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Påverkar autistiska personlighetsdrag  
förmågan att minnas ansiktsemotioner? 

 
Personer med autismspektrumtillstånd har en nedsatt social förmåga och 
tidigare forskning har visat att dessa personer har ett annorlunda sätt att se 
på och tolka information uttryckt i ansikten jämfört med normalt 
utvecklade individer. Vi har i vår studie mätt förekomst av autistiska 
personlighetsdrag mätt med Autism-Spectrum Quotient (Baron-Cohen, 
Wheelwright, Skinner, Martin & Clubley, 2001) och minnesförmåga för 
ansiktsemotioner genom ett two-alternative forced choice test där bilder 
på ansiktsemotioner uttryckta i höger- respektive vänsterhalvprofil och 
uttryckta företrädelsevis i övre respektive nedre delen av ansiktet 
presenterades för de 71 försöksdeltagarna. Vi har kunnat visa ett negativt 
linjärt samband (r = -.30, n = 71, p = .013) mellan autistiska 
personlighetsdrag och minnesförmåga för ansiktsemotioner, där ett större 
antal autistiska personlighetsdrag var korrelerade med en sämre 
minnesförmåga. Vi fann också generellt en försämrad minnesprestation 
för de emotioner som främst uttrycks i övre delen jämfört med nedre 
delen av ansiktet (Wilks lambda = .494, F (1, 69) = 70.713, p < .0005, 
effektstorlek = .51), men däremot ingen signifikant skillnad för om 
emotionerna presenterades i höger eller vänster halvprofil. Inte heller 
framkom någon interaktionseffekt mellan autistiska personlighetsdrag, 
halvprofil och var i ansiktet emotionen främst uttrycks.  
 
Nyckelord: autism, AST, autismspektrumtillstånd, ansiktsemotion,  
ansiktsminne. 

 
Vi har i vår studie valt att undersöka om autistiska personlighetsdrag påverkar förmågan att 
minnas ansiktsemotioner. Syftet har dels varit att se om det finns ett samband mellan graden 
av autistiska personlighetsdrag och minnesförmåga för ansiktsemotioner och dels att 
undersöka om minnesförmågan gällande de ansiktsuttryck som uttrycks i övre delen av 
ansiktet kontra undre delen av ansiktet samt höger- eller vänsterhalvprofil, skiljer sig hos 
personer med många respektive få autistiska personlighetsdrag, samt om dessa villkor 
interagerar och påverkar minnesprestationen. Att öka förståelsen för hur autistiska 
personlighetsdrag kan påverka minnesförmågan för ansiktsemotioner kanske på sikt kan öka 
förståelsen för vissa av de beteenden personer med autismspektrumtillstånd uppvisar.  
 
Autism 
Det vi idag benämner autismspektrumtillstånd (AST) är en utvecklingsmässig 
funktionsnedsättning som beskrevs ungefär samtidigt – men oberoende av varandra – av 
Kanner (1943) och Asperger (1944/1998). Samtliga beskrivna barn i de båda rapporterna 
uppvisade de för AST karaktäristiska svårigheterna inom det som Wing (1981) sedan 
myntade som den så kallade symtomtriaden och som i DSM-IV-TR (American Psychiatric 
Association, 1994) fortfarande används som huvudområden inom vilka ett visst antal kriterier 
måste vara uppfyllda för att diagnos inom AST ska ställas. AST i klinisk mening förekommer 
hos strax över 1 procent av befolkningen (Baird et al., 2006) och karaktäriseras av en nedsatt 
förmåga att interagera socialt, att kommunicera adekvat samt att personen uppvisar 
begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i intressen, aktiviteter och handlingar 
(American Psychiatric Association, 1994).   
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Den nedsatta förmågan att interagera socialt kan yttra sig på flera sätt. Många gånger 
har personer med AST svårt med ögonkontakt, att läsa av andras kroppsspråk såsom gester 
och ansiktsmimik eller att själva använda denna typ av icke-verbala kommunikationssätt. De 
delar inte heller spontant sina förehavanden genom att visa, peka eller uppmärksamma andra 
på sina intressen, glädjeämnen eller aktiviteter och de har många gånger svårt att etablera för 
utvecklingsnivån adekvata kamratrelationer (Attwood, 2008; Dahlgren, 2007; Gillberg & 
Peeters, 1999; Wing, 1996). 

Kommunikationssvårigheterna kan hos barn visa sig genom avsaknad av en normal 
lekutveckling med spontan låtsaslek och imitationslekar. Barnet tycks inte förstå varför det 
ska interagera med andra barn. Talutvecklingen kan vara försenad eller helt utebliven medan 
andra kan ha ett perfekt tal, med stort ordförråd, en korrekt grammatik men trots detta en 
nedsatt språkförståelse och en konkret och bokstavlig tolkning av språket. Personer med AST 
har ofta svårt att inleda och upprätthålla ett samtal och istället för att ha en kommunikation 
håller personen med AST en monolog, inte sällan om sitt specialintresse och är sällan 
medveten om de signaler mottagaren sänder ut om när monologen blivit för lång och det är 
rimligt att avsluta (Attwood, 2008; Dahlgren, 2007; Gillberg & Peeters, 1999; Wing, 1996). 

De begränsade, repetitiva och stereotypa mönster som kan finnas i beteenden, 
intressen och aktiviteter kan exempelvis visa sig i form av specialintresse, vilket personen 
ägnar sig åt mycket intensivt och i stor omfattning. Personerna med AST kan också ha en 
stark fixering vid rutiner och ritualer, där aktiviteter måste ske i en viss ordningsföljd eller på 
ett visst speciellt sätt, eller att saker måste stå ordnade enligt särskilda regler. En del personer 
har stereotypa motoriska rörelser av enkla eller mer komplexa slag såsom handviftningar eller 
rörelsemönster där hela kroppen är involverad (Attwood, 2008; Dahlgren, 2007; Gillberg & 
Peeters, 1999; Wing, 1996). 

Dessa symtom som förknippas med AST är allmänmänskliga och förekommer i 
varierande grad längs ett kontinuum även i normalpopulationen (Wing, 1981) och det är först 
då dessa symtom orsakar en nedsatt funktionsförmåga hos individen som en klinisk diagnos 
kan ställas (American Psychiatric Association, 1994). Var längs detta kontinuum en vuxen 
person med normalt IQ befinner sig kan hos vuxna mätas med Autism-Spectrum Quotient 
(AQ) utvecklat av Baron-Cohen et al. (2001). Med detta instrument mäts således graden av 
autistiska personlighetsdrag inom fem delområden som tillsammans ska belysa 
symtomtriaden för AST. De fem delområdena är social förmåga, förmåga att skifta 
uppmärksamhet, uppmärksamhet för detaljer, kommunikation samt föreställningsförmåga. Ett 
högre värde på skalan anger ett större antal autistiska personlighetsdrag i förhållande till ett 
lägre värde (Baron-Cohen et al., 2001). 

Det finns inte någon enhetlig förklaring till de symtom som uttrycks vid AST. En teori 
som förs fram är att personer med autism har en kognitiv stil som innebär att de har en svag 
central koherens och att detta kan förklara beteenden som är förknippade med AST. Med 
central koherens menas att människor normalt sett försöker sträva efter att sätta samman den 
information man får från omvärlden till en sammanhängande och meningsfull helhet. Att ha 
en svag central koherens innebär att man är mer detaljinriktad och sätter samman 
informationen utifrån detaljer istället för att direkt se helheter och det gör det svårt att 
exempelvis utifrån kontexten dra slutsatser om vad som sker (Attwood, 2008; Dahlgren, 
2007; Gillberg & Peeters, 1999; Wing, 1996). Attwood (2008) beskriver svag central 
koherens på följande sätt: ”Föreställ dig att du rullar ett papper till ett rör, sluter ena ögat och 
sätter röret mot det andra ögat som en kikare och tittar på världen genom det: man ser 
detaljerna, men det går inte att uppfatta sammanhanget” (s. 280).   

En annan förklaringsmodell till symtomen för AST är en bristfälligt utvecklad theory 
of mind. Theory of mind är en färdighet barn utvecklar i 4-7 årsåldern och som innebär att 
känna igen och förstå att andra människor har tankar, önskningar, värderingar och avsikter för 
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att därefter kunna förklara deras beteende men också kunna förutse vad de kommer göra. En 
bristfälligt utvecklad theory of mind kan göra det svårt i den sociala interaktionen eftersom 
man normalt sett anpassar sitt eget beteende utifrån den omgivning man befinner sig i, och om 
man då har svårigheter att förstå andra människors avsikter och deras många gånger subtila 
uttryck leder det till att personer med AST många gånger uppvisar ett icke-adekvat beteende 
(Attwood, 2008; Dahlgren, 2007). 

Många personer med AST beskriver en annorlunda perception med överkänslighet för 
vissa stimuli och låg känslighet för andra. Bogdashina (2003) för fram denna annorlunda 
perception som en förklaringsmodell till de karaktäristiska symtom som förekommer vid AST 
med grundtanken att ett annorlunda sätt att ta in och tolka sinnesintryck per automatik ger ett 
annorlunda beteende.   

Bristande exekutiva funktioner nämns också som en möjlig orsak till det för AST 
karaktäristiska funktionssättet. Exekutiva funktioner är ett samlingsbegrepp för bland annat 
planering, kognitiv flexibilitet (förmåga att byta fokus), arbetsminne, motivation, 
problemlösning och inhibering (förmågan att inte omedelbart svara på olika impulser och 
därmed styra sitt beteende). Dessa funktioner är nödvändiga för att kunna förstå och fungera i 
det dagliga livet i sammanhang och aktiviteter som inte är mycket väl intränade eller 
automatiserade (Attwood, 2008; Dahlgren, 2007; Gillberg & Peeters, 1999). 

 
Ansikten 
Ett ansikte är en stor källa till information för omgivningen. Som observatör kan man få 
ledtrådar om exempelvis personens ålder, identitet och kön. Med ansiktets muskler förmedlar 
vi dessutom en stor mängd emotionell information, genom att vi uppvisar olika ansiktsuttryck 
som andra människor läser av och tolkar. Ansiktsuttryck är en ordlös men viktig del i den 
sociala interaktionen mellan människor och påverkar på olika sätt vårt beteende och 
handlande (Adolphs, 1999; Frith, 2009).  

Redan hos spädbarn startar utvecklingen av förståelsen för hur ansiktsemotioner ska 
läsas av och denna utveckling förfinas och förbättras under uppväxten (Thomas, De Bellis, 
Graham & LaBar, 2007). Utifrån ansiktsuttryck har normalt utvecklade vuxna en 
välutvecklad förmåga att också utläsa komplexa sinnestillstånd och det är också belagt att 
enbart den information som finns i ögonregionen är lika bra som informationskälla jämfört 
med ett helt ansikte och signifikant bättre än den information som kan utläsas ur munregionen 
(Baron-Cohen, Wheelwright & Jolliffe, 1997).   

En del av de emotioner vi uttrycker med hjälp av våra ansiktsmuskler är universella 
och uppvisas och tolkas lika av människor oberoende av kultur och språk. Till dessa 
emotioner räknas sorg, ilska, rädsla, avsky, förvåning och glädje och med hjälp av att 
muskulaturen i olika delar i ansiktet samordnas, skapas dessa karaktäristiska emotionsuttryck. 
De emotioner som anses uttryckas mest i övre delen av ansiktet med ögon, ögonbryn och 
panna i fokus är emotionerna sorg, ilska och rädsla. I den nedre delen av ansiktet, och då 
främst i munregionen, anses emotionerna avsky, förvåning och glädje uttryckas mest (Ekman, 
1972; Ekman & Friesen, 1971). 

Emotioner uttrycks inte symmetriskt i ansiktet. Intensiteten i ansiktsuttrycken är 
starkare i vänster ansiktshalva jämfört med den högra (Asthana & Mandal, 1998; Nicholls, 
Wolfgang, Clode & Lindell, 2002; Sackeim, Gur & Saucy, 1978) och denna skillnad 
rapporteras vara större vid negativa emotioner jämfört med positiva (Borod, 1993).  

Tidigare studier av minnesförmågan för ansiktsemotioner visar skiftande resultat. I 
situationer då korttidsminnet används tenderar människor att bättre minnas arga ansikten 
jämfört med glada eller neutrala (Jackson, Wu, Linden & Raymond, 2009), medan då 
långtidsminnet används tenderar människor att minnas glada ansikten (Pérez-López & 
Woody, 2001; Shimamura, Ross & Bennett, 2006).  
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Autism och ansikten  
Personer med autismspektrumtillstånd, AST, har i ett flertal studier visat sig ha ett annorlunda 
sätt att se på ansikten och tolka information från ansikten jämfört med normalt utvecklade 
personer. Ibland uppvisar de svårigheter i att sätta rätt etikett på emotioner, men oftare märks 
svårigheter att matcha emotioner (Harms, Martin & Wallace, 2010).  

Personer med AST tycks inte ha en nedsatt förmåga att känna igen ansiktsemotioner, 
men deras förmåga att kognitivt bedöma informationen är försämrad (Adolphs, Sears & 
Piven, 2001), vilket ligger i linje med att man har funnit att personer med AST har en nedsatt 
förmåga att läsa av sinnestillstånd utifrån information i ansikten och särskilt i de fall då 
informationen endast kan utläsas i ögonregionen (Baron-Cohen et al., 1997).  

En ännu obesvarad fråga är om svårigheterna hos AST-personer i att kunna få fram 
emotionell information från ansikten leder till en bristande social förmåga eller om ett 
reducerat intresse för socialt interagerande bidrar till en minskad förmåga att processa 
ansiktsemotioner (Harms et al., 2010).  

Det rapporteras att personer med AST tittar mer i de yttre ansiktsregionerna än i de 
centrala delarna av ansiktet (Hernandez et al., 2009; Pelphrey et al., 2002) eller mindre i övre 
delen av ansiktet jämfört med kontrollgruppen (Corden, Chilvers & Skuse, 2008; Neumann, 
Spezio, Piven & Adolphs, 2006; Pelphrey et al., 2002). De verkar inte heller använda 
informationen från övre delen av ansiktet på ett effektivt sätt när de ska identifiera emotioner 
(Gross, 2008; Spezio, Adolphs, Hurley & Piven, 2007a; Spezio, Adolphs, Hurley & Piven, 
2007b). Grossman och Tager-Flusberg (2008) drar i sin studie slutsatsen att personer med 
AST inte använder information från ögonregionen för att processa de fyra emotionerna glad, 
ledsen, avsky och rädsla.  

Baron-Cohen et al. (1997) fann i sin studie stöd för att högfungerande personer med 
AST har svårare att urskilja komplexa emotioner som skam, skuld och avund. Rutherford och 
Towns (2008) rapporterar i sin studie att de fann stöd för att såväl kontrollgruppen som 
personerna med AST fäste blicken längre vid ögonregionen än vid munregionen, utom vid 
komplexa emotioner då personerna med AST tittade mindre i ögonregionen än vad 
kontrollgruppen gjorde.   

Eisenbarth och Alpers (2011) redovisar i sin studie att testdeltagarna, som bestod av 
vuxna individer utan uppgift om huruvida AST förekom eller inte, fixerade blicken längre tid 
vid munregionen då glada ansiktsuttryck visades, jämfört med när ledsna och rädda 
ansiktsuttryck visades. Vid ansiktsuttrycken för ledsen och arg så fixerade testdeltagarna i 
större utsträckning på ögonregionen. Vid ansiktsuttryck för rädsla, och vid de neutrala 
uttrycken, visade det sig att fixering av blicken fördelades relativt jämt mellan ögon- och 
munregionen.   

Ansiktsigenkänning beror till stora delar på att kunna processa helheten i ansikten 
snarare än att fokusera på enskilda delar (t ex munnen). Det har visat sig att personer med 
autism processar ansiktsdelar snarare än helheten (Deruelle, Rondan, Gepner & Tardif, 2004; 
Lahaie et al., 2006). 

Ett viktigt fynd gällande den processtil som baseras på enskilda ansiktsdrag är att 
personer med AST verkar ha svårare att identifiera negativa emotioner än glädje, som kan 
identifieras enbart av uppdragna mungipor. Vilken typ av negativa emotioner som är svårast 
att identifiera varierar mellan olika studier. Humphreys, Minshew, Leonard och Behrmann 
(2007) visar att vuxna personer med AST har signifikant svårare än kontrollgruppen att 
identifiera rädsla, medan Boraston, Blakemore, Chilvers och Skuse (2007) fann att vuxna med 
AST hade en nedsatt förmåga att känna igen sorg, jämfört med kontrollgruppen. I Corden et 
al. (2008) fann man stöd för nedsatt igenkänningsförmåga för såväl rädsla som sorg hos 
vuxna med AST. Även Ashwin, Chapman, Colle och Baron-Cohen (2006) rapporterar en 
försämrad förmåga att känna igen rädsla och sorg, men också ilska och avsky.  
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Andra studier har visat att denna identifieringssvårighet verkar vara frånvarande hos 
personer med AST som är äldre och högfungerande (Adolphs et al., 2001; Neumann et al., 
2006; Rutherford & Towns, 2008) eller att den inte är lika framträdande (Baron-Cohen et al., 
1997; Teunisse & de Gelder, 2001). 

I en review artikel av Herba och Philips (2004) beskrivs utvecklingen av 
emotionsigenkänning hos barn och ungdomar. De kom fram till att glädje är den emotion som 
känns igen tidigast under ett barns utveckling medan överraskning och rädsla är de emotioner 
som känns igen senast under utvecklingen.  

Enligt Bal et al. (2009) finns en möjlighet att barn med lägre grad av AST-symtom har 
utvecklat kompensatoriska tekniker för att lättare kunna känna igen emotioner.  
 
Syfte 
I tidigare studier har man fokuserat på personer med och utan AST-diagnos och de båda 
gruppernas olika förmågor att hantera den information som finns i ansikten (Adolphs, Sears & 
Piven, 2001; Baron-Cohen et al., 1997; Harms, Martin & Wallace, 2010). Vi har i vår studie 
valt att bortse från förekomst av autismspektrumtillståndsdiagnos och istället har vår 
utgångspunkt varit att mäta autismliknande egenskaper samt minnesförmåga för de 
universella ansiktsemotionerna hos ett urval personer över 15 år. Detta kan leda till att vårt 
resultat i denna studie inte nödvändigtvis behöver bli detsamma som de resultat man tidigare 
kommit fram till i studier där man mäter skillnader mellan personer med eller utan 
autismdiagnos.  

Således har ett av våra syften med vår studie varit att se om det finns ett samband 
mellan AQ-poäng och minnesförmågan vad gäller universella ansiktsemotioner, samt om det 
finns en skillnad i förmåga att minnas dessa ansiktsemotioner hos personer med många 
respektive få autistiska personlighetsdrag mätt med Autism-Spectrum Quotient, AQ (Baron-
Cohen et al., 2001). Ett annat syfte har varit att undersöka om minnesförmågan gällande de 
ansiktsuttryck som uttrycks i övre delen av ansiktet kontra undre delen av ansiktet samt 
höger- eller vänsterhalvprofil, skiljer sig hos personer med många respektive få autistiska 
personlighetsdrag mätt med AQ, samt om dessa villkor interagerar och påverkar 
minnesprestationen. 
 
Hypoteser 
Vår huvudhypotes är att det finns ett samband mellan många autistiska personlighetsdrag, 
höga poäng i AQ, och en försämrad minnesprestation för ansiktsemotioner. Vi förväntar oss 
att vi inom de både grupperna med höga respektive låga AQ-poäng kommer att se en sämre 
minnesprestation vid högerhalvprofil jämfört med vänsterhalvprofil samt att personerna med 
hög AQ kommer att ha en sämre minnesprestation för de ansiktsuttryck som uttrycks mest i 
övre delen av ansiktet (sorg, ilska och rädsla).  
 

Metod 
Deltagare 
Vi har i vår undersökning vänt oss till personer över 15 år och de försöksdeltagare som 
rekryterades var personal vid två stödboenden och ett träningsboende inom socialpsykiatrin i 
Uppsala Kommun samt personer engagerade i Autism- och aspergerföreningen i Uppsala län. 
Andra försöksdeltagare rekryterades via sociala media såsom Facebook (Autism- och 
Aspergerförbundet, Autism- och Aspergerföreningen Distrikt Göteborg, Autism- och 
Aspergerföreningen Skåne, Hjärtefrågor NPF, Npf-föräldrar, A-team Empowerment, Crescat 
Scientia), via snackgruppen ”Efterlysningar” på föräldrawebsiten alltforforaldrar.se, samt 
också till studenter som läser Psykologi III via Högskolan Kristianstads studieplattform It´s 
Learning.  
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Av de 135 personer som påbörjade undersökningen fullföljde 71 personer, 5 män och 
66 kvinnor i åldrarna 15-66 år (M = 41, SD = 9.2), båda deltesten och utgör underlag för vår 
undersökning. Totalt 15 försöksdeltagare uppgav att de hade en diagnos inom autismspektret, 
2 män; 21-66 år, samt 13 kvinnor; 15-55 år.  
 
Materiel 
För ansiktsemotionsminnestestet användes bilder ur The Averaged Karolinska Directed 
Emotional Faces (AKDEF), utvecklat av Lundqvist och Litton (1998) vid Karolinska 
Institutet. AKDEF består av färgbilder på totalt 70 aktörer som uttrycker genomsnittliga 
mänskliga ansiktsemotioner uppvisade av 35 kvinnliga respektive 35 manliga 
amatörskådespelare, såväl rakt framifrån som i halvprofil. Från denna bildbank slumpades 
block om fyra bilder i instuderingsfasen till totalt 24 bedömningsomgångar per 
försöksdeltagare. Varje försöksdeltagare fick göra 16 olika bedömningar per universell 
emotion fördelat på villkor för höger- respektive vänsterhalvprofil och övre - respektive nedre 
del av ansiktet. För varje emotion skedde en slumpmässig tilldelning av skådespelarbild, för 
att minimera risken att samma emotion genomgående skulle ha en svårtolkad bild. Den första 
bedömningsomgången betraktades som övningsomgång och räknades bort då analysen av 
data gjordes. För varje försöksdeltagare har därefter antalet rätta svar vid de olika villkoren 
räknats ut i förhållande till totalantalet, vilket för varje försöksvillkor ger ett maximalt värde 
på 1.   

Autism-Spectrum Quotient, AQ (Baron-Cohen et al., 2001) är ett 
självskattningsformulär för att mäta graden av autistiska personlighetsdrag hos vuxna 
personer med ett normalt IQ. Testet består av totalt 50 frågor fördelade på fem områden med 
tio frågor inom varje delområde. De områden som täcks av AQ är social förmåga, förmåga att 
skifta uppmärksamhet, uppmärksamhet för detaljer, kommunikation samt 
föreställningsförmåga. Varje fråga har fyra valbara svarsalternativ där varje svar som 
indikerar ett autistiskt personlighetsdrag ger 1 poäng. När testet är klart summeras poängen 
och man får ett AQ-värde. De fem delområdena speglar den så kallade symtomtriaden 
(nedsatt förmåga till social interaktion, nedsatt förmåga till ömsesidig kommunikation och 
repetitiva beteenden/bristande föreställningsförmåga) och är sedan tidigare kända nedsatta 
kognitiva förmågor hos personer med autism (Baron-Cohen et al., 2001).  

Både AQ och ansiktsemotionsminnestestet var webbaserade och krävde tillgång till 
internetuppkopplad dator eller surfplatta och någon av de mest vanligt förekommande 
webbläsarna såsom Explorer, Firefox, Safari eller Google Chrome.  
 
Procedur 
Försöksdeltagarna kunde själva bestämma i vilken ordning de önskade göra de båda testen 
och i de fall de började med ansiktsemotionsminnestestet avslutades detta med en länk vidare 
till AQ-formuläret. För att kunna koppla samman testresultaten för 
ansiktsemotionsminnestestet och AQ-formuläret ombads försöksdeltagarna att uppge sin 
mejladress i samband med att de påbörjade de båda testen. 

Ansiktsemotionsminnestestet inleddes, efter att försöksdeltagaren med en 
knapptryckning startat programmet, med en instuderingsfas i vilken fyra ansiktsbilder tagna 
rakt framifrån presenterades för försöksdeltagaren. Bilderna visades en i taget under tre 
sekunder vardera och när samtliga fyra bilder i en instuderingsomgång visats, följde en fem 
sekunder lång paus innan bedömningsfasen startade. Försöksdeltagaren kunde inte påverka 
hastigheten bilderna visades med.  

I bedömningsfasen fick försöksdeltagaren se bildpar förställande samma personer som 
i instuderingsfasen men denna gång i halvprofil, dels för att undvika visuell priming men 
också för att detta förfarande kräver att försöksdeltagaren kognitivt måste bearbeta och förstå 
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bilden, vilket förväntades vara svårare för personer med AST. En av bilderna i paret 
föreställde samma emotion som uppvisades i instuderingsfasen och den andra bilden visade 
samma person med en helt annan emotion, se figur 1 och 2.  

 

   

   
Figur 1. Instuderingsfas  Figur 2. Bedömningsfas, olika halvprofil 
 

Uppgiften för försöksdeltagaren var att ange vilken ansiktsemotion aktuell person 
hade i instuderingsfasen genom att trycka på knappen ”Detta ansiktsuttryck” under den bild 
försöksdeltagaren ansåg var rätt enligt principen ”two-alternative forced-choice”. Detta 
svarsförfarande valdes framför ja/nej-frågor för att undvika bias där vissa personer tenderar 
att hellre svara ja än nej. Placeringen av den rätta bilden, till höger eller vänster, 
randomiserades, liksom ordningsföljden i förhållande till hur personerna visats i 
instuderingsfasen. Det fanns i bedömningsfasen ingen tidsgräns utan försöksdeltagarna kunde 
göra bedömningarna i egen takt.  

 
AQ-formuläret är ett självskattningsformulär, där försöksdeltagaren med hjälp av att 

peka och klicka får gradera hur mycket han/hon håller med i formulärets 50 olika påståenden 
utifrån en fyragradig skala från ”stämmer inte alls” till ”stämmer precis”. Samtliga frågor är 
obligatoriska och det går inte att slutföra testet utan att ha svarat på alla påståenden.  
Formuläret mäter fem delområden som alla ingår i den symtomtriad som är karaktäristisk vid 
autismspektrumtillstånd och varje svar som indikerar ett autistiskt personlighetsdrag ger 1 
poäng och när testet är klart summeras poängen till ett AQ-värde. Försöksdeltagarna kunde 
göra testet i egen takt och det fanns ingen tidsbegränsning.  
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Resultat 
AQ 
Figur 3 visar fördelningen av AQ-poäng hos försöksdeltagarna (N = 71, M =  20.93, SD = 
10.94). Medianvärdet på 19 poäng användes därefter för att dela in försöksdeltagarna i 
grupper, där personer med AQ-poäng upp till 19 betraktas som personer med låga AQ-poäng 
och personer med AQ-poäng över 19 betraktas som personer med höga AQ-poäng. 
 

 
Figur 3. Fördelning av AQ-poäng hos försöksdeltagarna. 

Ansiktsemotionsminnestest 
För varje försöksdeltagare räknades antalet rätta svar i ansiktsemotionsminnestestet ut i 
förhållande till totalt antal bedömningsomgångar. Detta ger ett högsta värde i 
ansiktsminnesprestation på 1 poäng. Hur försöksdeltagarnas poäng (N = 71, M = .795, SD = 
.075) fördelats visas i figur 4. 
	  
	  
	  

	  
Figur 4. Fördelning av poäng för ansiktsminnesprestation. 
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Korrelationsanalys 
För att undersöka om det fanns ett linjärt samband mellan variablerna AQ-poäng och 
minnesprestation beräknades Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient, vilket visade 
en medelhög negativ korrelation mellan de två variablerna, r = -.30, n = 71, p = .013, där höga 
AQ-poäng är relaterade till en låg minnesförmåga för ansiktsemotioner, se figur 5. 
 

	  
Figur 5. Korrelation mellan AQ-poäng och totala minnespoäng 

 
ANOVA 
För att undersöka minnesprestationen och för att se om det fanns någon effekt av att 
manipulera svårighetsgraden genom att variera halvprofil och emotioner företrädelsevis 
uttryckta i övre respektive nedre ansiktshalva, användes en mixed mellangrupp-inomgrupp 
ANOVA.  

Det fanns ingen signifikant interaktionseffekt mellan halvprofil och AQ-
grupptillhörighet, Wilks lambda = .987, F (1, 69) = .881, p = .35, effektstorlek = .013. Inte 
heller fanns en signifikant interaktionseffekt mellan ansiktshalva och AQ-grupptillhörighet, 
Wilks lambda = .993, F (1, 69) = .477, p = .49, effektstorlek = .007.  

Huvudeffekten vid jämförelse av minnesprestation mellan de båda grupperna med 
höga respektive låga AQ-poäng var signifikant, F (1, 69) = 4.104, p = .047, effektstorlek .06 
vilken bedömdes som medelhög. Personer med höga AQ-poäng har lägre poäng i 
ansiktsemotionsminnestestet jämfört med personer med låga AQ-poäng och således svårare 
för att minnas de presenterade emotionerna, se tabell 1.  
 

Tabell 1.  

Totala minnesprestationspoäng för  
AQ hög respektive AQ låg  
 

  M SD 
AQ hög 0.78 0.012 
AQ låg 0.81 0.012 

0,5	  
0,55	  
0,6	  
0,65	  
0,7	  
0,75	  
0,8	  
0,85	  
0,9	  
0,95	  
1	  

0	   5	   10	   15	   20	   25	   30	   35	   40	   45	   50	  

M
in
n
es
p
oä
n
g	  
to
ta
l	  

AQ-poäng	  



Autistiska personlighetsdrag och ansiktsminne    

	  

11	  

 
 

Det fanns en signifikant huvudeffekt i minnesprestation inom grupperna avseende 
övre respektive undre ansiktshalva, Wilks lambda = .494, F (1, 69) = 70.713, p < .0005, 
effektstorlek = .51 vilken bedömdes som hög, där båda grupperna har en sämre 
minnesprestation för emotioner som uttrycks företrädelsevis i övre delen av ansiktet såsom 
sorg, ilska och rädsla.  

Däremot fanns ingen signifikant huvudeffekt för minnesprestation inom grupperna 
avseende höger- respektive vänsterhalvprofil, Wilks lambda = .961, F (1, 69) = 2.804, p = 
.099, effektstorlek .039. Vilken halvprofil emotionen presenterades för försöksdeltagarna 
påverkade således inte minnesprestationen för någon av grupperna, se tabell 2.  

 

Tabell 2.  

Minnesprestationspoäng för emotioner uttryckta i höger- respektive 
vänsterhalvprofil, samt övre respektive nedre delen av ansiktet för  
AQ hög respektive AQ låg.  

  n Höger Vänster   Övre Nedre 
AQ hög       

M 35 0.78 0.77  0.74 0.81 
SD  0.014 0.015  0.014 0.014 

AQ låg       
M 36 0.82 0.8  0.77 0.86 

SD  0.013 0.015  0.014 0.014 
 
 

Sammantaget visar vårt resultat att personer med många autistiska personlighetsdrag 
minns ansiktsemotioner sämre än de med få autistiska personlighetsdrag. Det gör ingen 
inverkan på minnesprestationen för de båda grupperna om en emotion visas i höger- eller 
vänsterhalvprofil och det finns heller ingen interaktionseffekt av antalet autistiska 
personlighetsdrag i kombination med halvprofil eller autistiska personlighetsdrag i 
kombination med ansiktshalva.   

Däremot påverkas båda gruppernas minnesprestation av huruvida emotionerna 
uttrycks i övre respektive nedre ansiktshalva; båda grupperna minns de emotioner som visas i 
nedre ansiktshalvan bättre än de emotioner som visas i övre ansiktshalvan.  
 

Diskussion 
Målet med vår undersökning var att se om det fanns något samband mellan autistiska 
personlighetsdrag och förmågan att minnas ansiktsemotioner samt om det fanns någon 
skillnad i minnesförmåga beroende av hur ansiktsemotionen presenterades för deltagarna.  

Tidigare studier inom området har i de flesta fall beskrivit personer diagnosticerade 
med AST och kontrollgrupper av normalt utvecklade personer och de båda gruppernas 
förmåga att hantera den information som uttrycks i ansikten (Adolphs, Sears & Piven, 2001; 
Baron-Cohen et al., 1997; Harms, Martin & Wallace, 2010). Vi har istället valt att beräkna 
AQ-poäng i ett urval för att därefter se om mängden autistiska personlighetsdrag har något 
samband med förmågan att minnas ansiktsemotioner. För detta ändamål behövde vi deltagare 
med varierande mängd autistiska personlighetsdrag vilket vi lyckats med.  

De personlighetsdrag som anses vara autistiska har alla människor i varierande grad 
och för att mäta mängden av autistiska personlighetsdrag hos försöksdeltagarna använde vi 
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Baron-Cohens AQ. Detta mätinstrument har en maxpoäng om 50, ett värde över 32 innebär en 
risk för att ha klinisk AST och att värden över 34 anses som extrema. Medelvärdet i Baron-
Cohens et al. slumpässigt utvalda kontrollgrupp var 16.4 (SD = 6.3) (Baron-Cohen et al., 
2001). 

Våra undersökningsdeltagare har ett medelvärde på 20.9 (SD = 10.9) och poängen 
ligger i intervallet från låga 4 till mycket höga 43. Vi har, trots det begränsade antalet 
deltagare, en stor spridning i AQ-poäng. 	  

Ett av våra syften med vår studie var alltså att undersöka om det fanns något samband 
mellan autistiska personlighetsdrag och förmågan att minnas ansiktsuttrycken sorg, ilska, 
rädsla, avsky, förvåning samt glädje. Vi fann ett negativt samband mellan AQ-poäng och 
ansiktsminnesprestation, där högre poäng på AQ – och alltså ett större antal autistiska 
personlighetsdrag – var korrelerade med lägre poäng i ansiktsemotionsminnestestet. Ju fler 
autistiska personlighetsdrag en person uppvisar desto sämre resultat i 
ansiktsemotionsminnestestet, men vi kan också se att även ett fåtal autistiska 
personlighetsdrag tycks påverka ansiktsminnesprestationen, se figur 5.  

Mellan de båda grupperna med höga respektive låga poäng på AQ fann vi en 
signifikant skillnad i minnesförmågan för emotioner uttryckta i ansiktet. Personer med höga 
AQ-poäng har generellt en sämre förmåga att minnas ansiktsemotioner jämfört med personer 
med låga AQ-poäng.  

För personer med AST finns sedan tidigare belagt att de har en försämrad förmåga att 
kognitivt bedöma information som uttrycks i ansikten (Adolphs et al., 2001) och med tanke på 
vår experimentdesign där varje bedömningsomgång krävde en kognitiv bearbetning av 
ansiktsbilderna, är resultatet att personer med höga AQ-poäng har en sämre minnesförmåga 
för ansiktsemotioner än personer med låga AQ-poäng inte förvånande och ligger i linje med 
våra hypoteser.  

Vi fann en huvudeffekt i och med att vi fick ett signifikant sämre resultat gällande 
minnesförmågan för emotionerna sorg, ilska och rädsla som uttryckts mest i övre delen av 
ansiktet jämfört med de emotioner som uttrycks främst i nedre delen av ansiktet, som avsky, 
förvåning och glädje. Det visade sig alltså att alla testdeltagare, oavsett om man tillhörde 
gruppen med hög eller låg AQ, hade större problem att minnas de emotioner som uttrycks i 
övre ansiktshalvan. Detta kan bero på så enkla saker som att avsky, förvåning och glädje 
uttrycker sig genom stora muskelrörelser som syns mycket vilket gör dem lätta att iaktta, 
identifiera och minnas, medan den övre ansiktshalvans muskulatur rör sig mer subtilt och 
därför inte är lika iögonfallande (Ekman, 1972).  

Däremot fann vi ingen signifikant skillnad i minnesförmågan beroende av om 
ansiktsemotionen uppvisades i högerhalvprofil eller vänsterhalvprofil, trots att det enligt en 
reviewartikel av Mandal och Ambady (2004) ska finnas betydande bevis för en skillnad i 
intensitet i ansiktsemotioner, där intensiteten är högre i vänster ansiktshalva jämfört med 
höger. Detta kunde förväntats generera en sämre minnesprestation för villkoret för höger 
halvprofil särskilt för personerna med höga AQ-poäng som har ett annorlunda sätt att se på 
och tolka information som finns i ansikten.   

Inte heller fann vi någon effekt på minnesprestationen beroende av manipulationen av 
svårighetsgraden i testet, där man kunde förväntat sig sämre resultat för personerna med höga 
AQ-poäng för det villkor som var svårast; emotioner som uttrycks mest i övre delen i ansiktet 
i kombination med höger halvprofil.  

Möjligen kan detta bero på att personerna i vår undersökning utvecklat 
kompensatoriska strategier (Bal et al., 2009) som gör att effekten av villkoret för höger 
halvprofil och manipulationen av svårighetsgrad inte blir signifikanta, alternativt att de bilder 
vi använt inte är ekologiskt valida med tanke på att amatörskådespelare uppmanats gestalta 
olika ansiktsemotioner och att dessa i vissa fall kan ha varit övertydliga.  
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Avsaknaden av interaktionseffekt kan möjligen förklaras med att de svårigheter att 
bearbeta ansiktsuttryck personer med AST har, är en sekundärproblematik och att de som 
barn inte har haft den normala utvecklingen av förståelse för hur ansiktsemotioner ska läsas 
av och tolkas (Thomas et al., 2007) beroende av att de har haft en begränsad ögonkontakt och 
begränsade sociala kontakter (Attwood, 2008; Dahlgren, 2007; Gillberg & Peeters, 1999; 
Wing, 1996).  

Det vore intressant att i framtiden undersöka detta antagande närmare, med ett större 
antal försöksdeltagare för att öka reliabiliteten och kanske kan man då också ta i beaktande att 
vissa studier tidigare har visat att barn med AST presterar bättre i testsituationer där de visas 
en långsam, dynamisk presentation av ansiktsuttryck än då fotografier visas. Detta kan vara 
ett tecken på att rörelse, till och med när den är långsam, förbättrar prestationen hos dessa 
individer (Tardif, Lainé, Rodriguez, & Gepner, 2006). Även Harms et al. (2010) 
rekommenderar att i kommande studier att använda mer dynamiska, komplexa och ekologiskt 
giltiga stimuli istället för att använda statiska, prototyplika ansikten. Detta blir, enligt 
författarna, mer informativt då de svårigheter man kan råka ut för i vardagen synliggörs på ett 
annat sätt.  

I verkliga sociala interaktioner är det svårt att säga något om en generell och typisk 
situation för hur individer presenteras för ansikten. Ibland kan vi stå still och titta på varandra 
under längre tid och ibland sker presentationen av ansiktsemotioner mer flyktigt och 
dynamiskt, i interaktion med omgivningen och från olika synvinklar och där det är av vikt att 
kunna transformera ansiktsbilder från en spatial position till en annan. I vår undersökning 
skapades olika betingelser genom att använda bilder i vänster- och högerhalvprofil samt rakt 
framifrån. Genom denna typ av presentation, där vi inte visar samma bild rakt framifrån två 
gånger, har vi nått något närmare de svårigheter man i vardagen råkar ut för. 

En begränsning i vår undersökning är att vi inte har kontrollerat försöksdeltagarnas 
IQ, för att säkerställa att de ligger inom normalspannet, vilket AQ (Baron-Cohen et al., 2001) 
är utvecklat för. Men i och med att undersökningen som sådan ställt vissa krav på 
försöksdeltagarna som att uppfatta att det är två olika deltest, klara av att hantera dator, läsa 
instruktioner samt utföra de båda testen är det rimligt att anta att försöksdeltagarna ligger 
inom normalspannet. Ytterligare en begränsning är att vi inte kunnat kontrollera att 
försöksdeltagarna inte medverkat mer än en gång. Den kontroll som gjorts är att inte samma 
mejladress använts vid flera tillfällen, men detta utesluter inte att samma person deltagit flera 
gånger och då använt olika mejladresser vid de olika tillfällena.  

Av de 135 personer som påbörjade något av de båda webbaserade testen fullföljde 71, 
vilket ger ett bortfall på 47 %. Vad det höga bortfallet beror på kan vi inte med säkerhet slå 
fast, men en förklaring kan vara att ansiktsemotionstestet var förhållandevis långt och 
tidskrävande och att vissa deltagare inte hade uthållighet eller tid nog att slutföra. En annan 
förklaring kan vara experimentets utformning som två separata delar där kanske inte alla som 
påbörjat något av testen uppfattat vikten av att göra båda deltesten för att undersökningen 
skulle bli komplett. 	  
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