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Abstract 

För att undersöka resursallokering av processresurser vid informations-bearbetning av 

hotstimuli har ett ”Dual Task” experiment utförts med spindelrädda försöksdeltagare. 

Uppgiften bestod av att respondera på olika probe-stimuli som exponerades, direkt på 

bilder av olika djur (däribland spindlar), med olika tidsintervall. Latens och träffsäkerhet 

mättes, för ett mått på prestation, och EKG användes för att kontrollera att spindel-

bilderna faktiskt utlöste rädsloresponser. Resultaten visar att större processresurser 

allokerades till spindelbilderna jämfört med alla de övriga bildkategorierna, men att 

denna differentiering inte verkar ske innan en kognitivt kontrollerad bearbetning och 

utvärdering av stimulus ägt rum. När uppgiften krävde mer resurser minskade de 

fysiologiska responserna, vilket indikerar att en variation i den kognitiva belastningen 

kan modifiera rädsloresponsen. 
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Finns det genvägar för bearbetning av hotstimuli 

Det är nu över ett sekel sedan som William James gav sig i kast med att utforska vad 

han kallade sinnets estetiska sfärer, de mänskliga emotionerna, och han var också en av de 

första, i modern tid, att förespråka undersökandet av emotioner med en tydlig distinktion 

från kognition. James (1884) beskrev emotioner som vår upplevelse och tolkning av de 

kroppsliga förändringar som uppstår i samband med emotionen och han menade att dessa 

kroppsliga förändringar direkt kunde följa perception av stimulus. Ännu idag är sökandet 

efter vad som händer mellan perception av stimulus och den upplevda känslan livskraftig. 

Dessutom hör, till en av de största kontroverserna inom emotionsforskningen, just 

diskussionen om huruvida emotioner kan utlösas direkt, utan någon utvärdering av stimulus 

egenskaper, eller om det krävs någon slags kontrollerad bearbetning, eller utvärdering, för 

att emotioner ska kunna uppstå (se t ex Zajonc, 1980, 1984; Lazarus, 1984).  

Influerad av Seligmans (1970; 1971) hypotes om att fobier skulle ha ett biologiskt, 

genetiskt förberett, ursprung presenterade Öhman (1993) en modell för informations-

bearbetning som bygger på rädslans evolutionärt nedärvda funktioner. Sett ur ett 

evolutionärt perspektiv är rädsla centralt för arters utveckling och fortlevnad, ett system av 

försvarsresponser som formats av det naturliga urvalet för att få organismen att göra vad 

dess förfäder gjorde för att lyckas undvika skadas eller dödas och för att ges möjlighet att 

kunna fortplanta sig. Snabba försvarsresponser förutsätter således ett system som snabbt 

kan detektera hotet, ett effektivt perceptuellt system. Öhman föreslår att biologiskt viktiga 

stimuli (evolutionära hot) detekteras av så kallade feature detectors, att vissa av stimulus 

drag (features) upptäcks automatiskt, utan utvärdering av stimulus signifikans, och att dessa 

har en direkt effekt på det kroppsliga aktiveringssystemet. Dessa detektorer, som arbetar på 

en preattentiv basis (d v s utanför ramen av medveten uppmärksamhet), skulle med andra 

ord prioritera processeringen av rädslorelevanta stimuli och således automatiskt styra 
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uppmärksamheten mot potentiella hot. Öhman och Mineka (2001) har även argumenterat 

för att denna process skulle skötas av en specifik rädslomodul som är helt oberoende 

inflytande av medvetna mentala processer, en s k ”bottom-up” eller stimulus driven process 

(se Öhman & Wiens, 2003).  

Att dessa feature detectors automatiskt ska få individen att rikta sin uppmärksamhet 

mot rädslorelevanta stimuli har testats med visuella sökexperiment (Hansen & Hansen 

1988; Öhman, Lundqvist & Esteves, 2001; Öhman, Flykt & Esteves, 2001), något som i 

den internationella litteraturen går under benämningen; Visual Search (se t.ex. Treisman & 

Gelade, 1980; Treisman & Gormican, 1988). Detta paradigm bygger på logiken att stimuli 

som detekteras snabbare än andra, i visuella sökuppgifter, och som har reaktionstider som 

är relativt oberoende antalet objekt i sökfältet, antas bearbetas preattentivt och styr därför 

uppmärksamheten. Om emotion automatiskt styr uppmärksamheten, given ormars och 

spindlars evolutionära signifikans som överlevnadshot, skulle ett s k rädslorelevant (RR) 

stimuli bland icke rädslorelevanta (IR) detekteras snabbare än vice versa (Öhman, Flykt et 

al, 2001). Hypotesen testades i ett Visual Search experiment med två olika matrisstorlekar 

(2 x 2 och 3 x 3 bilder) och avvikande RR spindlar eller ormar på bakgrund av IR blommor 

eller svampar och vice versa. Experiment 1 visade kortare reaktionstider för avvikande RR 

(t ex en orm bland blommor) än avvikande IR (t ex en svamp bland spindlar). Dessutom 

var reaktionstiderna för RR avvikande relativt oberoende matrisens storlek (se experiment 

2). Dessa resultat tolkades som att spindlar och ormar automatiskt fångar 

uppmärksamheten på grund av dess evolutionära signifikans. Vidare (i experiment 3) 

testades orm och spindelrädda enligt ovanstående och det visade sig att de rädda hade ännu 

snabbare reaktionstider för matriser med ett avvikande fobiskt objekt (t ex spindel för 

spindelrädda) än för det andra RR objektet (t ex orm för spindelrädda). De rädda gjorde 

även generellt fler fel än de icke-rädda, speciellt på matriser med det fobiska objektet som 
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bakgrund. Dessa resultat har tolkats som att stimulus har förmågan att, på grund av sin 

emotionella relevans, preattentivt fånga uppmärksamheten och skulle således ge stöd till 

feature detektorernas existens.  

Amygdala, som är kärnan i det emotionella neurala nätverket, har en central roll i 

genererandet av fysiologiska rädsloresponser (Le Doux, 1993, 1994). Öhman (1993) menar 

att hypotesen om feature detectors kan finna stöd i neuroanatomiska fynd som visar att det 

finns en direkt koppling mellan sensoriska thalamus och centrala nervcellskärnor i 

amygdala (LeDoux, 1993, 1998; Paré, Quirk & LeDoux, 2004; Kalin, Shelton & Davidson, 

2004). Denna direkta koppling, som LeDoux kallar Quick and dirty eller Low route, skulle 

innebära att sensorisk information skulle kunna nå amygdala direkt, utan att gå via den 

sensoriska hjärnbarken där en identifiering och utvärdering av stimulus skulle ske. Öhman 

(1993) menar att denna subkortikala ”emotionella genväg” är den neurala representationen 

av modellen med feature detectors. En diskussion som med nödvändighet måste följa detta 

resonemang, förutsatt att rädslorelevanta stimuli fångas upp och processeras via denna Low 

route, har att göra med var fruktade stimulus bearbetas. Det finns bevis för att rädda 

personer, som exponeras för sitt fobiska objekt, skiljer sig från ickerädda, som exponeras 

s.k. rädslorelevanta stimuli, med avseende på beteenderesponser, som exempelvis 

reaktionstid och träffsäkerhet (Öhman, Flykt et al. 2001, experiment 3; Rinck, Reinecke, 

Ellwart, Heuer & Becker, 2005), och fysiologiska responser, som t ex ökad puls och 

hudkontuktans och intensifierade startle reaktioner (se bl a Öhman & Soares 1994; 

Globisch, Hamm, Esteves & Öhman, 1999; Öhman, Hamm & Hugdahl, 2000), men det 

finns ingen neural arkitektur som logisk kan förklara denna skillnad. Det finns heller inga 

entydiga eller klara bevis som tyder på att faktiska rädsloresponser skulle ske utan att 

stimulus utvärderats. Senare neurovetenskapliga rön indikerar dock att amygdalas 
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benägenhet att respondera på affektiva stimuli skulle vara beroende av en semantisk analys 

av stimulus innehåll (för översikt se Storbeck, Robinson & McCourt, 2006).   

 

Att de kortare reaktionstiderna för avvikande orm eller spindelbilder, i studien av 

Öhman, Flykt et al (2001), delvis skulle kunna vara en effekt av distraktorerna har visats i 

två uppföljningsstudier av Flykt (2005, 2006). I dessa studier användes alla kombinationer 

avvikande och distraktorer (d v s att en avvikande orm på en bakgrund av spindlar eller en 

svamp bland blommor var möjliga kombinationer). Kortare reaktionstider för matriser med 

avvikande RR djur på IR bakgrund än vice versa kunde replikeras, men det fanns även en 

interaktionseffekt mellan avvikande bild och bakgrund som visade att en bakgrund av 

samma kategori stimulus som den avvikande bilden (t ex en spindel bland ormar eller en 

svamp bland blommor) gav längre reaktionstider än när bakgrunden hörde till den andra 

kategorin (t ex en spindel bland blommor eller en svamp bland spindlar). Detta visar att 

reaktionstiderna i hög grad är beroende av vilken bakgrunden är. 

I ett Visual Search experiment, där kaniner och sköldpaddor användes som IR stimuli 

istället för blommor och svampar, påvisades inga skillnader specifikt mellan RR djur och 

IR djur (Bjärtå, 2005). Resultaten visade istället att kaniner och ormar var de avvikande 

som var lättast att hitta. En uppföljande analys av bildmaterialet indikerade att densiteten 

av bildernas färger var starkt associerade med reaktionstiderna. Bjärtå föreslog att om en 

enkel kategorisering (t ex växter mot djur) inte kan underlätta sökandet, är perceptuella 

faktorer (som exempelvis färg) av större betydelse. Andra studier (se bl a Tipples, Young, 

Quinlan, Broks & Ellis, 2002; Lipp, Derakshan, Waters & Logies, 2004; Lipp 2006) har 

replikerat Öhman, Flykt et al (2001) resultat, men med djur som inte kan anses vara hot av 

fylogenetisk härkomst (bl a katter, hästar och kaniner på bakgrund av blommor och 

svampar). Dessa resultat ger alltså inte stöd för att enbart RR djur skulle upptäckas speciellt 
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tidigt utan att alla djur hittas snabbare på en bakgrund av blommor och svampar. Bjärtå 

(2005) menar dessutom att de s k rädslorelevanta djuren ej heller kan ses som evolutionärt 

grundade hot, som generellt är rädslorelevanta för människan, utan snarare att denna 

stimuluskategori (djur) är relativ sin bakgrund (som i många fall varit växter), och att denna 

kategorisering görs på en mycket tidig nivå i den visuella informationsbearbetningen. 

Det finns alltså anledning att ifrågasätta användandet av Visual Search, som ett 

verktyg för att undersöka preattentiva effekter av emotion, och söka nya metoder för att 

undersöka hur uppmärksamhetsresurser fördelar sig vid processering av hotfulla stimuli. 

Resource Allocation Model (RAM) är en modell som bygger på ett koncept om att 

människan har begränsad kapacitet att bearbeta information (Ellis & Ashbrook, 1988). I 

denna modell antas emotioner, speciellt negativa emotioner, öka belastningen för 

informationsbearbetningen och uppta uppmärksamhetsresurser som annars skulle kunna 

vikas till att exempelvis lösa kognitiva uppgifter. Meinhardt och Pekrun (2003) har i ett 

Dual Task experiment, med ERP (Event Related Brain Potential), visat just att emotionella 

visuella stimuli dränerade resurser för uppgiftsrelaterad bearbetning. Dual Task är en 

metod man kan använda sig av om man vill undersöka hur resurser fördelas när man 

fokuserar på två uppgifter eller stimuli samtidigt (Pashler, 1999). En uppgift (som i 

normala fall skulle kunna utföras snabbt och med stor säkerhet) som presenteras för tätt, i 

tid, efter en annan uppgift skulle resultera i en prestationsförsämring av den andra 

uppgiften. Denna försämring kan antas bero på Psychological Refractory Period (PRP), 

som är en fördröjning av central processering (Pashler & Johnston, 1998). Ju närmare 

uppgifterna ligger varandra i tid desto större prestationsförsämring kan man förvänta sig. 

PRP effekten, som exempelvis kan mätas med responslatenser, eller reaktionstid, och 

träffsäkerhet (Pashler, Johnston & Ruthoff, 2001), kan alltså sägas vara en funktion av 
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tidsintervallet mellan presentationen av två uppgifter (d v s SOA, av eng. Stimulus Onset 

Asynchrony) och hur stora resurser uppgifterna kräver.  

 

För att undersöka dynamiken mellan emotionella och kognitiva processer har ett PRP 

experiment designats där den primära uppgiften (U1) består av att titta på visuella stimuli 

(bilder av olika djur) och den sekundära uppgiften (U2) består av kognitiva uppgifter (en 

enkel och en komplex). U1 och U2 är båda visuella stimuli, varav U2, som presenteras över 

olika SOA, kräver en respons (R). Reaktionstid (RT) och träffsäkerhet (TS) används som 

beroendemått för prestation. Spindelrädda försöksdeltagare exponeras för bilder av spindlar 

och andra djur och för att kontrollera att spindelbilderna verkligen utlöser rädsloreaktioner 

beräknas hjärtats slagfrekvens (HR, av eng. Heart rate) med ett EKG (elektrokardiografi).  

Eftersom U1 och U2 båda är visuella stimuli tävlar de om samma bearbetnings-

processer, men U1 avser urskilja emotion och U2 avser implementera kognition. På detta 

sätt kommer man att kunna undersöka hur resursallokering av hotstimulus skiljer sig från 

andra stimuli över ett tidsperspektiv och man kan alltså säga att emotionella och kognitiva 

processer kommer att tävla om processresurser. För att ringa in huvudfrågorna kan vi utgå 

från den experimentella designen och resultaten kommer att vara avhängig tre faktorer: 1) 

Variationen i U1. 2) Variationen i U2. 3) Variationen i SOA.  

1) Variationen i U1 låter undersöka skillnader mellan fruktade stimuli (FR), 

rädslorelevanta (RR) stimuli och icke rädslorelevanta (IR) stimuli. Om en rädsloreaktion 

uppstår för spindelbilderna (FR stimuli) och om negativa emotioner upptar större process-

resurser förväntas detta försämra prestationen. Spindelbilderna förväntas alltså modifiera 

responserna med avseende på alla mått (längre RT, lägre TS och ökad HR). Vidare 

kommer att undersökas om det finns skillnader mellan RR och IR stimulus som inte beror 

på spindelbildernas reaktion. 
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2) Variationen i U2 skiljer de kognitiva uppgifterna åt med avseende på komplexitet. 

En ökad kognitiv belastning förväntas försämra prestationen. Om en rädsloreaktion för 

spindelbilderna uppstår kan man även undersöka hur den ökade kognitiv belastningen 

påverkar den emotionella bearbetningen. 

3) Tidsintervallet, SOA, varierar från 100-800 ms med steg på 100 ms vilket ger åtta 

stycken upprepade mätningar. Om en rädsloreaktion uppstår gör tidsaspekten det möjligt 

att undersöka när i tid den inträffar.  

 

En förutsättning för att kunna undersöka hur emotionella och kognitiva processer 

interagerar är att experimentet lyckas frambringa en rädsloreaktion. Spindelbilderna 

förväntas således skapa en rädsloreaktion i de spindelrädda deltagarna, d v s att responser 

mellan bilderna på spindlar och de övriga djuren förväntas differentiera, men att denna 

differentiering inte kommer att finnas mellan s k biologiskt rädslorelevanta och icke 

relevanta djur. Data kommer därför att analyseras på en generell explorativ nivå, för att 

undersöka om det finns skillnader i någon av variablerna och var de finns, och på en mer 

specifik nivå studeras responserna för spindelbilderna för att se om den förväntade 

rädsloreaktionen uppstår och hur den ter sig. 

 

 

Metod 

En 2 x 3 x 2 x 8 experimentell design för beroende mätningar utformades, med 

Uppgift (detektion och diskrimination) Kategori djur (insekt, däggdjur och reptil), Relevans 

(rädslorelevant [RR] och icke rädslorelevant [IR]) och probe SOA (100-800 ms, med steg 

om 100 ms).  
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Deltagare  

Efter att ha läst om studien i den lokala dagstidningen (ÖP), anmälde sig 18 

högerhänta kvinnor, med en självrapporterad stark spindelrädsla, för att frivilligt delta i 

experimentet. Data från en av individerna togs bort från analysen då hon, när spindelbilder 

exponerades, inte klarade av att utföra uppgiften. För kvarvarande försöksdeltagare var 

medelåldern 31 år, med en variationsvidd från 18 till 55 år.  

 

Instrument 

För att uppskatta individernas rädsla fick de svara på en svensk version av en enkät, 

utformad av Klorman, Weerts, Hastings, Melamed och Lang (1974), om sin rädsla för 

spindlar respektive ormar. Enkäten består av 31 respektive 30 ’sant-’ eller ’falskt-’frågor 

om spindlar och ormar och den besvarades innan individerna kom till psykologilaboratoriet 

för att delta i experimentet. Medelvärdet för frågorna om spindlar var 22.12 (sd = 2.18) och 

för ormar 4.88 (sd = 4.16). En fråga om rädslor för andra djur inkluderades i formuläret 

men ingen av deltagarna var rädda för något av de övriga djuren som användes i stimulus-

materialet.  

 

Stimulus 

Bildstimulus, tillika U1, bestod av bilder på sex stycken olika djur, uppdelade på  

2 (RR och IR) x 3 (insekter, däggdjur och reptiler) betingelser. Bilderna presenterades med 

en upplösning på 640 x 480 pixlar, vilket gav ca 34 x 27 cm på bildskärmen. Fyra bilder på 

vardera av de sex djuren (spindel, skalbagge, varg, kanin, orm, och sköldpadda) användes, 

vilket ger totalt 24 stycken olika bilder. Rationalen bakom de potentiellt farliga-, eller RR 

(spindel, varg, orm), respektive de ofarliga djuren, IR (skalbagge, kanin, sköldpadda), 

baseras på att de generellt är köttätande respektive växtätande.  



                                                                                                Finns det Genvägar för hot 11 

Uppgifterna, tillika U2, som direktexponerades på bilderna med olika SOA, bestod av 

att försöksdeltagarna skulle respondera på olika prober (sökstimuli som i detta fall kräver 

en slags respons). Proberna bestod av X som var konfigurerade i tre olika pilar, en som 

pekade nedåt, en till höger och en till vänster (triangelns bas var 13 cm). Den enklare 

detektionsuppgiften, bestod av att detektera och respondera på en probe som pekade nedåt. 

I den mer komplexa diskriminationsuppgiften skulle försöksdeltagarna inte enbart detektera 

en probe utan även diskriminera mellan prober som pekade till höger och vänster och avge 

olika responser för respektive probe. De två olika uppgifterna utfördes en i taget 

balanserade över försöksdeltagana. 

 

Presentation 

Varje exponering, bestod av en fixeringscirkel, som visades i 1000 ms, direkt följt av 

en bild (U1), som visades i 2000 ms, en eventuell probe som direktexponerades på bilden 

med SOA från 100-800 ms (U2), och responser (R2) avgavs inom 2000 ms efter U2 onset. 

Alla prober exponerades i 150 ms och intervallen mellan presentationerna varade i 6 s.  

I syfte att vänja försöksdeltagarna vid uppgiften, utan distraktion av bakgrunden, 

initierades både detektions- och diskriminationsuppgiften med tio stycken probe 

presentationer på en tom skärm (d v s utan bildstimulus). I detektionsuppgiften 

exponerades de sex olika djuren 20 gånger, vilket gav totalt 120 exponeringar (6 [olika 

djur] x 4 [olika bilder av varje djur] x 5 [exponeringar av samma bild]). Av dessa bilder 

exponerades fyra femtedelar (96 st) med probe (vilket ger 2 st probe exponeringar [2 x 8 

SOA x 6 djur]) och en femtedel (24 st) utan probe. Bilderna presenterades i randomiserad 

ordning. I diskriminationsuppgiften exponerades de sex olika djuren 40 gånger, vilket gav 

totalt 240 exponeringar (6 [olika djur] x 4 [olika bilder av varje djur] x 10 [exponeringar av 

samma bild]). Två femtedelar (96 st), av exponeringarna, presenterades med en probe som 
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krävde en högerhandsrespons, två femtedelar (96 st) med en probe som krävde en 

vänsterhandsrespons (vardera probe gav 2 exponeringar per SOA över alla djur) och den 

resterande femtedelen (48 st) presenterades utan probe. Bilderna presenterades i 

randomiserad ordning över två efterföljande och balanserade block.  

 

Apparatur 

Stimulus presenterades på en 17-tums platt lcd-skärm, Samsung synchmaster 171p 

och responser gavs på ett standard tangentbord för datorer. Experimentet programmerades i 

ERTS (Experimental Run Time System) som skapade presentation av stimulus och 

insamling av reaktionstidsdata. EKG och en signal för stimuluspresentation spelades in, i 

200 Hz, med AcqKnowledge 3.5 via BioPac MP150 system. 

 

Procedur 

Experimentet utfördes i Psykologilaboratoriet, på Mittuniversitetet i Östersund. 

Försöksdeltagarna testades individuellt och det betonades, med hänsyn till eventuell 

känslighet för stimulusmaterialet, att experimentet fick avbrytas när som helst under 

testningens gång.  

Försöksdeltagarna fick sätta sig i en bekväm stol, ca 50 cm från skärmen, där de blev 

muntligt instruerade om experimentets gång. De informerades om att de med jämna 

intervall skulle bli presenterade en bild, som föregicks av en cirkel som de skulle fokusera 

blicken på, och att huvuduppgiften bestod av att de skulle respondera på en visuell probe, i 

form av en pil som pekade åt något håll, om den dök upp på bilden. I detektionsuppgiften 

skulle försöksdeltagarna så snabbt som möjligt trycka på tangentbordets L-tangent, med 

pekfingret på sin dominanta hand (höger, för alla individer), om proben, som bestod av en 

pil som pekade nedåt, dök upp. Om den inte dök upp skulle de inte göra någonting. 
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Diskriminationsuppgiften fungerade enligt samma principer men förutom att detektera 

proben skulle försöksdeltagarna även diskriminera mellan en pil som var riktad till höger 

eller till vänster. Om proben pekade åt höger skulle försöksdeltagarna trycka på L-

tangenten och om pilen var riktad åt vänster skulle de trycka på F-tangenten.  

Innan experimentet startade fästes EKG elektroderna, den aktiva elektroden på 

bröstkorgens vänstra sida, ca 10 cm rakt nedanför armhålan, referens elektroden, på 

motsvarande ställe, på den högra sidan och jord elektroden i nacken. Försöksdeltagarna 

lämnades därefter ensamma i försöksrummet.  

Efter experimentet slutförts tackades försöksdeltagarna med två biobiljetter. De fick 

även kortfattad och övergripande information om studiens syfte.  

 

Databearbetning 

Alla EKG kurvor inspekterades visuellt och artefakter togs bort från beräkningarna. 

Hjärtats slagfrekvens (HR) beräknades utifrån toppen av R-vågorna. För varje exponering 

beräknades pulsskillnaden, i slag per minut, från baslinjen, som bestod av två interbeat 

intervall (IBI, d v s intervallen, i tid, mellan varje R-våg) innan bildexponeringens start, 

över fem följande IBI efter exponeringens start.  

För att få likvärdiga responser beräknades reaktionstidsdata endast på de korrekta 

responserna utförda med höger hand. I detektionsuppgiften bestod den korrekta responsen 

av att försöksdeltagarna, inom 2000 ms vid en probe, tryckte på responstangenten (L-

tangenten) och i diskriminationsuppgiften skulle försöksdeltagarna, inom samma 

tidsintervall, trycka på L tangenten för en probe som pekade till höger. Enbart den första 

tryckningen för varje stimulus, i intervallet, räknades som en respons. Träffsäkerhet 

beräknades på andel korrekta responser av alla högerhandsresponser.  
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Design och Analys  

För analysen av reaktionstider (RT) och träffsäkerhet (TS) gjordes 2 x 6 x 8 

inomgrupps ANOVAs med Uppgift (detektion och diskrimination), Stimulustyp (spindel, 

skalbagge, varg, kanin, orm och sköldpadda) och SOA (100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 

och 800 ms). HR data analyserades med en 2 x 6 x 5 inomgrupps ANOVA med Uppgift 

(detektion och diskrimination), Stimulustyp (spindel, skalbagge, varg, kanin, orm och 

sköldpadda) och IBI (5 st på varandra efterföljande). Att variablerna Kategori djur och 

Relevans slogs samman till en enda variabel, Stimulustyp, med sex nivåer, istället för, som i 

den experimentella designen, 3 x 2 nivåer, gjordes för att utkristallisera om det förekom en 

ren rädsloreaktion enbart för spindelbilderna. A priori, tillägnat hypotesen, gjordes kontrast 

analyser, där bilder på spindlar jämfördes mot bilder på alla andra djur. För att undersöka 

om det fanns någon skillnad mellan RR och IR djur utan inverkan av en eventuell rädslo-

respons gjordes 2 x 2 ANOVAs av medelvärdesdata för alla mått, exkluderat kategorin 

insekter (spindel- och skalbagge bilder), med Uppgift (detektion och diskrimination) och 

Relevans (RR och IR). Av statistiska skäl exkluderades hela kategorin insekter och inte 

enbart det rädsloframkallande objektet. 

 

Resultat 

Analyserna som utfördes för att undersöka skillnaden mellan RR och IR djur (utan influens 

av kategorin insekter) visade inga relevanta skillnader med avseende på något mått.  

 

Reaktionstid (RT) 

En 2 x 6 x 8 ANOVA för RT visade en signifikant huvudeffekt av Uppgift, med 

generellt längre RT för diskriminationsuppgiften (572 ms) än för detektionsuppgiften (403 

ms), F(1, 16) = 34.28, p < .01, MSE = 342 594, 
2
 = .68 (se Tabell 1 för en översikt av F-
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kvoter). En huvudeffekt av Stimulustyp, F(5, 80) = 2.66, p < .05, MSE = 122 449, 
2
 = .14, 

kan bäst förklaras av interaktionseffekten mellan Uppgift och Stimulustyp, F(5, 80) = 4.67, 

p < .05, MSE = 32 471, 
2
 = .23. Helmert kontraster, med spindlar mot alla andra djur, i 

interaktion med uppgiften, F(1,16) = 5.30, p < .05, MSE = 156093,
2
 = .25, visade att RT 

för spindel bilderna var längre än de övriga bilderna i diskriminationsuppgiften, men inte i 

detektionsuppgiften.  

 

 

Figur 1. Reaktionstidsmedelvärden av korrekta responser för alla djur över alla SOA, för detektionsuppgiften  

 respektive diskriminationsuppgiften. Svart representerar responser till RR djur och vit till IR djur.  

 Fyrkanter representerar responser till insekt-, trekanter till däggdjur- och ovaler till reptil bilder. 

 

 

RT data visade generellt längre responslatens i diskriminationsuppgiften och ännu 

längre latenser för spindelbilderna i diskriminationsuppgiften men inte i detektions-

uppgiften (se Figur 1).  För en överskådlighet av alla relevanta F-värden har tabell 1 

skapats. 
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Tabell 1.  

Översikt av F-värden, frihetsgrader och p-värden för relevanta signifikanta effekter och tendenser över alla mått. 

 

Mått Variabel  F df p 

 

RT Uppgift  34.28 1, 16 < .000 

 Stimulustyp  2.66 5, 80 .028 

Uppgift * Stimulustyp 4.67 5, 80 .001 

 

TS Uppgift  7.51 1, 16 .015 

 Stimulustyp  10.41 5, 80 < .000 

 Uppgift * SOA
 
 2.96 7, 112 .007 

Stimulustyp * SOA 2.08 35, 560 < .000 

Uppgift * Stimulustyp * SOA  1.89 35, 560 .002 

 

HR Uppgift  4.22 1, 16 .057 

 IBI  21.41 4, 64 < .000 

 Stimulustyp  8.49 5, 80 < .000 

 IBI * Stimulustyp 2.34 20, 320 .001 

 

 

Träffsäkerhet (TS) 

En 2 x 6 x 8 ANOVA för TS visade en signifikant huvudeffekt av Uppgift, med 

generellt färre korrekta responser i diskriminationsuppgiften ( .94) än i detektionsuppgiften 

( .97), F(1, 16) = 7.51, p < .05, MSE = 0.04, 
2
 = .32. Helmert kontraster, med spindlar mot 

alla andra djur, visade att spindelbilderna hade den allra lägsta träffsäkerheten ( .85), och 

också skiljde sig signifikant från alla andra djur ( .96 -  .99), F(1, 16) = 11.50, p < .01, MSE 

= 0.38, 
2
 = .42. En huvud effekt av Stimulustyp, F(5, 80) = 10.41, p < .01, MSE = .07, 

2
 

= .39, och interaktionseffekter mellan Uppgift och SOA, F(7, 112) = 2.96, p < .01, MSE = 

0.02, 
2
 = .16, och Stimulustyp och SOA, F(35, 560) = 2.09, p < .01, MSE = 0.02, 

2
 = .12, 

kan bäst beskrivas men hjälp av en tre-vägs interaktionseffekt med Uppgift, Stimulustyp 

och SOA, F(35, 560) = 1.89, p < .01, MSE = 0.17, 
2
 = .11. Korresponderande Helmert 

kontraster, för spindel mot alla andra djur, i interaktion med Uppgift och SOA, F(1, 16) = 

9.09, p < .01, MSE = 0.06, 
2
 = .36, och Bonferroni korrigerade parvisa jämförelser för 

spindlar mot alla andra djur, i interaktion med Uppgift och SOA, visar att responsmönstren 

för spindlarna över tid ser olika ut i de två uppgifterna. I tidiga SOA visades ingen skillnad 

i TS mellan spindlarna och de andra djuren i någon av uppgifterna. Försämringen i för 
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spindelbilderna började vid senare SOA (500 ms, p = .05) i detektions uppgiften, medan 

diskriminationsuppgiften visade en signifikant försämring för spindelbilderna redan vid 

200 ms SOA (p = .02). TS sjönk över tid i detektionsuppgiften, som uppvisade den allra 

största försämringen i det sista SOA (800 ms, p <  .01), medan försämringar i 

diskriminationsuppgiften låg generellt lägre efter det första SOA (d v s vid 200 ms).  

 

Figur 2. Träffsäkerhet (i andelen korrekta responser) för alla djur över alla SOA, för detektionsuppgiften  

 respektive diskriminationsuppgiften. Svart representerar responser till RR djur och vit till IR djur.  

 Fyrkanter representerar responser till insekt-, trekanter till däggdjur- och ovaler till reptil bilder. 

 

TS data visar generellt färre korrekta responser i diskriminationsuppgiften jämfört 

med detektionsuppgiften. Försämring i TS för spindelbilderna förekommer i båda 

uppgifterna men har ett snabbare onset i diskriminationsuppgiften (se Figur 2).  

 

 

Heartrate (HR) 

En 2 x 6 x 5 ANOVA för HR visade en tendens till mindre reaktivitet under 

diskriminationsuppgiften ( .06) än i detektionsuppgiften ( .56), vilket kunde utläsas av en 
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huvudeffekt av Uppgift, F(1, 16) = 4.22, p = .06, MSE = 15.22, 
2
 = .21. Huvudeffekter av 

IBI, F(4, 64) = 21.41, p < .01, MSE = 23.57, 
2
 = .57, som visade en generell ökning i HR 

över tid, och Stimulustyp, F(5, 80) = 8.49, p < .01, MSE = 16.82, 
2
 = .35, som påvisade en 

skillnad mellan spindlar och alla andra djur, bars upp av en interaktionseffekt mellan IBI 

och Stimulustyp, F(20, 320) = 2.34, p < .01, MSE = 1.23, 
2
 = .13. Bonferroni korrigerade 

Post Hoc och Helmert kontraster, med spindlar mot alla andra djur, i interaktion med IBI, 

F(1, 16) = 4.83, p < .05, MSE = 5.24, 
2
 = .23, visar att spindelbilderna gav en klart 

differentierad pulsökning jämfört med de övriga djuren, över alla IBI  (alla p < .03).  

 

 

 

 Figur 3. Pulsförändring från baslinje (medelvärde av 2 interbeat intervall [IBI] innan stimulus onset) för  

 alla djur över 5 st efter varandra följande IBI, för detektionsuppgiften respektive diskriminations- 

 uppgiften. Svart representerar responser till RR djur och vit till IR djur. Fyrkanter representerar  

 responser till insekt-, trekanter till däggdjur- och ovaler till reptil bilder. 

 

A priori Helmerts kontraster, med spindlar mot alla andra djur i interaktion med 

Uppgiften, visar en svag tendens, F(1, 16) = 3.11, p < .10, MSE = 17,28, 
2
 = .16, till en 
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större pulsskillnad mellan spindlar och alla andra djur i detektionsuppgiften än i 

diskriminationsuppgiften. 

 

HR data visar en tydlig skillnad i de fysiologiska responserna för spindelbilderna 

jämfört med alla andra djur. De visar även tendenser till en mindre generell ökning och till 

mindre reaktivitet för spindelbilderna i diskriminationsuppgiften i jämförelse med 

detektionsuppgiften (se Figur 3).  

 

 

Figur 4. Figuren avser tydliggöra skillnaden mellan spindlar och alla andra djur, för alla responser i  

respektive uppgift, och visuellt (d v s utan hänsyn till statistiskt signifikanta resultat) demonstrera  

effekten av att exponeras för sitt fruktade objekt. 

 

Diskussion 

Resultaten visar att större processresurser allokeras till det fruktade objektet och en 

större fysiologisk aktivering, till spindelbilder jämfört med alla andra djur, indikerar att 

detta beror på en rädsloreaktion (se Figur 4). Rädsloreaktionen förväntades demonstrera en 

fördröjd respons och lägre TS då bearbetningen av negativa stimuli tar upp så stora 
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processresurser att uppgifterna inte kan utföras snabbt och korrekt (Ellis & Ashbrook, 

1988). 

Som väntat hade ökad komplexitet, eller ökad kognitiv belastning, en försämrande 

effekt på prestationen med avseende på både reaktionstid (RT) och träffsäkerhet (TS). I 

diskriminationsuppgiften (dvs den mer komplexa uppgiften) observerades generellt längre 

RT och sämre TS. Även rädsloreaktionen skiljde sig åt mellan uppgifterna. Längre RT till 

spindelbilderna visas enbart i diskriminationsuppgiften, och försämringen i TS har en 

tidigare start än i detektionsuppgiften. HR data visar också en tendens till större 

differentiering i detektionsuppgiften än i diskriminationsuppgiften, d v s att reaktiviteten 

för spindelbilderna är större i detektionsuppgiften. Att reaktiviteten verkade minska i den 

mer komplexa diskriminationsuppgiften skulle kunna tyda på att ökade kognitiva krav 

förminskar effekten av hotstimuli, med andra ord att ett ökat kognitivt fokus minskar den 

emotionella responsen.  

Responser i detektionsuppgiften visar en typisk PRP effekt för alla djur, d v s längre 

RT i tidiga SOA än i sena (se Pashler, 1999). Det verkar med andra ord inte som om att det 

förekom någon större resursallokering till spindlar än till andra djur. Detta skulle kunna 

förklaras av att uppgiften, som inte är speciellt komplex och kräver små processresurser, 

kan lösas effektivt fastän en rädsloreaktion uppstår. En annan plausibel förklaring är att 

rädsloreaktionen inte hinner uppstå för att detektionsuppgiften kan lösas så snabbt. HR 

reaktiviteten och TS data visar att det faktiskt sker en differentiering för spindelbilderna 

även i detektionsuppgiften, men försämringen i TS börjar senare än i diskriminations-

uppgiften. Det skulle kunna vara så att bearbetningen av ett hotstimulus behöver visst lång 

tid på sig för att utvecklas till en rädslorespons. Att RT i snitt är ca 170 ms längre i 

diskriminationsuppgiften än i detektionsuppgiften innebär att själva exponeringen av hotet 

är längre eller att hotet har längre tid på sig att bearbetas. Detta skulle dessutom förklara 
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varför försämringen i TS börjar tidigare i diskriminations-uppgiften (vid 200 ms jämfört 

med 500 ms).  

Att försämringen i TS för spindelbilderna inte sker i de första SOA och att RT inte 

skiljer i detektionsuppgiften tyder på att en utvärdering av spindelbilderna hinner äga rum 

innan rädsloresponsen sker. För att kunna detektera och diskriminera det andra visuella 

stimuluset (eller uppgifterna) måste det första visuella stimuluset (bilderna) bearbetats 

färdigt (för översikt se Pashler och Johnston, 1998).  

Man kan, utifrån resultaten, alltså inte anta att hotstimuli är speciellt privilegierade, 

att de skulle upptäcks speciellt tidigt av s k feature detectors (Öhman, 1993), processeras 

via en subkortikal emotionell genväg (LeDoux, 1993) och att den emotionella responsen 

således sker automatiskt utan kognitivt inflytande (Öhman & Mineka, 2001). Om detta 

skulle vara sant borde alla responser differentiera från det allra första SOA i båda 

uppgifterna, d v s innan man varit förmögen att snabbt och korrekt respondera på 

uppgifterna. Resultaten indikerar istället att kognitiva processer inte bara föregår 

emotionella utan att det även är möjligt att de modifierar rädsloresponsen.  

Huruvida en rädslorespons kan ske preattentivt (i avseendet innan stimulus medvetet 

uppmärksammats och fokuserats på) eller inte, hör inte till en av frågeställningarna för 

denna rapport men det är en diskussion som är värd att uppmärksamma. Det bör belysas att 

många har visat på preattentiva effekter av emotion (se bl a Zajonc, 1980; Öhman & 

Soares, 1993, 1994; Esteves, Parra, Dimberg och Öhman, 1994). Richard Lazarus, som haft 

en välkänd debatt med Robert Zajonc (om kognitiv eller affektiv företräde i informations-

bearbetningen, för översikt se Lazarus, 1984; Zajonc, 1984), menade dock att både emotion 

och kognition kan vara omedveten och automatisk, men han betonade att kognition är ett 

nödvändigt verktyg för att emotioner överhuvudtaget ska kunna uppstå, med andra ord att 

kognition måste föregå emotion. Det sker, på ett mycket tidigt stadium, en aktivering i 
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regioner av den visuella hjärnbarken där identifiering och kategorisering av stimulus sker 

och Storbeck et al (2006) menar dessutom att det finns neurokognitiva stöd för att affektiva 

reaktioner är beroende av en semantisk analys i hjärnbarken. Clore, Storbeck, Robinson 

och Centerbar (2005) skriver att amygdala inte är av speciellt stor vikt för vare sig 

kategorisering, identifiering eller igenkänning av stimulus och menar att uppmärksamhet är 

mer top down kontrollerad (d v s en konceptuellt driven process som involverar utvärdering 

av stimulus signifikans och som är baserad på minnet, då i kontrast till att vara bottom up 

[se Öhman & Wiens, 2003]) än vad man tidigare trott (se även Pashler et al 2001). Det kan 

alltså vara ett misstag att likställa preattentiv emotion med en automatisk bottom up 

processering som initieras oberoende av en kognitiv utvärdering på en subkortikal nivå.  

 

Öhman diskuterar rädsla ur två olika aspekter - som en uttalad eller faktisk rädsla och 

som en biologisk rädsla för evolutionärt rädslorelevanta stimuli. Försöksdeltagarnas 

explicita rädsla för spindlar kunde avspeglas i resultaten medan analysen som gjordes 

mellan RR och IR djur (d v s ormar och vargar vs sköldpaddor och kaniner), utan inverkan 

av det fruktade djuret, inte påvisade några skillnader som tyder på att människan har en 

genetisk predisposition att automatiskt respondera på hotfulla stimuli (jmf m Öhman, 1993; 

Öhman, Flykt et al 2001). Således är det rimligt att ifrågasätta huruvida specifika stimulus 

kan vara förberedda i individen eller inte. Om t ex en hund får ett slag av en hand lär den 

sig snabbt att huka sig undan handen. Detta behöver rimligtvis inte innebära att hundar har 

en genetisk förberedelse för att upptäcka händer utan snarare att det finns en förberedelse 

att undvika smärta, en benägenhet att snabbt lära sig associera obehag till stimulus.  

Att ormar, spindlar och arga ansikten skulle vara relevanta för människan i ett 

evolutionärt hänseende är en mycket tilltalande tanke och det kanske är lockande att skapa 

sina hypoteser utifrån dessa premisser. Något som dock är viktigt att belysa för framtida 
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studier - speciellt i den forskning där man arbetar med experimentella designer som på 

förhand ställer olika stimulus kategorier mot varandra (som exempelvis i olika visual 

search-, betingnings-, dot probe- och priming paradigm) – är att alla stimuli alltid blir 

ställda i relation till någonting, vilket är ett problem då det finns mycket som tyder på att 

stimuli är relativ sin bakgrund, d v s sina kontrollstimuli (se bl a Flykt, 2005, 2006; Bjärtå, 

2005; Tipples, Young, Quinlan, Broks & Ellis, 2002; Lipp, Derakshan, Waters & Logies, 

2004; Lipp 2006). D v s att en analys och tolkning som är avhängig en hypotes som 

särskiljer specifika stimulusdrag blir problematisk om man egentligen inte kan säga att 

stimulus i sig besitter vissa egenskaper utan att individens egna värdering av stimulus och 

vad det jämförs med är av större vikt.  

 

En sista angelägenhet har att göra med den ekologiska validiteten av laborativa 

studier där bilder av uppförstorade spindlar och förminskade ormar används. I detta 

experiment lyckades stimulusmaterialet framkalla och differentiera en rädsloreaktion vilket 

gjorde det möjligt att titta på de kognitiva konsekvenser av denna när försöksdeltagare 

försökte lösa enkla uppgifter. I andra experiment, som visual search, är det även rimligt att 

tro att man fångar någon aspekt av verkligheten, frågan är bara vilken/vilka; stimulus egen 

dragningskraft eller/och dess relation till sin omgivning. En enkel fråga som man kan ställa 

sig, spindelrädd eller inte, är: Skulle jag överhuvud upptäcka spindeln bland alla björnar 

om jag befann mig i en verklig situation?  
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