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GSR-SAMSTÄMMIGHET VID SOCIAL INTERAKTION  

Pernilla Fors och Moa Larsson 
 

Syftet med denna studie var att undersöka om graden av GSR-samstämmighet mellan två individer 
varierade mellan olika former av social interaktion. GSR-samstämmighet definierades som 
samvarierande skiftningar i galvanic skin response (GSR) mellan två individer. Totalt deltog 33 
personer i ett experiment med sju betingelser bestående av olika former av social interaktion där 
varje deltagare interagerade med en motspelare som deltog under alla experimenttillfällen. Under 
experimentet mättes deltagarnas och motspelarens GSR-signaler kontinuerligt och användes sedan 
för att beräkna graden av GSR-samstämmighet. Inga signifikanta skillnader i graden av GSR-
samstämmighet förelåg mellan betingelserna. Utifrån studiens icke-signifikanta resultat samt 
metodologiska brister i studiens design föreslås det att framtida studier bör utvärdera måttet GSR-
samstämmighet med avseende på dess tillförlitlighet samt att inkludera andra mått än GSR-
samstämmighet för att studera social interaktion.     
 
The present study was designed to investigate if GSR-concordance varied between two subjects 
between various forms of social interaction. GSR-concordance was defined as covarying 
fluctuations in galvanic skin response (GSR) between two subjects. The study included 33 
participants in an experiment with seven conditions consisting of various forms of social 
interaction where each participant was interacting with an opponent who participated in every 
experiment session. During the experiment, simultaneous GSR signals of the participant and 
opponent were measured and then used to calculate the degree of GSR-concordance. Results 
showed no significant differences between the conditions. Based on the study's non-significant 
results and methodological flaws in study design, it is suggested that future studies should evaluate 
the measure GSR-concordance with regard to its reliability and to include other measures than 
GSR-concordance when studying social interaction. 

 
 
Psykofysiologi är ett interdisciplinärt forskningsfält som vilar på antagandet att en 
människas upplevelser, tankar och känslor också tar kroppsliga, fysiska uttryck. 
Fysiologiska mått ses därför som medel för att tydliggöra omedvetna, icke-verbala 
skeenden som hör till den psykologiska disciplinen (Cacioppo, Tassinary, & 
Berntson, 2000). Inom fältet har flera fysiologiska system studerats i relation till 
psykologiska begrepp eller psykiatriska tillstånd. Exempelvis har neural aktivitet i 
den vänstra insulärloben, gått att relatera till graden av negativ affekt hos en 
individ (Mériau et al., 2009). Vidare har Matzke, Herpertz, Berger, Fleischer och 
Domes (2014) med hjälp av elektromyografi funnit stöd för att patienter med 
diagnosen Borderline personlighetsstörning kan ha en ökad respons i 
ansiktsmuskulaturen vid stimuli bestående av bilder på negativa ansiktsuttryck 
och minskad respons i ansiktsmuskulaturen vid stimuli bestående av bilder på 
positiva ansiktsuttryck. Vid studiet av det kardiovaskulära systemet har 
hjärtfrekvens använts som ett index på känsloreglering, vilket kan beskrivas som 
förmågan hos en individ att kunna reglera sina känslomässiga responser och 
anpassa sitt beteende efter förändringar i ens sociala miljö (Di Simplicio, 2012). 
Hjärtfrekvens har även undersökts hos patienter med posttraumatiskt 
stressyndrom (PTSD) med resultatet att patienterna med PTSD hade högre 
vilopuls jämfört med kontrollgrupper (Pole, 2007). Vid studiet av det sympatiska 
och parasympatiska nervsystemet har kortisolnivå mätt i saliv använts som ett 
index på psykologisk stress (Borelli, Crowley, David, & Sbarra., 2010; Almadi, 
Cathers, & Chow 2013). Kardiovaskulära mått samt kortisolnivå är de 
psykofysiologiska mått som anses vara de mest välstuderade inom 
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psykofysiologisk forskning, men har till sin nackdel en låg temporal upplösning 
(Ham & Tronick, 2009) vilket innebär att variationen i måtten är långsam. Detta 
leder till att de inte förmår att mäta fysiologiska processer med högre temporalitet.  
 
Galvanic skin response  
Ett mått som anses ha högre temporal upplösning är elektrodermal aktivitet, också 
kallat galvanic skin response (GSR) (Ham & Tronick, 2009). GSR är ett mått på 
hudens förmåga att leda elektrisk ström, vilket regleras av svettkörtlar i till 
exempel handflatorna eller fotsulorna. Ökad svettproduktion ökar hudens förmåga 
att leda elektrisk ström (Khazan, 2013). Aktiviteten i svettkörtlarna påverkas av en 
direkt aktivering av den sympatiska delen av det autonoma nervsystemet och är 
således inte påverkat av det parasympatiska nervsystemet eller andra 
neurohormonella influenser som kan försvåra tolkningen av andra 
psykofysiologiska mått (Cacioppo, Tassinary, & Berntson, 2000). Till sin nackdel är 
GSR däremot ett mått som är känsligt för rörelseartefakter (Ham & Tronick, 2009). 
Inom psykofysiologiska studier har GSR främst använts som ett indirekt mått på 
emotionell arousal (Ham & Tronick, 2009). Arousal är en icke-viljestyrd process i 
det autonoma nervsystemet (Khazan, 2013) och kan ses som en indikator på 
emotionell reaktivitet (van Rijn, Barendse, van Goozen, & Swaab, 2014). Arousal är 
den fysiologiska responsen vid en känsloupplevelse vid sidan om den subjektiva 
upplevelsen och den beteendemässiga responsen (Myers, 2004). Låg grad av 
arousal har också gått att relatera till depression (Iacono, 1984), och hög grad av 
arousal har gått att relatera till ångestproblematik (Ashcroft, Guimaraes, Wang, & 
Deakin, 1991). Enligt Marci, Ham, Moran och Orr (2007) anses GSR vara det 
känsligaste psykofysiologiska måttet på emotionell aktivitet hos en individ. Dock 
har enbart ett fåtal studier använt GSR som mått simultant mellan två 
interagerande parter för att undersöka om GSR kan användas för att mäta 
kvaliteten på den sociala interaktionen. Detta har gjorts genom att undersöka ifall 
deltagarnas arousal, mätt med GSR, samvarierar och försöka klarlägga vad denna 
samvariation betyder i relation till psykologiska processer (Ham & Tronick, 2009; 
Marci & Orr, 2006; Marci et al. 2007; Robinson, Herman, & Kaplan, 1982). 
Majoriteten av studierna har använt sig av begreppet Skin conductance 
concordance (här översatt till GSR-samstämmighet) för dessa samvarierande 
skiftningar i GSR (Ham & Tronick, 2009; Marci & Orr, 2006; Marci et al., 2007).  
 
Ham och Tronick (2009) har undersökt hur GSR-samstämmighet går att knyta till 
kvaliteten på interaktionen mellan mödrar och spädbarn. Detta gjordes genom en 
replikering av det så kallade face-to-face still-face-paradigmet (FFSF), vilket är en 
standardiserad observationsmetod som studerar barns sociala förmågor och deras 
förmåga att hantera rubbningar i den sociala interaktionen med föräldern (Ham & 
Tronick, 2009).  Den första episoden av FFSF, face-to-face, består av interaktiv lek 
mellan förälder och spädbarn, så kallad normal interaktion. Därefter följer 
episoden still-face, där modern tittar på barnet men förblir orörlig och således inte 
interagerar med barnet. Den tredje och sista episoden kallas reunion play episode, 
där föräldern återupptar interaktionen med barnet. Högre grad av GSR-
samstämmighet uppmättes vid episoden reunion-play episode då modern och 
barnet återförenades efter den relationellt krävande episoden still-face där 
modern förhöll sig distanserat till sitt barn. GSR-samstämmighet kopplades också 
till en observerad beteendemässig intoning i reunion play episode, då både mödrar 
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och deras barn uppvisade ett aktivt engagemang för att upprätthålla interaktionen. 
Därmed tolkades den högre graden av GSR-samstämmighet som att mödrarnas 
strävan efter att reglera barnets känslor också involverade mödrarnas egna 
känsloprocesser. Med fokus på detta resultat föreslår Ham och Tronick (2009) att 
fysiologiska mått, och i detta fall GSR, kan användas för att mäta relationella 
processer som involverar känsloreglering (Ham & Tronick, 2009).  
 
Utöver relationen mellan spädbarn och vårdnadsgivare har GSR-samstämmighet 
även använts för att studera relationen mellan terapeut och klient. Genom att mäta 
simultana GSR-signaler hos terapeut och klient under terapisessioner fann 
Robinson, Herman och Kaplan (1982) stöd för att högre grad av GSR-
samstämmighet korrelerade med klientens skattning av terapeutens empatiska 
förståelse, vilket enligt författarna beskrivs som terapeutens förmåga att 
uppmärksamma och även sätta sig in i klientens känslomässiga upplevelse. Vidare 
fann Marci och Orr (2006) att lägre grad av GSR-samstämmighet hade en koppling 
till intervjusituationer mellan psykiatriker och klient där psykiatrikerns beteende 
präglades av emotionell distans.  I studien innebar emotionell distans att 
psykiatrikern blivit instruerad att inte reagera på verbala eller emotionella 
signaler från patienten samt att undvika icke-verbala responser i form av 
ögonkontakt och huvudnickningar. Resultat visade även att graden GSR-
samstämmighet var högre vid de intervjusituationer där psykiatrikern istället 
strävade efter att bemöta patientens verbala eller emotionella signaler samt gav 
icke-verbala responser. I dessa intervjusituationer skattade patienten 
psykiatrikerns empatiska förmåga högre. I linje med resultat från dessa studier 
fann även Marci et al. (2007) stöd för ett positivt samband mellan GSR-
samstämmighet och klientens självskattning av terapeutens empatiska förståelse 
under en terapisession. Marci et al. fann även att hög grad av GSR-samstämmighet 
gick att relatera till stunder som bestod av mer positiv socio-emotionell 
interaktion mellan terapeut och klient under sessionen, i form av exempelvis visad 
solidaritet, bekräftelse och uppmärksamt lyssnande.  
 
Social interaktion 
Enligt dessa studier verkar GSR-samstämmighet vara ett mått som kan synliggöra 
processer i en relation på fysiologisk nivå. GSR-samstämmighet verkar med andra 
ord ha ett samband med kvaliteten på den sociala interaktionen mellan två 
individer.  Social interaktion är ett begrepp utan enhällig definition, men enligt 
Hari och Kujala (2009) kan det beskrivas som all form av kommunikation mellan 
människor som exempelvis innebär alla former av att samarbeta, imitera, leka, 
förhandla eller ifrågasätta andra människor. Människor delger information till 
varandra via både verbal kommunikation och icke-verbal kommunikation (Martin, 
Carlson, & Buskist, 2013). Verbal kommunikation innefattar symbolisk 
kommunikation, vilket främst sker via språket (Buck & Vanlear, 2002). Icke-verbal 
kommunikation innefattar exempelvis röstläge, kroppshållning, rytm, 
ansiktsuttryck och intonation (Schore, 2005). Icke-verbal kommunikation är 
centralt redan i den ömsesidiga interaktionen mellan förälder och spädbarn som 
inte delar ett gemensamt symboliskt språk. Spädbarnet kommunicerar sina 
känslor genom affektiva uttryck såsom ansiktsmimik, gråt och skrik. I samspelet 
med föräldern försöker föräldern svara barnets kommunikation genom att reglera 
barnets känslor, exempelvis genom att tala med tröstande tonfall, hålla om och 
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lugna barnet. Spädbarn kommunicerar endast icke-symboliskt men vid ungefär 2-3 
års ålder får den språkliga, symboliska kommunikationen en allt viktigare roll vid 
sidan av icke-verbal kommunikation (Sonneby-Borgström, 2012). 
 
Introduktion av studiens begrepp 
Med bakgrund i det tidigare beskrivna FFSF-paradigmet i Ham och Tronicks 
(2009) studie skulle GSR-samstämmighet i social interaktion kunna fortsätta 
studeras på ett liknande vis men istället mellan vuxna individer. Ham och Tronicks 
resultat fann stöd för att GSR-samstämmighet gick att uppmäta mellan mödrar och 
spädbarn som ännu inte delar ett gemensamt språk, vilket tyder på att GSR-
samstämmighet kan uppstå i social interaktion mellan individer utan ett 
gemensamt, symboliskt språk. För att undersöka detta även mellan vuxna 
individer skulle en motsvarighet till en sådan form av interaktion kunna vara att 
interagera med hjälp av påhittade ord, ett så kallat låtsasspråk. Vidare kan den 
normala interaktionen i form av interaktiv lek mellan moder och spädbarn (Ham & 
Tronick, 2009) kunna tänkas likna den form av interaktion mellan vuxna som sker 
i form av småprat i ett vardagligt samtal. Eftersom beteendemässig eller 
känslomässig distans i social interaktion verkar ha en koppling till lägre grad av 
GSR-samstämmighet mellan två parter (Ham & Tronick, 2009; Marci & Orr, 2006; 
Marci et al., 2007; Robinson, Herman, & Kaplan, 1982) kan det antas att GSR-
samstämmighet påverkas av moment som kan tänkas störa den sociala 
interaktionen. Distraktion i vardaglig social interaktion som kan tänkas skapa 
beteendemässig eller känslomässig distans kan vara att ägna uppmärksamhet åt 
en specifik uppgift skiljd från interaktionen. Exempel på detta kan vara att skriva 
ett sms till någon samtidigt som en befinner sig i ett samtal med en annan person. I 
en psykoterapeutisk situation kan det istället tänkas handla om att terapeuten 
sitter och antecknar under en session med en klient. Eftersom tidigare studier 
funnit stöd för att graden av GSR-samstämmighet verkar vara högre vid människor 
som är i kontakt med varandra genom olika former av social interaktion (Ham & 
Tronick, 2009; Marci & Orr, 2006; Marci et al., 2007; Robinson, Herman, & Kaplan, 
1982) kan det också antas att GSR-samstämmighet är högre vid kontakt än när två 
personer är nära varandra men inte i social interaktion, här kallad icke-kontakt.  
 
Utifrån de beskrivna begreppen ovan (låtsasspråk, småprat, distraktion och icke-
kontakt) samt med bakgrund i tidigare studier syftade denna studie till att 
undersöka om graden av GSR-samstämmighet varierade mellan olika former av 
social interaktion. För att uppfylla syftet prövades följande hypoteser: GSR-
samstämmighet antas vara högre vid social interaktion mellan två individer som 
småpratar med eller utan symboliskt språk jämfört med när de är i icke-kontakt; 
Det antas inte föreligga några skillnader i grad av GSR-samstämmighet i social 
interaktion när två individer småpratar med symboliskt språk jämfört med när de 
använder låtsasspråk; GSR-samstämmighet antas vara högre vid social interaktion 
utan distraktion mellan två individer jämfört med när deras försök till interaktion 
är utsatt för distraktion.  
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Metod 

 
Deltagare 
I studien medverkade 46 deltagare. Dessa rekryterades genom ett 
bekvämlighetsurval via författarna samt via en skriftlig annonsering på sociala 
medier. Av deltagarna var 67 procent kvinnor och 33 procent var män. Den 
genomsnittliga åldern för samtliga deltagare var 29 år (Md = 26 år). Andelen 
deltagare som angivit svenska som modersmål var 67 procent. Andelen deltagare 
som angivit ett annat språk som modersmål var 33 procent.  Fördelningen av kön 
samt modersmål berodde på urvalsmetoden. 
 

Motspelaren 
En och samma person fungerade som motspelare till samtliga deltagare under 
experimentet. Han hade en vana att agera med bland annat låtsasspråk i olika 
sociala situationer sedan tidigare konstprojekt, vilket motiverade personen som en 
lämplig motspelare i experimentet. 
 
  
Instrument 
 

Registrering av fysiologiskt mått (GSR) 
GSR registrerades med hjälp av trådbundna samt trådlösa silverklorid-elektroder 
(kontaktyta: 6 mm; utrymme för elektrodgel 1.6 mm) fyllda med hypotenisk gel 
(0.5 molar). BioPac Contact Gel användes under elektroden för att öka kontakten 
mellan hud och elektrod. Elektroderna applicerades med hjälp av kardborreband 
samt en tejpbit på deltagarens och motspelarens ring- respektive långfingerspets 
på deras icke-dominanta hand. Det användes inga gränsvärden vid registrering. De 
peakar som ansågs vara orsakade av rörelseartefakter och kontaktproblem togs 
bort manuellt vid databearbetning. Två versioner av Biopac användes simultant för 
registrering av GSR; MP150 med modulen PPGED-R utrustad med den trådlösa 
sändaren BN-TX samt MP100 med modulen GSR100 (Biopac systems, Inc.). Efter 
registrering skedde bearbetning i mjukvaran Acqknowledge v.4.4 (BioPac systems, 
Inc.) samt i Microsoft Office Excel 2007.   
 
Design och procedur 
För att undersöka hur GSR-samstämmighet varierar mellan olika former av social 
interaktion utformades ett experiment med inompersonsdesign. Valet att utforma 
ett experiment baserades på att måttet GSR är beroende av en välkontrollerad 
situation för att undvika störande variabler som kan tänkas försvåra tolkningen av 
resultatet. Ju högre grad av kontroll i experimentet, desto säkrare slutsatser kan 
man dra om GSR-samstämmighet och dess koppling till experimentets betingelser 
(Dawson, Schell, & Filion, 2000).  
 
Deltagaren välkomnades till labbet av forskningsledaren och motspelaren i 
experimentet. Vid ett fåtal tillfällen medverkade även författarna till studien i 
experimentrummet för att lära sig administrering av mjukvaran. Deltagaren och 
motspelaren ombads sedan att sätta sig sedan mitt emot varandra vid ett bord i 
labbet och deltagaren informerades av forskningsledaren om experimentets 
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betingelser samt upplägg och syfte. De informerades även om den omgärdande 
sekretessen kring deltagandet och att de när som helst hade möjligheten att 
avbryta sitt deltagande utan att behöva förklara varför. Deltagaren fick signera att 
hen hade tagit del av informationen och samtyckt till att delta. Därefter 
applicerades elektroderna för GSR på deltagarna och motspelaren. Deltagarna och 
motspelare blev informerade om att hålla handen med elektroderna stilla. Ett 
formulär med bakgrundsfrågor placerades framför deltagaren och motspelaren 
tillsammans med en distraktionsuppgift och ett självskattningsformulär kring 
upplevelser av deltagandet i experimentet. Deltagaren fick ta del av informationen 
på dessa papper innan experimentet startade.  Därefter inleddes experimentet och 
mjukvaran startades för att göra kontinuerliga mätningar av motspelarens och 
deltagarens GSR-signaler under hela experimentet. Experimentet bestod av sju 
betingelser varav par två par betingelser liknande varandra och kan ses som 
upprepningar. Icke-kontakt upprepades i syfte att korrigera för eventuell spontan 
samstämmighet i och med förväntad gemensam ökning av GSR i början av 
experimentet. Den upprepades även då det till en annan studie samlades in data 
från självskattningsformulär vid experimentets slut. Betingelsen småprat 
upprepades utifrån att den föreliggande situationen med icke-kontakt eller 
låtsasprat distraktion eventuellt skulle påverka grad av samstämmighet och att 
upprepandet skulle kunna användas för att undersöka eller utesluta detta. Småprat 
upprepades även av etiska skäl då det antogs att betingelserna som bestod av 
låtsasprat möjligen kunde framkalla ett visst obehag eller nervositet hos 
deltagarna eller motspelaren och därmed behövde följas upp av en mindre 
oroväckande betingelse. Experimentets betingelser skedde i en fixerad ordning och 
beskrivs nedan.       
 
Icke-kontakt I (2 minuter): Deltagaren och motspelaren blev ombedda att under 
tystnad fylla i ett formulär med bakgrundsinformation (ålder, kön, modersmål) 
samt utfyllnadsfrågor. Utfyllnadsfrågorna insamlades inte som data, utan 
fungerade endast som tidsutfyllnad. 
 
Småprat I (4 minuter): Deltagaren och motspelaren blev ombedda att föra ett 
vardagligt samtal på svenska/engelska beroende om deltagaren hade svenska eller 
inte som modersmål. 
 
Låtsasspråk (5 minuter): Deltagaren och motspelaren blev ombedda att 
kommunicera med varandra med ett låtsasspråk. 

Låtsasspråk distraktion (3 minuter): Deltagaren och motspelaren blev ombedda 
att ägna sig åt en distraktionsuppgift som innebar att skriva ner vad de gjort under 
sin dag fram tills att de kom till labbet. Samtidigt uppmanades de att upprätthålla 
kommunikationen med låtsasspråk. 
 
Småprat II (3 minuter): Deltagaren och motspelaren blev ombedda att 
kommunicera på svenska/engelska.  
 
Småprat distraktion (2 minuter): Deltagaren och motspelaren blev ombedda att 
ägna sig åt tidigare nämnd distraktionsuppgift och samtidigt upprätthålla 
kommunikationen med ord på svenska/engelska. 
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Icke-kontakt II (2 minuter): Deltagaren och motspelaren blev ombedda att avsluta 
interaktionen med varandra och istället i tystnad fylla i ett självskattningsformulär 
gällande deras upplevelser av experimentets olika betingelser. Detta formulär 
utformades för en annan studie vilket medför att det inte beskrivs i den aktuella 
rapporten. 
 
 
Dataanalys  
För att undersöka graden av GSR-samstämmighet mellan motspelaren och 
deltagaren under experimentets olika betingelser analyserades data enligt en 
procedur som baserades på Marci et al. (2007). Under experimentet insamlades 
kontinuerliga GSR-signaler från motspelaren och deltagarna. Ett 1.5 sekunder långt 
Bartlett Window applicerades för att utjämna korta fluktuationer i GSR-signalerna. 
Därefter räknades det genomsnittliga värdet ut på lutningen i motspelarens och 
deltagarens respektive GSR-kurva. Det räknades ut inom 5-sekundersblock med en 
sekunds fortlöpande förskjutning, vilket skapade successiva lutningskoefficienter 
på motspelarens och deltagarens respektive GSR-kurva. Lutningskoefficienterna 
valdes som ett index på GSR eftersom avsikten var att titta på graden av förändring 
i GSR-signalen. Detta har beskrivits som en bättre indikator på GSR-
samstämmighet mellan deltagarna och motspelaren istället för individuella peakar 
eller absoluta nivåer av GSR. Dessa visar snarare på idiosynkratiska svängningar 
över tid, då amplituden samt frekvensen av GSR-signalerna kan variera avsevärt 
från individ till individ (Hugdahl, 1995).  
 
Efter uträkning av genomsnittliga värden beräknades Pearsons produktmoment-
korrelation mellan motspelaren och deltagarens lutningskoefficienter för att 
undersöka hur parternas respektive nivå av GSR korrelerade över tidsfönster om 
fem sekunder. Därefter valdes samtliga korrelationsmått inom tidsintervallet som 
motsvarar respektive experimentbetingelse ut för att beräkna GSR-
samstämmighet under en enskild betingelse. GSR-samstämmighet under 
respektive betingelse i experimentet beräknades som kvoten av summan av 
positiva korrelationer dividerat med summan av det absoluta värdet av negativa 
korrelationer för respektive betingelse. För att omvandla samtliga värden till en 
skala från oändligt negativ till oändligt positiv gjordes en naturlig logaritm. Detta 
resulterar i att värdet 0 innebär lika många positiva och negativa korrelationer 
under respektive betingelse, det vill säga en neutral samstämmighet. Följaktligen 
visade ett värde större än 0 relativt mer positiv samstämmighet i GSR över tid 
medan ett värde mindre än 0 visade på mer negativ samstämmighet i GSR över tid 
(Marci et al., 2007). 
 
GSR-samstämmighet beräknades på helgruppsnivå. Statistiska analyser gjordes 
med hjälp av IBM SPSS Statistics 21. Signifikansnivån var satt till 5%.  
 

Forskningsetiska överväganden 
Utifrån etiska aspekter finns det anledning att ta hänsyn till att deltagarna befann 
sig i en utsatt position under experimentet. Forskningsledarens och i vissa fall 
också författarnas närvaro i rummet kan eventuellt ha fått deltagarna att känna sig 
utsatta för granskning. Exempelvis kan deltagarna ha upplevt att deras sociala 
kompetens eller förmåga till improvisation blivit bedömda av dessa personer. 
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Forskningsledaren och författarnas närvaro i rummet var dock nödvändig av 
tekniska skäl för att kunna administrera mjukvaran. För att lindra eventuella 
upplevelser av att bli granskad eller bedömd gav forskningsledaren deltagarna 
möjlighet att prata om oro eller funderingar i början och i slutet av 
experimentsessionen. Deltagarna i studien erhöll även skriftlig information om 
studiens syfte och fick lämna skriftligt samtycke efter att de tagit del av 
informationen om studien. De blev även informerade att deltagandet var frivilligt 
och att de när som helst under proceduren kunde avbryta experimentet utan att 
berätta varför. Information delgavs att uppgifter om deltagarna kommer behandlas 
konfidentiellt och inte kommer att kunna återkopplas till den enskilda personen 
samt att resultatet endast kommer att presenteras på gruppnivå. Deltagarna fick 
även kontaktuppgifter till ansvariga forskare ifall de hade frågor eller funderingar 
efter genomfört experiment. 
 
 

Resultat 
 

Av totalt 46 experimenttillfällena exkluderades först tre experimentsessioner (7%) 
med anledning av skadade datafiler. Vidare skedde ytterligare en exkludering om 
13 experimentsessioner (28%) med anledning av ofullständig datainsamling 
gällande betingelsen Icke-kontakt II. Detta bortfall berodde på tekniska problem 
med mjukvaran, vilket gjorde att GSR-signaler från den sista betingelsen inte 
insamlades vid 13 helt slumpmässiga experimentsessioner. Därmed inkluderas 
data från 33 experimentsessioner i den slutgiltiga databearbetningen.  
 
Gränsvärden gällande normalfördelning var +/- 2 för skewness och < 7 för kurtosis 
(Finney & DiStefano, 2006). Spridningen vid de sju betingelserna var 
normalfördelad med undantag för betingelse icke-kontakt I. Den genomsnittliga 
graden av GSR-samstämmighet visade på positiv samstämmighet under varje 
enskild betingelse. Betingelsen med högst genomsnittlig GSR-samstämmighet var 
småprat II och betingelsen med lägst genomsnittlig GSR-samstämmighet var icke-
kontakt II. Se Tabell 1 för medelvärden och standardavvikelser. 
 
För att jämföra medelvärdesskillnader mellan de olika betingelserna genomfördes 
en envägsvariansanalys med upprepad mätning. Då Mauchlys test av sfäriskhet 
visade att antagandet om homogen varians inte förelåg så rapporterades ANOVAn 
med Greenhouse-Geisserkorrektion, F (4.01, 124.33) = 1.80, p < .14, vilket 
indikerar att inga signifikanta skillnader mellan betingelserna föreligger. 
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Tabell 1. Deskriptiv statistik av GSR-samstämmighet för samtliga sju betingelser i 

experimentet.   

 n 
 

Mean SD Min Max Skewness Kurtosis 
 

 
Icke-kontakt I 

 
32 

 
.39 

 
.84 

 
-.65 

 
3.80 

 
2.26 

 
7.98 

 

         

Småprat I 33 .51 .70 -.56 2.33 1.05 .84  

         

Låtsasspråk 33 .51 .67 -.60 2.71 1.04 2.22  

         

Låtsasspråk dist. 33 .54 .83 -.97 3.25 1.38 3.41  

         

Småprat II 33 .64 .78 -.22 2.86 1.37 1.89  

         

Småprat dist. 33 .49 .65 -.44 2.50 1.11 1.46  

         

Icke-kontakt II 33 .27 .57 -.77 1.73 .38 -.23  

         

         

 

 

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka om graden av GSR-samstämmighet 
varierade mellan olika former av social interaktion. För att undersöka detta 
utformades ett experiment där 33 par bestående av en deltagare och en 
motspelare ombads interagera med varandra under olika betingelser. Under tiden 
gjordes simultana mätningar av individernas GSR-signaler. Detta för att undersöka 
om det förelåg GSR-samstämmighet, mätt såsom samvarierande skiftningar i GSR-
signaler mellan deltagarna och motspelaren under experimentet.  

Resultatet visade att det förelåg en genomsnittlig positiv GSR-samstämmighet 
under samtliga experimentbetingelser. Högst grad av genomsnittlig positiv GSR-
samstämmighet gick att urskilja i betingelse småprat II och lägst grad av 
genomsnittlig positiv GSR-samstämmighet gick att urskilja i betingelse icke-
kontakt II. Den statistiska analysen visade dock att det inte förelåg några 
signifikanta skillnader mellan experimentbetingelserna. Därför kommer fortsatta 
diskussioner kring höga respektive låga medelvärden i GRS-samstämmighet 
behöva göras med försiktighet. 

Hypotesen att GRS-samstämmighet skulle vara högre vid social interaktion mellan 
två individer som småpratar med eller utan symboliskt språk jämfört med när de 
är i icke-kontakt finner inte stöd i den här studien, då inga signifikanta skillnader 
kopplade till denna hypotes föreligger. Oavsett kan den relativt låga graden av 
GSR-samstämmighet i icke-kontakt II och den relativt höga graden av GSR-
samstämmighet i småprat II tolkas utifrån tidigare forskning. Att det förelåg högst 
grad av genomsnittlig GSR-samstämmighet i betingelse småprat II kan möjligen 

Kommentar: dist. = distraktion 
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förstås i relation till Ham och Tronick (2009) som funnit stöd för att högre grad av 
GSR-samstämmighet verkar gå att relatera till ömsesidigt aktivt engagemang. 
småprat II skedde i direkt anslutning till två betingelser; låtsasspråk och 
låtsasspråk distraktion, som båda antas vara krävande för deltagarna och 
motspelaren. Interaktionen med låtsasspråk kan exempelvis ha upplevts som både 
nervöst och genant. Dessutom lär låtsasspråk i kombination med distraktion ha 
varit kognitivt påfrestande då den krävde delad uppmärksamhet på både 
distraktionsuppgiften och den sociala interaktionen. Utifrån detta kan 
efterföljande betingelse småprat II tänkas efterlikna reunion play episode i FFSF-
paradigmet, då den kan ha fungerat som en möjlighet för deltagarna och 
motspelaren att få “återförenas” genom få möjligheten att återuppta en mer 
naturlig form av social interaktion. Den relativt höga graden av GSR-
samstämmighet under småprat II kan därför eventuellt tolkas som ett tecken på att 
det förelåg en hög grad av ömsesidigt engagemang mellan deltagarna och 
motspelaren.  Utifrån denna studies upplägg är det inte möjligt att uttala sig om 
småprat II faktiskt upplevdes som en stund av ökad närvaro och engagemang då 
den inte innehåller beteendeobservationer eller resultat från deltagarnas eller 
motspelarens subjektiva upplevelser. Att det förelåg lägst grad av GSR-
samstämmighet i icke kontakt II (dock ej statistiskt signifikant lägre) kan förstås 
utifrån att detta var en betingelse med frånvaro av social interaktion, då deltagarna 
och motspelaren i tystnad ägnade sig åt ett självskattningsformulär på varsitt håll. 
Detta ej statistiskt signifikanta resultat är i linje med tidigare studier som snarare 
funnit stöd för att GSR-samstämmighet går att relatera till att två individer 
interagerar med varandra under olika former (Ham & Tronick, 2009; Marci & Orr, 
2006; Marci et al., 2007, Robinson, Herman, & Kaplan, 1982). 

Studiens andra hypotes; att det inte föreligger några skillnader i grad av GSR-
samstämmighet i social interaktion när två individer småpratar med symboliskt 
språk jämfört med när de använder låtsasspråk, bekräftas utifrån resultatet. 
Möjligen kan detta förstås som att GSR-samstämmighet mellan två individer kan 
förekomma i såväl interaktion buren av gemensamt språk som i interaktion utan 
ett gemensamt språk. Detta skulle gå i linje med Ham och Tronicks resultat (2009) 
där samstämmighet i GSR gick att uppmäta även i interaktion som inte var buret av 
ett gemensamt språk, i det fallet mellan mödrar och spädbarn. Det bör nämnas att 
låtsasspråk, av tidigare forskning att döma, inte är en beprövad metod för att 
studera social interaktion som inte är buret av ett gemensamt språk. Beslutet att 
likväl använda sig av låtsasspråk togs därför snarare utifrån ett explorativt syfte. 
En alternativ metod för att studera social interaktion som inte är buren av ett 
gemensamt språk, skulle kunna vara att uppmana deltagarna och motspelaren att 
interagera med enbart kroppsspråk, ögonkontakt, mimik och ansiktsuttryck. 
 

Hypotesen att GSR-samstämmighet skulle vara högre vid social interaktion utan 
distraktion mellan två individer jämfört med när deras försök till interaktion är 
utsatt för distraktion bekräftas inte utifrån studiens resultat. Förutom att GSR-
samstämmighet eventuellt inte kan skilja mellan olika former av social interaktion, 
kan detta resultat eventuellt bero på distraktionsuppgiftens utformning. När 
deltagarna och motspelaren blev tilldelade distraktionsuppgiften blev de också 
uppmanade att fortsätta upprätthålla interaktionen i så hög utsträckning som 
möjligt. Detta medförde en möjlighet till fortsatt social interaktion. Därmed är det 
tänkbart att deltagarna och motspelaren fokuserade mer på att upprätthålla 
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kommunikationen än att ägna sig åt distraktionsuppgiften. Dessutom insamlades 
ingen data från distraktionsuppgiften som gjorde det möjligt att kontrollera hur 
mycket deltagarna och motspelaren faktiskt ägnade sig åt distraktionsuppgiften. 
Möjligen är inte en distraktionsuppgift inte den lämpligaste metoden för att 
undersöka distans i social interaktion.  
 

Studien har ett antal metodologiska brister som kan vara bakomliggande orsaker 
till resultatet. En brist i studiens design var valet att ha en och samma motspelare 
vid samtliga experimenttillfällen. Motspelaren var medveten om experimentets 
procedur och hade efter att ha deltagit i flertalet experiment, en annan 
förförståelse inför betingelserna jämfört med deltagarna som medverkade för 
första gången.  Skillnaderna i GSR-samstämmighet skulle således kunna vara 
påverkade av motspelarens egna förväntningar på betingelsernas utfall. Först och 
främst kan motspelarens engagemang i den sociala interaktionen ha minskat 
gradvis på grund av uttröttning ju fler experimentsessioner han genomförde. 
Vidare präglades sannolikt hans beteende av om han tyckte särskilt bra eller 
särskilt dåligt om en viss betingelse. Möjligen betedde sig motspelaren mer 
oengagerat i interaktionen med deltagarna i de betingelser han inte fann 
spännande vilket kan tänkas påverka graden av GSR-samstämmighet. Vidare kan 
motspelarens beteende under experimentbetingelserna även ha påverkat 
deltagarnas ageranden, exempelvis genom att de anpassade sitt eget engagemang 
utifrån motspelarens grad av engagemang. För att minska motspelarens effekter 
på resultatet hade en åtgärd kunnat vara att inkludera flera olika motspelare i 
experimentet vars personliga effekter i viss mån hade tagit ut varandra. Ett ännu 
mer fördelaktigt alternativ för att undvika tidigare nämnda effekter hade varit att 
att låta två experimentdeltagare med liknande utgångspunkt interagera med 
varandra i experimentet.  Då interaktionen med låtsasspråk kunde upplevas som 
helt ny samt emotionellt krävande uppgift togs ändå beslutet att använda en 
motspelare, då denne hade en vana av att arbeta med just låtsasspråk. Detta med 
syfte att skapa större trygghet för deltagarna. Å andra sidan skulle just denna 
erfarenhet hos motspelaren också kunna ha bidragit till otrygghet eller känslor av 
att vara underlägsen. 
 

En annan brist i studien var valet att administrera experimentbetingelserna i en 
fixerad ordning. Vid en anblick av medelvärdena i GSR-samstämmighet under de 
sju experimentbetingelserna anas ett mönster som innebär relativt låg grad av 
GSR-samstämmighet vid experimentets början som sedan ökade något under 
experimentets mitt och sedan minskade vid experimentets slut. Detta mönster kan 
dels förklaras utifrån att deltagarna inte hade hunnit etablera någon kontakt eller 
social interaktion under den inledande betingelsen och att kontakten tillsammans 
med graden av GSR sedan ökade under betingelser i mitten av experimentet. 
Vidare kan den relativt låga graden av GSR-samstämmighet vid experimentets sista 
betingelse bero på uttröttning hos deltagarna och motspelaren. Dessa eventuella 
effekter kan vara förklaringen till studiens resultat och hade kunnat undvikas på 
olika sätt. Ett sätt att undvika detta hade kunnat vara att tillämpa roterande eller 
slumpmässig ordning på betingelserna. Anledningen till att dessa åtgärder inte 
vidtogs berodde på att de mer emotionellt krävande betingelserna bestående av 
låtsasspråk av etiska skäl skulle både föregås och efterföljas av mer stödjande och 
lättsamma betingelser. Ett alternativt sätt att hantera detta hade kunnat vara att 
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låta experimentet ta längre tid eller på andra sätt minska emotionell påfrestning, 
och då kunna ha en annan ordning på betingelserna.  
 

Det bör vidare föras en diskussion om urvalsprocessen till denna studie. 
Deltagarna rekryterades genom ett bekvämlighetsurval, vilket i sin tur ledde till en 
sned fördelning med avseende på kön och modersmål. Möjligen hade studiens 
resultat sett annorlunda ut om det funnits en jämnare fördelning av kvinnor och 
män samt modersmål. Det är dock inte känt om GSR-samstämmighet påverkas av 
dessa faktorer, vilket leder till att det eventuellt kan vara fortsatt värt att 
undersöka. 
 

Studiens resultat väcker frågan om GSR-samstämmighet är ett lämpligt 
psykofysiologiskt mått för att visa på variationer under olika former av social 
interaktion. Eventuellt är GSR-samstämmighet ett för grovt mått i detta avseende, 
då inga skillnader mellan betingelserna kunde påvisas.  Eventuellt kan andra 
användas mått för att särskilja olika former av social interaktion, exempelvis 
samreglering och dysreglering (coregulation/dysregulation) som är ett mer 
nyanserat mått innehållande matematiskt beskrivna typer av social kontakt 
grundad i non-linear dynamic systems theory (Butler & Randall, 2013). Vad gäller 
valet av psykofysiologiskt mått har Oliveira-Silva och Gonçalves (2011) menat att 
hjärtfrekvens snarare än GSR går att relatera till empatisk respons, något som kan 
tänkas vara en viktig del i social interaktion. Därför föreslås det att framtida 
studier utöver GSR också undersöker samstämmiga skiftningar i exempelvis 
hjärtfrekvens för att fortsätta studera olika former av social interaktion.  
 

Psykofysiologi syftar till att med fysiologiska processer synliggöra psykologiska, 
mer abstrakta fenomen (Cacioppo, Tassinary, & Berntson, 2000). Med grund i detta 
har denna studie förvisso undersökt en fysiologisk process och hur denna 
förändras men har samtidigt inte gett någon klarhet i vilka psykologiska fenomen 
mellan deltagarna eller motspelaren som hör ihop med dessa processer. Resultat 
från tidigare studier tyder på att GSR-samstämmighet går att relatera till 
psykologiska skeenden som exempelvis emotionell reglering och ömsesidigt 
engagemang (Ham & Tronick, 2009), empati (Marci & Orr, 2006; Marci et al., 2007; 
Robinson, Herman, & Kaplan, 1982) och positiv socio-emotionell interaktion 
(Marci et al., 2007). Där har GSR kompletterats med andra mått som exempelvis 
självskattning (Marci & Orr, 2006; Marci et al., 2007; Robinson, Herman, & Kaplan, 
1982) och beteendeobservationer (Ham & Tronick, 2009; Marci & Orr, 2006; Marci 
el al., 2007). Att den aktuella studien inte inkluderade liknande mått leder till att 
den psykologiska aspekten av psykofysiologin hamnade i skymundan. Anledningen 
till att denna studie enbart använde sig av GSR berodde på att avsikten var främst 
titta på variationer i graden av GSR-samstämmighet. Dock föreslås det att framtida 
studier kombinerar psykofysiologiska mått med andra typer av data för att erhålla 
en helhetssyn vid studiet av social interaktion. Möjligen skulle studiet av flertalet 
betydelsefulla relationer, exempelvis mellan partners, föräldrar, terapeut och 
klient och andra vårdrelationer, kunna fördjupas och utvecklas med hjälp av denna 
kombination. 
 

Sammanfattningsvis har denna studie inte kunnat visa att graden av GSR-
samstämmighet varierar mellan olika former av social interaktion, vilket 
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undersöktes i olika experimentbetingelser innehållandes såväl social interaktion 
som icke-kontakt. Då inga signifikanta skillnader förelåg kan 
medelvärdesskillnaderna mellan experimentbetingelserna bero på slumpen eller 
på flertalet bakomliggande faktorer i experimentets utformning. Utifrån studiens 
resultat bör fortsatta studier göras för att utvärdera måttet GSR-samstämmighet 
med avseende på dess tillförlitlighet. Vid eventuell tillämpning av GSR-
samstämmighet i kommande studier bör detta göras med försiktighet.   
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