
på emotionella ansikten. Resultaten av studien visade att beroende på graden av ilska och 
glädje i ansiktena i stimuli seten påverkades resultatet åt olika håll. Företrädesrätt upptäcktes i 
såväl glada som arga ansiktsuttryck men något som verkade påverka resultaten i stort var om 
stimuli vid ilska och glädje hade öppen eller stängd mun och visade tänderna. De ansikten som 
ansågs ha ett översvallande (sprudlande) glatt ansiktsuttryck var dem som utmärkte sig mest 
och upptäcktes lättast. Istället för att leta efter emotionella ledtrådar visade det sig också att 
deltagarna sökte efter ljusare och mörkare fält i stimuli då arga och glada ansikten skulle 
detekteras. Savage et al. (2013) upptäckter är viktig då den diskuterar vikten av att välja stimuli 
med omsorg då resultaten kan tänkas påverkas mer än forskningen kanske tidigare trott av valt 
stimuli och kombinationen av olika stimuli (Savage et al., 2013).  
 
I en avhandling av Pixton (2011) undersöktes upptäckten och upplevelsen av emotioner i arga, 
glada och neutrala ansikten på en näst intill omedveten nivå (stimuli exponerades mellan 6,35 
till 31,25 ms för deltagarna) samt om någon av emotionerna hade företrädesrätt i relation till 
någon annan emotion. I analyserna togs hänsyn till deltagarnas och stimulis genus samt 
presentations tid. Huvudresultaten visade att arga kvinnoansikten var signifikant svårare att 
upptäcka i jämförelse med glada kvinnors ansikten och även i jämförelsen med glada och arga 
mäns ansikten när stimuli visades i 31,25 ms. Resultaten visade också på en happy superiority 
effect för kvinnoansikten. En potentiell förklaring till den kvinnors glada företrädesrätten som 
Pixton (2011) fann kan ligga i hur ögonen scannar av ett ansikte då den letar efter emotioner 
och genusledtrådar. För att identifiera genus letar ögonen efter ledtrådar i ansiktets övre delar 
(Joyce, Schyne, Gosselin, Cottrell, & Rossion, 2006, refererat i Pixton, 2011) och för att 
identifiera emotioner letar ögonen efter ledtrådar i ansiktets nedre delar (Smith et al., 2005, 
refererat i Pixton, 2011). Som ett tillägg till dessa fynd upptäckte Calvo och Nummenmaa 
(2008) att arga ansikten skannas av mer i ögonregionen och att glada ansikten i större 
utsträckning skannas av i munregionen. 
 
Pixtons (2011) fynd är vidare intressanta då dem går i linje med annan gjord forskning t.ex., 
Becker (2007) som stödjer tanken på att det finns en förväntning på kvinnor att se glada ut, 
signalera omhändertagande och vänlighet. Kvinnor förväntas även visa mer sorg och rädsla 
(Hess et al., 2000, refererat i Hess, Adams, Grammer & Kleck 2009). Om kvinnor förväntas le 
mer och sedan också gör det menar Becker (2007) att det leder till en inlärning där det finns 
mindre förberedelse och utrymme för att uppmärksamma ett argt kvinnoansikte, en emotion 
som kanske inte är lika passande för en kvinna att uttrycka som för en man (Adams & Kleck, 
2005, ref i Hess et al., 2009).  
 
Hess et al. (2009) fann att arga och glada ansiktsuttryck verkar vara genusmarkörer där runda 
och mjukare former i ansiktet, de som naturligt uppstår av ett leende, av observatörerna 
uppfattades som feminina och affiliative (möjliga översättningar: tillgivenhet, nära anknytning, 
intimt förenad i handling och intresse). Ett ansikte med motsatta mer kantiga drag, så som 
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tydliga ögonbryn och spänd mun, upplevdes som mer maskulina samt utstrålade dominans. 
Hess et al. (2009) fann även att kvinnoansikten som visade glädje oftare och snabbare 
upplevdes som feminina medan kvinnoansikten som visade ilska tog längre tid att identifiera 
som feminina. Ett ansikte som utstrålade ilska ansågs av observatören oftare vara en man. 
Beckers (2007) forskning leder vidare i samma spår som vidare visade att ordet glad snabbare 
och mer effektivt associerades med kvinnor, medan ordet arg snabbare och mer effektivt 
associerades med män.  
 
Närmande och undvikande kan vara en förklaring till glada och arga ansiktens kopplingar till 
genus (Becker, 2007). Ett leende ansikte signalerar ”närma dig mig”, medan ett argt ansikte 
signalerar ”håll dig undan från mig”. Becker (2007) drar paralleller mellan det ilska och glädje 
signalerar till att fungera som budbärare om vilka personer som är förenade med högre eller 
lägre risk att vistas bland. En individ som visar ilska och speciellt i kombination med ett fysiskt 
hot (så som större kropp, muskler och vapen) skulle potentiellt kunna utgöra ett större fysiskt 
hot, även om så oftast inte är fallet. När det handlar om att kroppen skulle kunna ta fysik skada 
av en situation är det förenat med större risk att missa ett argt ansiktsuttryck hos en främling än 
att av misstag se ilska hos en person som inte är arg eller vid närmare anblick inte visade sig 
utgöra något hot. Samma grundprincip gäller för glada ansikten (Becker, 2007). Att missa en 
glad person innebär också potentiella förluster i så som att få hjälp, dela resurser, få socialt stöd 
eller att hitta en potentiell partner. Glada, leende individer blir därför en perceptuell ledtråd om 
att närmanden kan vara förenat med något positivt. Särskilt om personen som ler inte är stor, 
muskulös och bärare av ett vapen. I så fall avvaktar troligen individen närmandet till dess att 
mer information erhållits om den fysiska säkerheten i situationen (Becker, 2007).  
 
Med ovanstående i åtanke tillsammans med det faktum att män historiskt sett varit inblandade i 
majoriteten av våldsbrott världen över menar Becker (2007) att det kan finnas en förklaring till 
att män lättare associeras med ilska (Daly & Wilson, 1994 ref i Beckers, 2007). Män är också 
fysiskt större i jämförelse med kvinnor vilket kan ha bidragit till att det perceptuella systemet 
per automatik associerar män som hotfulla, exempelvis genom ledtråden arga ansiktsuttryck. 
Kvinnor å andra sidan är fysiskt mindre och associeras med ett antal positiva egenskaper som 
inte lika ofta förknippas med män (Becker, 2007). Studier visar också att kvinnor anses vara 
vänliga och omhändertagande i stressiga livssituationer (Taylor et al., 2000, refererat i Becker, 
2007). Förenligt med detta är ytterligare en studie av Martin (1987, refererat i Becker, 2007) 
som föreslår att kvinnor är mer medkännande och varma som personer, egenskaper som 
antyder att kvinnor har lättare för att vårda och ta hand om andra.  
 
Nuvarande studie 
Eftersom emotioner i allra högsta grad är en del av livet och en grundläggande egenskap för 
individen att kunna tolka och själv ge uttryck för, för att fungera i det dagliga livet (se ex., 
Plutchik, 1970 & 1980, refererat i Reeve, 2009; Hess & Thibault, 2009; Izard, 1993) så 
behöver forskningen undersöka de olika aspekterna av emotioner vidare. Den del av 
emotionsforskningen som kommer att vara av intresse för denna uppsats är upplevelsen av 
emotioner i ansikten i relation till nämnd genusforskning, samt forskningen om superiority 
effects (exempelvis Horstmann & Bauland, 2006; Juth et al., 2005; Savage et al., 2013). Efter 
att ha redovisat upptäckterna i studierna av bland annat Becker (2007), Hess et al. (2009) och 
Pixton (2011) kan det vara rimligt att i denna studie förväntas återfinna ett resultat som ligger i 
linje med deras resultat och kanske i synnerhet med Pixton (2011) då samma stimuli 
(Tottenham et al., 2009) använts för nuvarande studie. 
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Syftet med denna studie var att undersöka skillnaden i upplevelsen av män och kvinnors glada 
respektive arga ansikten då dem skattas på VAS-skalor i Ilska, Sorg, Vänlighet och Glädje. 
Ytterligare ett syfte var att undersöka om arga eller glada emotioner verkade ha företrädesrätt i 
relation till varandra (superiority effect). Frågeställningarna för studien var: 
 

1. Finns det skillnader i hur kvinnor och män upplevs och skattas i emotionerna med fokus 
på ilska och glädje? 

 
2. Finns det skillnader i hur mäns arga ansikten upplevs i ilska och därför skattas 

signifikant högre på ilska i jämförelse med kvinnor? 
 

3. Finns det skillnader i hur kvinnors glada ansikten upplevs i vänlighet och därför skattas 
signifikant högre på vänlighet i jämförelse med män?  

 
 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
Undersökningen genomfördes på psykologiska institutionen på Stockholms Universitet. Det 
var 23 elever som deltog i experimentet, 8 män (Målder = 31,37, SDålder = 12,48) och 15 kvinnor 
(Målder = 32,13, SDålder = 10,66) med ett åldersspann mellan 19 och 59  
(Målder = 31,87, SDålder = 11,05). Inga könsskillnader har rapporterats i tidigare forskning 
(Pixton, 2011) varför inga åtgärder gjordes för att utjämna könsfördelningen bland 
undersökningsdeltagarna. Deltagarna fick anmäla sig genom att skriva upp sig på listor och 
ersättning för att delta bestod av att få 1,5 timmes undersökningsdeltagande tid som är en del i 
uppfyllandet av kurskraven på institutionen. Ett t-test visade att det inte fanns någon signifikant 
skillnad i medelålder mellan män och kvinnor (p = .880) 
 
Stimuli 
Stimuli tagna på 90 personer med stängda munnar (30 glada, 30 arga och 30 neutrala) från 
”NimStim Set of Facial Expressions” (Tottenham et al., 2009) användes i undersökningen. 
Bilduppsättningen bestod av 15 kvinnor och 15 män med professionell skådespelarbakgrund 
som uppmanats göra de olika ansiktsuttrycken. Alla bilder var tagna från samma vinkel och 
med skådespelaren vänd i samma position mot kameran genom hela fotograferingen. 
Bakgrunden var ljus samt omönstrad och sminkningen av skådespelarna var obefintlig eller 
sparsam och frisyrerna diskreta för att inte avleda uppmärksamheten från ansiktet. Alla 
fotografier var tagna i färg och bestod av 500 x 650 pixlar och inkluderade hela ansiktet på 
personen.  
 
Design och procedur 
Undersökningen var indelat i två delmoment, en tränings del i svarthetsskattning och 
smärtskattning samt en experiment del i skattning av emotioner i ansikten. Det första 
delmomentet var träningsdelar till experimentet och den andra var själva undersökningen, den 
vars resultat kommer att redovisas och som är av intresse för denna uppsats. Tidigare forskning 
(Ekman et al., 1991b, refererat i Russel 1994) har visat att det vid experiment är en fördel att 
undersökningsdeltagarna får bekanta sig med uppgiften och träna på den innan undersökningen 
börjar. Materialet som används i en träningssituation bör vara av neutral karaktär och uppgiften 
okomplicerad (som att ex. para ihop färger med ord) för att träningen inte ska påverka 
resultatet i experimentet. Därför gick svarthetsskattningen ut på att deltagarna skatta 18 fyllda 



	   6	  

fyrkanter som varierade i svarthet från vit, grått till nästan helt svart. Uppgift var att uppskatta 
svartheten, d.v.s. hur starkt svart varje fyrkant var. Till detta använde deltagarna en enkät med 
100 mm VAS-skalor (Price, McGrath, Rafii & Buckingham 1983) med påståenden från inte 
alls i ena änden till högsta tänkbara i den andra. Deltagarna markerade sitt svar i enkäten med 
ett streck på skalans linje. Varje bild visades i 5 sekunder. Mellan varje bild kommer en vit bild 
med nästa bilds nummer. Nästa tränings del var smärtskattning. Denna del gick ut på att 
deltagaren fick se 12 ritade ansikten med olika ansiktsuttryck. Varje bild visades i 5 sekunder 
och mellan varje bild kommer en vit bild med nästa bilds nummer. Uppdraget var att göra en 
bedömning av hur stark smärta de olika ansiktena uttryckte. Varje gång ett nytt ansikte dök upp 
skulle försökspersonen försöka att göra en ny bedömning utan att jämföra med tidigare 
bedömningar. Till uppgiften användes samma enkät och skala som till svarthetsskattningen och 
deltagaren markerade sina svar i enkäten med ett streck på VAS-skalornas (Price et al., 1983) 
linjer. 
 
VAS-skalan (Price et al., 1983) som tidigare nämnts används i nuvarande studie då den är en 
validerad skala som använts tidigare i smärtforskning. Den är utformad som ett vågrätt 100 mm 
långt streck där 0 mm motsvarar ingen smärta alls och 100 mm högsta tänkbara upplevda 
smärta då skalan använts i smärtforskningsstudier. I Price et al. (1983) studie lämnade 
deltagarna sina svar om upplevd smärta som ett streck på skalans linje varefter de mättes och 
översattes i procent (0-100 mm = 0-100 procent upplevd smärta). Skalan har visat sig vara ett 
reliabelt mätinstrument för både intensitet och obehagskänslor i mänsklig smärta då den testats 
på experimentellt framkallad smärta och kronisk klinisk smärta. VAS-skalan har visat sig både 
valid och reliabel i både den emotionella upplevelsen som sinnesupplevelsen i skattande av 
smärta då subjekten kunnat skatta sin smärta fritt på skalans 100 mm (Price et al., 1983) vilket 
är mer positivt jämfört med att bli låst till en begränsad lista eller annan form av skala med 
färdiga svar (Russel, 1994).  
 
Emotionerna som skattades på VAS-skalan var: ilska, sorg, vänlighet och glädje. Valet av 
emotionerna byggde på Mehrabian och Russels Scales of Pleasure and Arousal (1974, refererat 
i Russel & Bullock, 1985). Deras uppfattning av emotioner var att de fungerar som bipolära 
dimensioner där de två polerna utgörs av två axlar, en i horisontell riktning som mäter graden 
av tillfredsställelse (pleasure) och en vertikal axel som mäter graden av upphetsning (arousal). 
Skalan fungerar så att alla studerade emotioner förhåller sig till varandra utifrån ett 
tvådimensionellt synsätt där graden av tillfredsställelse till icke tillfredställelse och upphetsning 
till icke upphetsning styr läget mellan emotionerna (Russel & Fehrs, 1987). 
 
Innan bildspelen startades läste deltagarna en övergripande skriftlig instruktion om 
undersökningen i sin helhet. Därefter signerade dem ett medgivande om deltagande i studien, 
varpå en muntlig instruktion om experimentet lästes upp av undersökningsledaren och denne 
frågade om något var oklart. Här gavs undersökningsdeltagarna utrymme till att ställa 
eventuella frågor. Inför varje delmoment i undersökningen gavs vidare mer detaljerade och 
momentspecifika instruktioner om vad deltagaren stod inför för uppgift och vad denne 
förväntades göra. 
 
Samtliga bildspel hade producerats utan bakomliggande tanke på i vilken ordning varje 
specifik bild skulle framträda. Den enda avsikten som fanns med att blanda bilderna var att 
ordningen inte skulle kunna förutses av deltagarna. Därför blandades bilderna så väl som 
möjligt mellan kvinnor, män, etnicitet samt de tre olika ansiktsuttrycken. Varje bildspel 
skapades också i två exemplar där stimuli var de samma men lagda i två olika ordningsföljder. 
Den första ordningen döptes till ordning ”A” och utgjorde grunden för den andra ordningen, 
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”B”. Ordning A blev bild 1 – 90 och ordning B blev bild 85 – 6 i ordning A. I ordning B hade 
en skiftning gjorts på de fem första och sista bilderna i bildspelet för att motverka 
ordningseffekter av stimuli. Ordning A och B kördes lika många gånger och med vartannat 
intervall (A, B, A… etc eller B, A, B… etc) genom hela experimentet. Två 
presentationsordningar för i vilken ordning emotionerna skulle skattas, block 1 och block 2. I 
Block 1 var ordningen; skattning av ilska, sorg, vänlighet och glädje. I Block 2 var ordningen; 
glädje, vänlighet, sorg och ilska. Avsikten med att skapa två stimuli ordningar och block var att 
minska eventuella ordningseffekter på undersökningen. 
 
Alla deltagare fick se 90 foton på ansikten av 15 män och 15 kvinnor. Dessa stimuli uttryckte 
ett glatt (n = 30), argt (n = 30) eller ett neutralt (n = 30) ansiktsuttryck på tre separata bilder. 
Stimuli visades för en grupp försökspersoner eller enskilt och presenterades i ett bildspel, en 
bild åt gången på en projektionsduk. Varje stimulus visades i 5 sekunder och sedan följde en vit 
bild med nästa bilds nummer. Denna visades i 3 sekunder. Deltagarna skulle skatta på VAS-
skalor varje stimulis emotionella intensitet på fyra emotionella block; ilska, sorg, vänlighet och 
glädje. Endast en emotion skattades åt gången för att de olika emotionerna inte skulle blandas 
ihop och stimuli ordningen började antingen med A eller B. Den totala tiden för skattningen av 
ansiktenas emotioner var cirka 70 min med totalt 345 skattningar (90 ansikten per skala). Den 
sammanlagda tiden för hela undersökningen uppgick till ca 80 min. 
 
 

 
Resultat 

 
Preliminära analyser 
Fyra stycken 2 (ansiktets genus: man, kvinna) x 3 (ansiktets emotion: glad, arg, neutral) 
beroende ANOVA-test genomfördes med deltagargenus som mellangruppsfaktor. De 
preliminära analyserna gjordes med två beroende ANOVA-test och visade varken en 
huvudeffekt eller interaktionseffekter av ordningen (ps ≥ ,408) eller deltagargenus (ps ≥ ,208) 
för de fyra olika skaltyperna (ilska, glädje, sorg, vänlighet). Därefter genomfördes alla analyser 
utom mellangruppsfaktorer med undantag för sorg-skalan där en interaktionseffekt 
(ansiktsgenus x deltagares genus) visade sig vara signifikant. Denna interaktionseffekt 
presenteras senare i resultatdelen.  
 
Skattning av ilska 
Ingen huvudeffekt (se Tabell 1 för medelvärden) av ansiktsgenus (p = ,149). Däremot fanns en 
huvudeffekt av ansiktsemotion mellan glad, arga och neutrala ansikten, F(2,21) = 85,74, p < 
,001, ηp

2 = ,891. Ett Bonferroni korrigerat t-test visade att glada ansikten skattades lägre på 
ilska än arga (p < ,001) och neutrala ansikten (p < ,001), arga ansikten skattades högre än 
neutrala ansikten (p < ,001). Det fanns ingen interaktionseffekt mellan ansiktsgenus och 
ansiktsemotion (p = ,201). Både män och kvinnors ansikten skattades lika på de tre olika 
ansiktsemotionerna.  
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Tabell 1. Medelvärden och standardavvikelse (i parentes) för skattning av ilska på de tre 
ansiktsemotionerna 
 

Ansiktsemotion 
Ansiktsgenus 

Totalt 
Man Kvinna 

Glädje 9,60 (10,72) 9,85 (12,51) 9,73 (11,41)	  

Ilska 64,43 (15,76) 61,28 (17,16) 62,85 (16,06)	  

Neutral 28,17 (16,50) 27,37 (16,19) 27,74 (16,06)	  

Totalt 34,07 (10,88) 32,83 (11,36) --- 
 
 
Skattning av sorg 
Ingen huvudeffekt (se Tabell 2 för medelvärden) av ansiktsgenus (p = ,810). Däremot fanns en 
huvudeffekt av ansiktsemotion mellan glad, arga och neutrala ansikten, F(2,20) = 26,46,  
p < ,001, ηp

2 = ,726. Ett Bonferroni korrigerat t-test visade att glada ansikten skattades lägre på 
sorg än arga (p < ,001) och neutrala ansikten (p < ,001), fast ingen skillnad mellan arg och 
neutral (p = ,999). Det fanns också en interaktionseffekt av ansiktsgenus och ansiktsemotion 
F(2,20) = 4,90, p = ,019, ηp

2 = ,329. Både män och kvinnors glada ansikten skattades lägre än 
deras respektive arga och neutrala ansikten.  
 
Deltagargenus. Vad gällde skillnader mellan manliga och kvinnliga deltagare fanns det en 
interaktionseffekt med ansiktsgenus F(1,21) = 4,82, p = ,039, ηp

2 = ,187. Kvinnor skattade sorg 
i kvinnors ansikten (M = 28,95, SD = 15,25) lägre än sorg i mäns ansikten (M = 33,41, SD = 
15,90) och lägre än vad män skattade sorg i mäns och kvinnors ansikte (Mmän = 32,11, SDmän = 
15,57; Mkvinnor = 30,57, SDkvinnor = 15,33). Det fanns inte heller någon interaktionseffekt mellan 
deltagargenus och ansiktsemotioner (p = ,576) eller mellan deltagargenus med ansiktsgenus 
och ansiktsemotion (p = ,493). 
 
 
Tabell 2. Medelvärden och standardavvikelse (i parentes) för skattning av sorg på de tre 
ansiktsemotionerna 
 

Ansiktsemotion 
Ansiktsgenus 

Totalt 
Man Kvinna 

Glädje 13,36 (16,18) 12,07 (15,64) 12,88 (16,97)	  

Ilska 40,06 (22,59) 40,66 (23,00) 41,59 (23,78)	  

Neutral 38,07 (17,37) 40,57 (16,716) 39,30 (18,12)	  

Totalt 31,34 (16,16) 31,17 (16,20) -‐-‐-‐	  
 
 
Skattning av vänlighet 
Gällande skattning av vänlighet fanns det en huvudeffekt (se Tabell 3 för medelvärden) av 
ansiktsgenus, F(1,22) = 4,33, p = ,049, ηp

2 = ,164. Kvinnors ansikten skattades mer vänliga än 
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mäns ansikten. Det fanns också en huvudeffekt av ansiktsemotion mellan glad, arga och 
neutrala ansikten, F(2,21) = 59,65, p < ,001, ηp

2 = ,850. Ett Bonferroni korrigerat t-test visade 
att glada ansikten skattades högre på vänlighet än arga (p < ,001) och neutrala ansikten  
(p < ,001). Arga ansikten skattades lägre än neutrala ansikten (p < ,001). Det fanns ingen 
interaktionseffekt mellan ansiktsgenus och ansiktsemotion (p = ,399). Vad gällde skattad 
vänlighet så skattades mäns och kvinnors ansikten lika på de tre olika ansiktsemotionerna.  
 
 
Tabell 3. Medelvärden och standardavvikelse (i parentes) för skattning av vänlighet på de tre 
ansiktsemotionerna 
 

Ansiktsemotion 
Ansiktsgenus 

Totalt 
Man Kvinna 

Glädje 61,05 (21,74) 65,04 (21,74) 63,05 (18,46)	  

Ilska 14,38 (12,81) 15,16 (12,67) 14,77 (12,37)	  

Neutral 31,20 (13,80) 33,01 (14,11) 32,10 (13,42)	  

Totalt 35,54 (10,59)  37,74 (11,55) --- 
 
 
Skattning av glädje 
Ingen huvudeffekt (se Tabell 4 för medelvärden) av ansiktsgenus (p = ,207). Däremot fanns en 
huvudeffekt av ansiktsemotion mellan glad, arga och neutrala ansikten, F(2,21) = 152,84,  
p < ,001, ηp

2 = ,936. Ett Bonferroni korrigerat t-test visade att glada ansikten skattades högst på 
glädje jämfört med arga (p < ,001) och neutrala ansikten (p < ,001), arga ansikten skattades 
lägre än neutrala ansikten (p = ,001). Det fanns ingen interaktionseffekt mellan ansiktsgenus 
och ansiktsemotion (p = ,201). Både män och kvinnors ansikten skattades lika på de tre olika 
ansiktsemotionerna på glädjeskalan.  
 
Tabell 4. Medelvärden och standardavvikelse (i parentes) för skattning av glädje på de tre 
ansiktsemotionerna 
 

Ansiktsemotion 
Ansiktsgenus 

Totalt 
Man Kvinna 

Glädje 62,54 (13,69) 63,63 (13,61) 63,08 (13,33)	  

Ilska 13,20 (11,84) 10,58 (11,42) 11,89 (11,17)	  

Neutral 23,88 (15,92) 23,07 (15,78) 23,47 (15,77)	  

Totalt 32,43 (11,03)	   33,21 (11,46)	   --- 
 
 
Skillnader mellan skalorna  
För att studera närmare huruvida det skulle finnas en skillnad i skattningen av intensitet av män 
och kvinnors glada och arga ansikten på alla de emotionella skalorna gjordes en  
2 (ansiktets genus: man, kvinna) x 2 (ansiktsemotion på sin emotion skala: glädje och ilska) 
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beroende ANOVA. Det fanns inga huvudeffekter av ansiktsgenus (p = ,214), män och kvinnors 
ansikten skattades lika. Det fanns inte heller en huvudeffekt av emotion (p = ,940), då arga 
ansikten skattades lika arg som glada ansikten skattades glad. 
 
Interaktionseffekten mellan ansiktets genus och ansikts-/skal-emotion närmade sig signifikant, 
F(1,22) = 4,17, p = ,053, ηp

2 = ,159. Detta resultat undersökts närmare med två beroende-
ANOVA. Dessa visade att det inte fanns någon signifikant skillnad i skattningen av mäns glada 
ansikten (M = 62,54, SD = 13,70) och kvinnors glada ansikten (M = 63,63, SD = 13,62) på 
glädje-skalan (p = ,361). Däremot skattades arga mäns ansikten mer arga än arga kvinnors 
ansikten skattades på ilska-skalan, F(1,22) = 4,75, p = ,040, ηp

2 = ,178.  
 
 

 
Diskussion 

 
Syftet med denna studie var att undersöka skillnaden i upplevelsen av män och kvinnors glada 
respektive arga ansikten då dem skattas på VAS-skalor i Ilska, Sorg, Vänlighet och Glädje. 
Ytterligare ett syfte var att undersöka om arga eller glada emotioner verkade ha företrädesrätt i 
relation till varandra (s.k. Superiority Effect). Frågeställningarna för studien var: 
 

1. Finns det skillnader i hur kvinnor och män upplevs och skattas i emotionerna med fokus 
på ilska och glädje? 

 
2. Finns det skillnader i hur mäns arga ansikten upplevs i ilska och därför skattas 

signifikant högre på ilska i jämförelse med kvinnor? 
 

3. Finns det skillnader i hur kvinnors glada ansikten upplevs i vänlighet och därför skattas 
signifikant högre på vänlighet i jämförelse med män?  

 
Som inledning till denna diskussion presenteras resultatet av den funna huvudeffekten av 
ansiktenas emotioner (glada, arga och neutrala). Glada ansikten upplevdes som gladare än arga 
och neutrala ansikten när de skattades på glädjeskalan. På samma sätt upplevdes arga 
ansiktsuttryck argare än glada och neutrala ansikten då de skattades i ilska. Det här visar att de 
emotioner stimuli designats för att ge uttryck för och som varit för avsikt att studera, av 
deltagarna verkar ha upplevts som just dessa emotioner. Detta är något positivt och visar att 
stimuli verkar mäta glädje, ilska och neutrala ansiktsuttryck. Med detta sagt är det möjligt att 
diskutera följande resultat i relation till syfte och frågeställningar.  
 
Resultaten för studiens första frågeställning visar att det inte finns någon signifikant 
huvudeffekt av resultatet vad gäller upplevelsen av män och kvinnors glada och arga ansikten. 
Ansiktena oberoende av genus upplevs som lika glada och lika arga när dem skattades på en 
emotionell skala för respektive ansiktes emotion (glädje och ilska). Både glada och arga 
ansikten analyserades därför vidare var för sig. Analysen gjordes tillsammans med alla 
skattningar i de emotionella skalorna samtidigt i beräkningen för att se om det fanns någon 
skillnad i intensiteten i skattningarna mellan arga och glada ansikten generellt, det vill säga en 
superiority effect. Dessa resultat visade icke-signifikans då det inte fanns någon huvudeffekt 
här heller. Däremot låg interaktionseffekten nära en signifikans och analyserades därför vidare 
i ytterligare ett steg för att få veta mer om det doldes en signifikant genusskillnad i 
interaktionseffekten. Det visade sig inte finnas någon signifikant skillnad mellan kvinnor och 
mäns glada ansikten. Däremot framträdde att mäns arga ansikten skilde sig signifikant från 
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arga kvinnors ansikten. Det fanns alltså ingen glad superiority hos något av könen. Däremot 
upptäcktes en arg superiority effect i mäns arga ansikten. Detta resultat går inte i linje med 
Pixtons (2011) fynd för kvinnlig superiority effect men lutar däremot mer i riktning mot 
Hansen och Hansen, (1988), Horstmann och Bauland (2006), Lipp et al. (2009) och Pinkhams, 
(2010) forskningsresultat. Alla dessa fann en arg superiority effect precis som resultaten av 
denna studie. Att erhålla ett resultat där mäns ansikten upplevs som argare än kvinnors arga 
ansikten är dock ingen överraskning när vidare efterforskningar görs i litteraturen. Hess et al. 
(2009) upptäckte att ett ansikte som utstrålade ilska av observatören oftare anses vara en man. 
Becker (2007) leder ett liknande resonemang då Becker såg att ordet arg visade sig snabbare 
och mer effektivt associeras med män.  
 
En annan tänkbar förklaring till den upptäckta arga superiority effect i denna studie skulle 
också kunna härledas från Calvo och Nummenmaas studie (2008). Den studien visade att arga 
ansikten skannas av mer i ögonregionen vilket är något som kan kopplas till forskning om hur 
mäns ansikten naturligt är skapta. Män tenderar att ha mer kantiga ansikten och framträdande 
ögonbryn som ett naturligt manligt drag. Dessa drag är också något som visat sig vara 
förknippat med dominans (Hess et al. 2009). Becker (2007) instämmer också i detta genom sin 
studie där det visade sig att ett från början androgynt ansikte som manipulerats till lägre 
ögonbrynsbåge upplevdes som mer maskulina och mer argt samt att utstråla dominans. Då det 
föreligger en skillnad i män och kvinnors ansikten kan nämnd forskning tänkas förklara 
orsaken till varför observatörerna i nuvarande studie uppfattar mäns ansikten som argare än 
kvinnors arga ansikten. 
 
En helt annan men ändå tänkbar förklaring som eldar på denna diskussion om den funna arga 
superiority effect kommer från Joyce et al. (2006, refererat i Pixton, 2011). Dessa forskare 
menar att när individer ska identifiera genus letar ögonen efter ledtrådar i ansiktets övre delar 
och när personer har i uppgift att identifiera emotioner så letar ögonen efter ledtrådar i ansiktets 
nedre delar (Smith et al., 2005, ref i Pixton, 2011). Det kan vara så att de manliga ansikten som 
presenterats i denna studie upplevts som svåra att köns bestämma. Det är svårt att ge ett 
uttalande i den frågan då det inte finns några konkreta bevis som svar och då svaret med största 
sannolikhet skulle sluta i spekulationer. En förklaring som istället ligger närmare till hands är 
att deltagarna sökt ledtrådar i ansiktets övre del då dem inte varit ute efter att identifiera 
emotioner, trots att dem uppmanats till att göra just det. En tanke som väcks i relation till 
spekulationen om att deltagarna eventuellt inte letat efter emotioner i mäns ansikten är också 
om det kan vara så att manlighet och emotionallitet krockar.  Det hör inte till vanligheten att 
söka emotionallitet och känslor i mäns ansikten annat än emotionen ilska som visat sig 
förknippas med män (Beck, 2009 & Hess, 2007). Det kan finnas en koppling mellan resultatet 
arg superiority effect och manliga stereotyper. Dessa påståenden och frågeställning bör dock 
undersökas närmare med vidare studier och återkopplas till en bredare forskningslitteratur om 
stereotyper och statuseffekter exempelvis. 
 
Resultaten för den sista frågeställningen visade att det finns en signifikant skillnad i hur 
kvinnors glada ansikten upplevs i vänlighet i jämförelse med män. Kvinnors ansikten skattades 
högre i vänlighet än vad männens ansikten skattades. Eventuellt kan paralleller dras till Hess, 
Adams, Grammer & Kleck (2009) som fann att glada ansiktsuttryck kan fungera som 
genusmarkörer. Hess (2009) menar att runda och mjukare former i ansiktet, de som naturligt 
uppstår av ett leende, av observatörerna uppfattades som feminina och förknippade med 
tillgivenhet, anknytning och intresse. Hess, Adams, Grammer & Kleck (2009) fann även att 
kvinnoansikten som visade glädje oftare och snabbare upplevdes som feminina. Eftersom de 
kvinnors glada bilder alla presenterade leenden skulle detta kunna vara en del i förklaringen till 
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det uppkomna resultatet i studien, då leenden och därigenom rundade ansiktsformer tillskrivs 
kvinnan. En förstärkning av ett leende som eventuellt tillskrivits kvinnan kan också tänkas ske 
om förväntningarna på kvinnor fortsätter i samma riktning. Om kvinnor förväntas le mer och 
sedan också gör det menar Becker (2007) att det kan leda till att en inlärning sker och en 
koppling skapas mellan kvinnor, leenden och slutligen vänlighet.  
 
 
En helt annan synvinkel i diskussionen om den högre skattningen i kvinnors vänlighet är att 
emotioner i ansikten identifieras genom att ögonen skannar av de nedre delarna på ansiktet 
(Smith et al., 2005, refererad i Pixton, 2011). Det tillsammans med att kvinnors ansiktsformer 
är rundare och mjukare än männens ansikten kan öka avståndet mellan kvinnor och mäns 
ansikten i förhållande till varandra. Ett ansikte med mer kantiga drag, tydliga ögonbryn och 
spänd mun har visat sig upplevas som mer maskulina och dominansutstrålade, något som inte 
går ihop med begreppet vänlighet och inte heller med hur kvinnans ansikte oftast är skapt. Att 
kvinnor inte har maskulina drag skapar därför en möjlig högre skattning av kvinnoansiktena 
och i motsats en nackdel för männen då dem inte har ansiktsformerna till sin fördel.  
 
Ytterligare en förklaring till att kvinnor skattas vänligare kan höra ihop med betydelsen och 
tolkningen av ordet vänlighet. Synonymer till vänlighet är ord som godhet, välvilja, snällhet, 
tillmötesgående och älskvärdhet, egenskaper en person som är medkännande, varm, vårdande 
och omhändertagande kan tänkas ha. Hess et al. (2009) visat att kvinnor anses vara vänliga och 
omhändertagande i stressiga livssituationer (Taylor et al., 2000, ref i Becker, 2007). Förenligt 
med detta är en studie av Martin (1987, ref i Becker, 2007) som föreslår att kvinnor är mer 
medkännande och varma som personer, egenskaper som antyder att kvinnor har lättare för att 
vårda och ta hand om andra.  
 
I skuggan av de glada kvinnorna som skattats högre i vänlighet samt män som skattas högre i 
ilska står mannen som inte skattas lika högt på vänlighet samt kvinnorna som inte skattats lika 
högt i ilska. Orsaken till detta resultat kan tänkas sammanfalla med redan nämnda resultat om 
mäns arga superiority effect samt kvinnors glada ansikten som skattats högre i vänlighet. Dessa 
fyra resultat står som motsats till varandra. Precis som motsatsen till att vara man är att vara 
kvinna kan det antas att vänlighet och innebörden av vänlighet (synonymer: godhet, välvilja, 
snällhet, tillmötesgående och älskvärdhet) går att tolka som en motsats till ilska och hot. 
Russell och Bullocks (1985) modell av emotioner som två poliga med ett förhållande mot 
varandra i form av graden av tillfredsställelse och upphetsning bekräftar påståendet. Ilskans 
motpol i modellen (Russell & Bullock 1985) beskrivs med ord som lugn, avslappning och 
förnöjsamhet av Russell. Att ordet vänlighet istället använts i nuvarande studie har sin 
förklaring i att den ska stå i motsats till ilska, då ilska är förknippat med just hot. Vänlighet 
blev därför motsats för att ordet skulle sakna hot i sin betydelse och stå i kontrast till betydelsen 
av ordet hot. En problematisk poäng i valet av ordet vänlighet kan då ha blivit att vänlighetens 
innebörd ligger närmare glädje i betydelse och därmed inte längre stå i direkt kontrast till ilska 
så som studien haft för avsikt att se till. Om observatörerna i studien associerade vänlighetens 
innebörd till godhet, välvilja, snällhet, tillmötesgående och älskvärdhet, som är synonymer till 
vänlighet, så kan det tänkas att vänlighetsskalan närmat sig skalan för glädje. Det skulle kunna 
vara ytterligare en förklaring till det uppkomna resultatet att glada kvinnors ansikten skattades 
högre i vänlighet jämfört med män. Det är en förklaring som kan verka långsökt men ändå svår 
att utesluta ur diskussionen och som i så fall ger stöd åt en happy superiority effect av tidigare 
forskning (Pixton, 2011; Juth et al., 2005; Becker et al., 2011).  
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En fortsättning på en mer övergripande förklaring till studiens resultat som helhet kan fås 
genom att titta närmare på Beckers (2007) teori om närmande och undvikande. Om det är som 
Becker (2007) påstår, att människan fungerar som en riskbedömare när det kommer till 
emotioner så kan teorin om närmande och undvikande vara en förklaring på hur människan 
fungerar ur ett evolutionspsykologiskt samt socialpsykologiskt perspektiv. Både närmande och 
undvikande är förknippat med överlevnad och när det handlar om överlevnad är det viktigt att 
varje tecken på hot mot överlevnaden tas på allvar (Darwin, 1872, refererat i Reeve, 2009). 
Skulle individen göra en felbedömning av hotfulla signaler så kan det vara förknippat med 
potentiell fysisk livsfara (Becker, 2007). 
 
Becker (2007) diskuterade paralleller mellan närmande och undvikande i koppling till ilska och 
glädje. Ilskan fungerar som en signal till omgivningen att hålla sig undan den arga individen. 
Glada ansikten istället menar Becker (2007) signalerar till omgivningen att det går bra att 
närma sig budbäraren. Att missta ett argt ansikte och närma sig en arg person kan vara förenat 
med fara. Glada signaler från omgivningen är däremot sällan förenat med livsfara utan istället 
med social kontakt, samhörighet och möjlighet till reproduktion. Något som individen förlorar 
på att förbise i längden. Resultat från forskning om ilska i ansikten visar att arga ansikten 
snabbare upplevs som manliga (Hess et al., 2009; Becker, 2007) samt att manliga ansiktsdrag i 
sin tur upplevts som dominanta (Hess et al., 2009). Det tillsammans med det faktum att män 
historiskt sett varit inblandade i majoriteten av våldsbrott världen över menar Becker (2007) 
kan förklara varför män lättare associeras med ilska (Daly & Wilson, 1994 ref i Beckers, 
2007). Män är också fysiskt större i jämförelse med kvinnor vilket kan bidra till att det 
perceptuella systemet per automatik associerar män som ett större hot än kvinnan då styrka hos 
mannen kan ses som en fördel vid en eventuell strid. I teorin om närmande och undvikande 
(Becker, 2007) blir därför mannen symbol för ilska och aggressivitet och tänkbart den av könen 
som måste uppmärksammas extra noga vid emotionell skanning och det finns därför också risk 
för att arga signaler övertolkas i större utsträckning bland mäns arga ansikten. Eftersom 
kvinnan i sin tur anses vara det svagare könet, fysiskt mindre och dessutom associerad med en 
rad positiva egenskaper så som omhändertagande (Taylor et al., 2000 refererat i Reeve, 2009), 
medkännande, värme och omvårdnad (Martin 1987, refererad i Reeve, 2009) och där av inte 
uppfattas som lika hotfull som mannen utan snarare som motsatsen till hotfullhet nämligen 
vänlighet. 
 
Resultaten av nuvarande studie, att kvinnors arga ansikten som skattats lägre i ilska jämfört 
med män hamnar lite i skuggan av de arga männen men är även det av intresse då det och går 
att förena med Pixtons (2011) forskningsresultat som var just detta. Pixton (2011) fann att arga 
kvinnors ansikten var signifikant svårare att uppfatta i jämförelse med alla andra 
ansiktsemotioner i studien. Varför detta resultat erhölls är något som behöver undersökas 
vidare. Pixton (2011) diskuterar frågan och menar att fynden kan bero dels på förväntningar 
som finns på kvinnor att vara glada och vänliga men även på stereotyper som inte inbegriper en 
arg kvinna. Det är kanske inte helt accepterat att kvinnor uttrycker ilska helt enkelt då det inte 
ingår i bilden av hur en kvinna ska uppföra sig (Becker et al., 2009). 
 
Det som kanske var mest förvånande med den nuvarande studien var att resultatet inte blev 
signifikant för glada kvinnors ansikten och därmed visade på en glad kvinnlig superiority effect 
i linje med Pixtons (2011) forskning. Detta trots att denna studie använde sig av samma stimuli 
(Tottenham et al., 2009) som Pixton (2011). En tänkbar orsak till det avvikande resultatet kan 
vara stimlins exponeringstid som i nuvarande studie var betydligt längre i jämförelse med 
Pixton (2011). I denna studie visades stimuli i drygt fem sekunder (jämfört med upp till 32,25 
ms i Pixtons (2011) studie) något som kan ha bidragit till att deltagarna stimulerats att fundera 
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på sina emotionella skattningar längre och som i slutändan kan tänkas ha haft inverkan på 
resultaten.  
 
Det ska även nämnas att dem neutrala ansiktena som togs med i resultatdelens redovisning med 
meningen att finnas som en jämförelse till om arga respektive glada ansikten skiljde sig från 
stimuli som skulle kunna antas vara neutrala. Emotionella ansikten skiljde sig signifikant från 
de neutrala ansiktena. Däremot visade resultaten att de neutrala ansiktena inte upplevdes som 
så neutrala då de var signifikant skilda från en noll-skattning på de fyra olika skalorna (ilska, 
sorg, vänlighet och glädje). Att validera sina stimuli innan användning är oerhört viktigt att 
göra och trots att det använda stimuli setet (Tottenham et al., 2009) hämtats från ett 
standardiserat set av ansikten verkar det inte finnas någon validering av detta set rapporterad i 
litteraturen (Pixton, 2011). Detta resultat var intressant i sig då startar en viktig diskussion om 
lämpligheten att använda neutrala ansikten som en form av neutral punkt i jämförelsen mellan 
emotionella ansikten i framtida forskning. 
 
Stimuli setet (Tottenham et al., 2009) behöver också det diskuteras i relation till resultaten då 
valet av stimuli också är av största vikt att välja med omsorg inför en studie som denna. Savage 
et al. (2013) kom fram till att graden av ilska och glädje i stimuli spelar in för resultaten. Om 
ansiktet hade öppen eller stängd mun påverkades resultatet. De öppna munnarna upptäcktes 
lättare och vägde för en superiority effect. Sprudlande glada ansikten visade sig upptäckas 
absolut lättast i Savage et al. (2013) studie. Calvo och Nummenmaa (2008) visade att leenden 
där tänderna visades ökade detekterbarheten av glädje. Då valt stimuli set för nuvarande studie 
alla hade stängda munnar kan det ytterligare vara en förklaring till varför en glada superiority 
effect återfanns i resultaten. Att istället en arg superiority effect upptäcktes kan lämpligen bero 
på att männens ansiktsformer som får ilska att framträda (Hess et al., 2009) samt att ilska 
avläses i ögonregionen (Pixton, 2011). Då män har tjockare och mer framträdande ögonbryn 
generellt kan detta bidra som förklaring till en arga superiority effect som erhölls i denna 
studie. 
 
En annan intressant fråga att ställa så här i efterhand är den om resultaten av studien hade blivit 
andra om skalan varit vertikal (som Borg CR-100 skalan) istället för horisontell. Det skulle 
kunna tänkas underlätta skattningarna för deltagarna. Flera deltagare berättade att dem gång på 
gång glömde vilken sida av skalan som representerade ”inte alls” och ”högsta tänkbara” under 
undersökningens gång. Tydligen var vissa deltagare tvungna att lägga energi på att koncentrera 
sig på skalan emellanåt, vilket inte varit för avsikt när undersökningen designats. Värt att 
studera inför kommande studier då VAS-skalan ska användas är om den går att vända från 
horisontell till vertikal, eller om det finns andra vertikala skalor (som exempelvis Borg CR-100 
skalan) som går att använda vid skattning av emotioner.  
 
Som alltid vid experimentella undersökningar bör frågan om ekologisk validitet tas upp då 
experiment riskerar att göra det naturliga konstlat. Detta experiment har designats för att svara 
på frågor om hur emotioner upplevs. En fråga som direkt väcks i anknytning till det är huruvida 
emotioner kan speglas genom en bild på ett ansikte. Frågor som bör ställas är om det går att dra 
slutsatser från upplevelsen av emotionen i stimuli till det verkliga livet och hur pass påverkade 
resultaten blir av experimentsituationen? Det finns också en risk vid så pass tid och 
koncentrationskrävande experiment som detta att deltagarna tappar fokus och ork att slutföra 
hela undersökningen. Det är också en viktig sak att tänka på då studier designas eftersom 
risken finns att deltagarna tappar motivationen. En positiv aspekt av denna undersökning var i 
alla fall att stimuli som användes bestod av riktiga ansikten till att undersöka emotionerna med 
istället för som i vissa andra studier där animerade bilder (Hess et al., 2009) eller ritade figurer 
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använts. Ytterligare en sida av den ekologiska validiteten, för hur överförbart är animerade 
eller ritade bilder på ansikten i skattningen av emotioner? Om det går ens med stimuli 
bestående av foton på riktiga människor är ytterligare en fundering. Vidare hade det varit 
intressant att göra analyser på hur varje stimulus inbördes skattades av alla deltagare, alltså 
någon form av reliabilitetsberäkning ex. en Chronbach´s Alpha analys av hela stimuli för att få 
reda på hur starkt varje bild korrelerade inbördes och på så sätt få veta om någon bild ur stimuli 
verkat extremt skattad av deltagarna.  
 
Ytterligare aspekter som hade kunnat bearbetas mer i denna studie av författaren är upplevelsen 
av emotioner i ett bredare perspektiv än det som behandlats. Exempelvis hade författaren 
kunnat väga in frågan om hur stereotyper och status påverkar emotionella upplevelser och även 
vägt in mer forskning i genusfrågan samt mänskliga drifter. Vidare studier på området om 
emotioner i ansikten behövs alltså och då förslagsvis med en annan skala för att testa skalans 
betydelse för resultaten. Samt att gräva vidare och leta efter möjliga samband mellan vänliga 
kvinnor och arga män. Det som även skulle vara intressant att studera vidare är det resultat som 
ofrivilligt erhölls genom denna studie, att neutrala ansikten kanske inte är så neutrala som dem 
antagits för att vara.  
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