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Tidigare studier inom igenkänning av emotioner genom en persons rörelser har nästan 
uteslutande utförts genom observationsstudier. I denna studie testas Sun Microsystems 
SunSPOTs, för att se om denna utrustning faktiskt har kapaciteten för att identifiera 
skillnader i en persons rörelsemönster och på så sätt kunna vara ett komplement till 
observationsstudier. För framkallning av rörelser hos försökspersonerna användes tv-
spelskonsolen Nintendo Wii, för inducering av emotionen glädje användes korta filmklipp, 
detta för att få ett förändrat rörelsemönster hos försökspersonen. För att vara säkra på om att 
försökspersonerna upplevde den inducerade emotionen användes ett självskattningsformulär. 
Resultatet visar att SunSPOTsen kan identifiera ett förändrat rörelsemönster.

INLEDNING
Genom observationer har många studier 
utförts på människors rörelser kopplat till 
emotioner. Dessa har byggt på att hitta en 
koppling mellan olika sinnesstämningar 
och dess inverkan på personers 
rörelsemönster, samt om andra människor 
kan se skillnader i en persons emotioner
enbart genom att observera dennes 
rörelsemönster. Dessa studier har visat att 
det kan vara svårt att få fram objektiva 
resultat om enbart observation används. 
Oftast krävs det att man använder sig av 
flera metoder för att kunna ta reda på
människors emotioner, t.ex.
skattningsformulär och teknisk apparatur.

SYFTE
Studiens syfte var att testa och utvärdera en 
metod för att mäta människors rörelser i 
samband med emotioner. Studien har
utvärderat om man med hjälp av SunSPOT
(Sun Microsystems Small Programmable 
Object Technology) kommer att kunna
mäta, analysera och avgöra vilken 
sinnesstämning en person befinner sig i, 
utifrån dennes armrörelser. 

BAKGRUND
Människor använder sig ständigt av 
emotioner för att kommunicera med andra 
och sin omvärld, men även i sin ensamhet 
uttrycker en människa emotioner vare sig 
någon uppfattar dem eller inte. Paul Ekman 
har visat att emotionerna glädje, ilska, 
avsky, sorg, rädsla och förvåning är 
universella och utmärkande för de allra 
flesta kulturer. Genom studier har man 
även funnit att vissa rörelsemönster hör 
ihop med specifika emotioner. Visar en 
människa upp emotionen rädsla så kan 
man nästan ta för givet att denne kommer 
att rygga undan från faran (Ekman, 1999).

Dock håller alla inte med om detta utan 
anser att Ekmans uppfattning om 
emotioner är förlegad och behöver nya 
infallsvinklar (Feldman-Barret 2006). 

I en studie demonstrerar Wallbott (1998) 
att vissa rörelser är förknippade med vissa 
emotioner, men inte om rörelserna faktiskt 
visar emotioner. De mest signifikanta 
resultaten hittades vid hand- och 
armrörelser:
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 Dubbelsidiga hand- och armrörelser 
är mest förekommande vid ilska. 

 Armarna sträckta åt sidan i sidled 
är associerat vid skräck och ses 
sällan vid andra emotioner. 

 Att korsa armarna framför kroppen 
är vanligt förekommande vid 
stolthet och avsmak. 

Att undersöka personers förmåga att känna 
igen sinnesstämningen hos en annan 
person har undersökts av F.E Pollick et al. 
I studien kom man fram till att det är 
möjligt för en åskådare att utifrån endast 
rörelser och gester se vilken
sinnesstämning personen befinner sig i 
(Pollick, 2001). 

I Castellanos studie (2007) spelade man in 
och analyserade rörelser, för att få 
information om i vilken sinnesstämning 
försökspersonen befann sig i. Castellano
inriktade sig mot att tolka de fyra 
emotionerna glad, arg, nöjd och ledsen. 
Dessa emotioner liknar varandra i 
rörelserna, men de har vissa distinktioner. 
Det som skiljer dem åt är deras arousal
(upphetsning) och valens (emotionella 
laddningar), de kan delas in i fyra 
kategorier:

positiv 
valens

negativ 
valens

Hög 
arousal

glad arg

låg 
arousal

nöjd ledsen

Figur 1: De fyra emotionerna indelade efter 
arousal och valens.

Arousal skiljer på rörelsernas intensitet 
medan valens skiljer på om rörelserna är 
positivt eller negativt laddade.

Crane & Gross (2007) utvärderade om 
åskådare kan identifiera en persons 
sinnesstämning enbart baserat på hur 
personerna rör sig. I studien användes åtta 
olika emotioner, utvalda baserat på deras 

grad av arousal och valens, där fyra av 
emotionerna var neutrala, två positiva och 
två negativa. Försökspersonerna fick i 
försöket gestalta sina emotioner i en 
promenad som filmades. Promenaderna
blev sedan uppspelade för en annan grupp 
av försökspersoner som skulle identifiera 
vilken sinnesstämning den gående 
personen befann sig i. 
Observationsgruppens bedömningar av 
emotionen hos den gående personen visade 
sig vara korrekt i 67% av fallen, vilket 
tyder på att människor är duktiga på att 
detektera emotioner hos andra individer. 

SUNSPOT
SunSPOTs är ett utveklingskit från Sun 
Microsystems. Kitet bestod av en 
bassatation och två satelliter som bl.a.
innehöll accelerometrar. Varje SunSPOT 
är kapabel att samla in acceleration i tre 
dimensioner (höjd, bredd och djup samt 
även total acceleration). När 
datainsamlingen pågick rapporterade varje 
satellit var 6:e millisekund sina mätvärden 
till basstationen, där informationen sedan 
mellanlagrades och sparades ner på en 
dator.

Figur 2: De två satelliterna på var sida av 
basstationen. En satellit har måtten 

71x42,4x18 mm.

Programvaran som ingick i 
utvecklingskittet modifierades för att 
kunna användas i studien. Modifieringen 
var nödvändig då programvaran var 
skriven för att ta in data från den ena av två 
tillgängliga SunSPOTs, medan det i 
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försöket behövdes data från båda 
SunSPOTs.

METOD
För att enkelt kunna framkalla en 
någorlunda naturlig rörelse hos 
försökspersonerna används tv-
spelskonsolen Nintendo Wii och det 
medföljande spelet WiiSPORTS Tennis. 
Att spelet Tennis valdes fanns det flera
anledningar till, bland annat för att 
dröjsmålet mellan spelomgångarna var 
kortare än i andra spel på konsolen och att 
försökspersonerna var tvungna att vara 
aktiva genom hela spelomgången.

För att mäta rörelserna och förändringen av 
rörelserna hos försökspersonerna användes 
SunSPOTs, som placerades i ett armband 
som fästes på försökspersonernas båda 
handleder. När datainsamlingen pågick 
ritade programmet (Telemetry Demo) i 
realtid upp en graf som visualiserade 
ändringar i x-, y- och z-led samt den totala 
accelerationen för den aktiva handen
(spelhanden), den passiva handens graf 
kunde endast visualiseras i efterhand.

För att inducera en ny emotion hos 
försökspersonen användes filmklipp 
framtagna av Detenber (1996). Han utförde 
en studie där de tog fram 258 stycken 
filmklipp som kunde inducera olika 
emotioner hos en person. I denna studie 
användes 42 stycken av dessa filmklipp 
som skulle inducera emotionen glädje.

För att verifiera försökspersonernas 
sinnesstämning användes ett
skattningsformulär. Detta för att kunna
jämföra deras sinnesstämning när de kom 
till försöket mot deras sinnesstämning efter 
den inducerade emotionen.

UTFÖRANDE
I studien deltog 31 stycken 
försökspersoner. Försöken utfördes i en
laboratoriemiljö på institutionen för 
beteende och lärande (IBL) vid Linköpings 
universitet. Vid varje försök närvarade två
försöksledare, en som övervakade teknik 
och insamling av data och en som ledde 
experimentet. Varje försök inleddes med 
att informera försökspersonen om försöket 
i stora drag, dels genom en text, dels 
muntligt. 

Efter informationen fick försökspersonen
fylla i ett skattningsformulär för att skatta 
sina emotioner innan den första 
spelomgången. Efter detta fick 
försökspersonen SunSPOTsen fästa runt 
handlederna och sedan spela Tennis i tre 
set mot spelkonsolen. Efter första 
spelomgången togs en paus på cirka tio 
minuter för fika. Efter fikapausen 
återupptogs försöket med att 
försökspersonen fick se den fem minuter 
långa filmen som skulle inducera 
emotionen glädje. Efter filmen fick 
försökspersonen återigen fylla i ett
skattningsformulär, denna gång för att se
om filmen hade förändrat deras 
sinnesstillstånd från det ursprungliga. 
Tillsist fick försökspersonerna än en gång 
spela tre set mot konsolen Nintendo Wii, 
detta för att med hjälp av analyser se om 
deras rörelser hade förändrats. 

ANALYSPROGRAMMET
Programmet som användes vid analysen av 
insamlad data var egenutvecklat och 
skrivet i programspråket Python. Målet 
med programmet var att analysera 
skillnader i rörelser mellan den första och 
den andra spelomgången.

Figur 3: En graf över hur ett slag visualiseras i 
Telemetry Demo.
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Identifieringen av slag kunde göras på 
grund av att försökspersonerna innan varje 
slag förde handen bakåt för att få utrymme 
till att kunna slå framåt. Detta medförde att 
någon av x-, y- eller z-axlarna korsades 
och dessa korsningar utgjorde starten för 
identifieringen av slag. I pseudokod såg det 
ut såhär:

1. Hitta alla platsn där minst 2 linjer korsar 
varandra.
2. Kontrollera om totalaccelerationen på platsn 

+ antal_steg_fram är hög nog för att räknas som ett 
slag (över 3.5G).
3. När totalaccelerationen under en period 
legat under 2G, markera som slutet på slaget.
4. Iterera sedan det funna slaget bakifrån för 
att hitta det exakta slutet på slaget, ta bort 
överflödiga element.

RESULTAT
I studien deltog 31 stycken 
försökspersoner, men på grund av bortfall 
fanns det bara korrekt mätdata från 27 
försökspersoner.

Analysen av skattningsformuläret visade 
att tio stycken försökspersoners 
sinnesstämning förändrades positivt inför 
den andra spelomgången. Elva 
försökspersoner påverkades enligt
skattningsformuläret överhuvudtaget inte 
och sex försökspersoners sinnesstämning 
förändrades negativt.

Förändringen hos 27 försökspersoner
Hur försökspersonernas skattning 
förändrats Antal

Procent 
(%)

Positivt 10 37
Neutralt 11 41
Negativt 6 22

Antal män och kvinnor som 
påverkades positivt
kvinnor 5 50
män 5 29

Figur 4: 50% av kvinnorna och 29% av männen 
påverkades positivt av emotionsinduceringen.

Om man skiljer på de positiva och de 
negativa emotionerna och tittar på hur de 
förändrats från det första till det andra 
skattningstillfället, ser man att de negativa 

emotionerna står för den största 
förändringen. 

Utslaget på alla försökspersoner minskade 
värdet av de negativa emotionerna med 
0,08 medan värdet av de positiva 
emotionerna endast ökade med 0,02. Slås 
de negativa och positiva emotionernas 
förändring ihop så upplevdes en förändring 
på 0,03, vilket är väldigt lågt och gör att 
ingen signifikans finns för den förändrade 
sinnesstämningen. 

Antal
deltagare 
(n)

Totala emotionsförändringen Skillnad

Skattning innan Skattning efter
M SD M SD M

27 4,29 0,80 4,33 0,81 0,03
Figur 4: Antal deltagare n, Medelvärde M och 
Standardavvikelse SD.

Analys av data har visat att de 
försökspersoner som skattade en upplevd 
positiv förändring i sin sinnesstämning har 
rört sin passiva hand mer i det andra 
försöket. T(7)=-2.428, p < .05. I snitt har 
dessa personer ökat sin medelacceleration i 
den passiva handen med 0.1023g. Detta 
betyder i förlängningen att SunSPOT är ett 
verktyg som är kapabelt till att detektera 
minst en typ av förändrade rörelsemönster 
i samband med emotioner. 

Tiden har varit signifikant kortare i den 
andra spelomgången. T(24)=-2.149, p < 
.05. I snitt har försökspersonerna spelat 52 
sekunder kortare i den andra 
spelomgången.

Från den aktiva handen har inga 
signifikanta resultat hittats som tyder på ett 
förändrat rörelsemönster efter induceringen 
av emotioner. Inte heller finns några 
signifikanta resultat med avseende på de 
som inte påverkats alls och de som 
påverkats negativt.

RESULTATDISKUSSION
Som resultatet visar så har en signifikant 
skillnad hittats i hur de positivt påverkade 
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försökspersonerna rör sin passiva arm. Att 
inget signifikant resultat hittats gällande 
den aktiva armen kan bero på ett flertal 
olika saker, den troligaste förklaringen är 
att rörelsemönstret i den aktiva armen inte 
har förändrats lika mycket som den passiva 
armen. Den aktiva armen har en specifik 
uppgift att utföra, nämligen att spela 
Tennis. Emotionell inverkan skulle kunna 
ha en negativ effekt på spelresultatet då det 
ger upphov till rörelser som inte 
uteslutande riktas mot uppgiften, därför 
kan man argumentera för att vi inte låter 
våra emotioner påverka rörelsemönstret för 
denna arm i lika hög grad. Den passiva 
armen har dock inte haft någon större 
inverkan på spelresultatet och detta kan 
vara en anledning till att den passiva armen 
påverkats när den aktiva inte gjort det.

Anledningen till att ingen förändring i 
rörelsemönstret upptäckts hos den aktiva 
armen anser vi vara just att rörelsemönstret 
inte ändrats, inte att tekniken varit 
inkapabel till att upptäcka förändringen. 

METODDISKUSSION
Att använda sig av Nintendo Wii vid 
mätning av rörelser är en metod som 
kommer med ett flertal för- och nackdelar. 
En av de fördelaktiga aspekterna är att det 
är lätt att skapa en sådan rörelse som 
behövs för att testa dugligheten hos 
SunSPOT. En av nackdelarna för framtida 
studier är just att Nintendo Wii bara blir en 
metod för att testa SunSPOTsen och deras 
tekniska kapaciteter, och inte just 
emotioner och dess kopplingar till naturligt 
kroppsspråk. 

En förklaring till varför inte alla 
försökspersoner påverkades i samma grad 
av emotionsinduceringen kan ha berott på 
en s.k. takeffekt. Detta för att alla 
försökspersoner redan hade en hög grad av 
positiva emotioner när de kom till försöket, 
vilket förmodligen gjorde det svårt att 
inducera ytterligare positiva emotioner.

En möjlig anledning till att många av 
försökspersonerna inte kände av eller 
skattade någon förändring kan även bero 
på att filmklippen togs fram i USA och 
dessutom har sitt ursprung i 70- och 80-
talet, vilket kan uppfattas som främmande 
för den åldersgrupp som deltagit i försöken 
(medelåldern hos försökspersonerna var 
21,9 år). En annan anledning kan vara att 
det i studien användes en förenklad version 
av PANAS-testet med bara sex emotioner, 
vilket gjorde skattningsformuläret väldigt 
svagt. Trots vissa problem med 
självskattningen så visade resultaten att de 
försökspersoner som hade en positiv 
påverkan av emotionsinduceringen rörde 
sig annorlunda i andra spelomgången mot 
de som inte påverkats alls. 

Trots vissa brister anser vi att de metoder 
vi har använt oss av har varit bra för att 
utvärdera SunSPOTsen och dess 
lämplighet i att upptäcka förändrade 
rörelsemönster i samband med emotioner. 
Den precision SunSPOT använder sig av 
vid accelerationsangivelserna är mer än 
tillräcklig för att utföra den typ av 
mätningar vi har gjort i denna studie. 

SLUTSATS
Även om det har funnits stora problem 
med metoden, främst med induceringen 
och mätningen av emotioner, visar 
resultatet att SunSPOTs verkar vara ett 
lämpligt verktyg för att mäta förändringar i 
armrörelser. Trots dessa problem har 
metoden fungerat bra till att utvärdera 
SunSPOTsens kapacitet för att mäta 
armrörelser i samband med emotioner. Det 
har dock gjort att det är svårt att med 
säkerhet säga att SunSPOTs är helt 
lämpade för denna typ av mätningar, då 
endast en marginell och specifik ändring 
av rörelsemönster har hittats i studien. 

Allting tyder dock på att SunSPOT är fullt 
kapabla till att göra alla de mätningar som 
krävs för analysen av armrörelser.
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FRAMTIDA FORSKNING
Vi rekommenderar att man använder sig av 
inducering av olika emotioner i olika 
försöksgrupper för att se om man kan 
generalisera resultatet på alla 
emotionsinduceringar eller bara för en 
induceringen av en specifik emotion. 

Istället för att spela Nintendo Wii skulle 
man kunna tänka sig att försökspersonerna 
får föra en naturlig diskussion eller utföra 
vardagliga uppgifter och utifrån detta mäta
deras kroppsrörelser. Man måste dock ta 
hänsyn till att effekter uppstår på 
försökspersonernas naturliga beteenden då 
de blir utvärderade. 

Vill man mäta personers skattning av deras
emotioner bör man använda sig av ett 
korrekt översatt och fullständigt PANAS-
test. Detta för att reducera risken av en 
dålig skattningsenkät då tidigare använda 
enkäter har upplevts vara otillräckliga och 
visat låg validitet (Watson, Clarke & 
Tellegen 1988). 

Men det stora framtida 
användningsområdet är att ha ett sätt att 
detektera en persons rörelser och efter 
dessa kunna bestämma personens 
sinnesstämning. Då kommer man kunna 
utveckla gränssnitt som ”förstår” och 
anpassar sig efter användaren. Man skulle 
kunna tänka sig att hjälpnivån i ett program 
anpassar sig på ett sätt att det märker hur 
duktig användaren är. Har användaren en 
stor vana av att använda ett program skulle 
denne antagligen bli irriterad om 
programmet erbjöd mycket hjälp. Om 
programmet då känner av denna irritation 
skulle det själv kunna ändra på hjälpnivån 
och få en mer nöjd användare. 
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