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Sammanfattning 
I förståelsen för uppkomsten, utvecklingen och vidmakthållandet av ångestproblematik är 
rädsla och uppmärksamhet viktiga faktorer. Uppmärksamheten gentemot hot ser annorlunda 
ut i jämförelse med den mot neutrala stimulus. En snabbare riktad uppmärksamhet, 
svårigheter att skifta uppmärksamheten ifrån hotet samt ett senare undvikande av hotet är 
kännetecken för det som forskning visat hittills inom uppmärksamhetsbias. Ögonrörelser som 
mått möjliggör nära studier på uppmärksamhet, men vad som sker i en förändringsprocess av 
rädsla genom psykologisk behandling är ännu outforskat. Syftet med föreliggande studie var 
därför att undersöka hur ögonrörelsemönstret ser ut för spindelrädda respektive icke- rädda 
individer vid exponering för rädslostimulus och rädslorelevanta stimulus i jämförelse med 
neutrala stimulus. Vidare var också syftet att undersöka huruvida det fanns några skillnader 
efter att de spindelrädda deltagarna fått ensessionsbehandling för rädslan i jämförelse med de 
spindelrädda som stod på väntelista. Alla deltagare mättes med ögonrörelsekamera under en 
passiv bildvisning i ett laboratorium. Resultaten utifrån de mått som användes för 
behandlingsutvärdering visade på generellt goda behandlingseffekter för de spindelrädda 
deltagarna. Gällande ögonrörelser visades däremot tvetydiga resultatet. En variation mellan 
grupperna förekom vilket tyder på en individuell variation i vilka visuella strategier som 
används såväl innan som efter behandling. Mer specifikt visade resultaten att rädslorelevant 
stimulus i form av ormbilder stack ut med kortare fixeringstid i jämförelse med spindel- och 
blombilder. Sammantaget kunde därför inga säkra slutsatser dras gällande ögonrörelsemåtten 
och mer forskning behövs inom området. 
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Rädsla vid första ögonkastet? 
Effekter av exponeringsbehandling på ögonrörelser 

Teorin om evolution startar i antagandet om att människor som art är en del av ett 
biologiskt universum. Såväl fysiologi som beteenden har formats under olika evolutionära 
förhållanden. På så vis kan beteenden också förstås i termer av biologiska funktioner och ett 
mentalt inre liv. Rädsla är en emotion som kan ses som central för evolutionsprocessen utifrån 
dess viktiga funktion i vårt överlevnadssystem (Öhman & Mineka, 2001; Öhman, 2008).  

Rädsla definieras också som ett övergående emotionellt tillstånd som skapas i 
särskilda kontexter, baserat på en kombination av evolution och inlärningshistoria. Synen på 
rädsla som en del i ett evolutionärt kretslopp möjliggör studiet av dess påverkbarhet samt 
vilka mekanismer som kan vara viktiga i förståelsen av uppkomst och vidmakthållande av 
dysfunktionella rädslor (Öhman, 2008).  

Grundläggande delar som människans rädsloreaktion bedöms bestå av brukar 
benämnas vara beteenden, fysiologisk aktivering samt verbala och kognitiva komponenter. 
Mineka och Öhman (2002) presenterade en modul för att summera det forskning hittills visat 
om rädsla. Modulen presenterade att människan evolutionärt sett är känsligare för att rikta sin 
uppmärksamhet mot vissa stimulus före andra. Enligt Seligman (1970) är det stimulus 
relaterade till hot och aversivitet då det, enligt Öhman (2008), ökar chansen till överlevnad. 
Människor reagerar därmed oftare i onödan, än att de inte reagerar alls. Vidare betonas det 
utifrån modulen att det finns vissa neurala och beteendemässiga system som mobiliseras 
särskilt effektivt vid en rädsloreaktion (Mineka & Öhman, 2002). I den initiala delen av 
rädsloreaktionen, då uppmärksamheten gentemot hot skapas, har en subkortikal struktur 
kallad amygdala visats ha stor betydelse (Cisler & Koster, 2009; LeDoux, 1998; Öhman & 
Mineka, 2001). I denna fas av rädsloreaktionen verkar också en större resistens mot kognitiva 
influenser förekomma (Mineka & Öhman, 2002). 

Utifrån modulen blir människan så småningom medveten om rädsloreaktionen och tar 
till diverse inre och yttre rädslobeteenden som verkar emotionsreglerande. De neurologiska 
banor som amygdala utbyter signaler med vid detta stadium har främst visat sig vara kortikala 
delar och tack vare aktiviteten i prefrontala kortex nedregleras aktiviteten i amygdala. För att 
kunna åstadkomma en nedreglering krävs kognitiva resurser och vid rädslobeteenden såsom 
undvikande av hotstimulus är funktionen betydelsefull då den påvisar att en rädsloreaktion 
faktiskt till stor del är kognitivt påverkbar (Cisler & Koster, 2009; LeDoux, 2003). Bjärtå 
(2013) har även i sina studier funnit att rädsla kan manipuleras såväl genom kontextuella 
förutsättningar som individens egen inställning. Därmed verkar människans förmåga till 
medvetenhet och agerande kunna bidra till förändring av rädsloreaktioner vilket är hoppfullt 
gällande möjligheterna att kunna påverka en dysfunktionell rädsla.  

Människans inlärningshistoria i kombination med en evolutionär förberedelse för 
särskilda hot avgör som tidigare nämnt om en rädsloreaktion startar eller inte, samt hur stark 
den blir (Öhman & Mineka, 2001). Principerna för rädslomodulen gäller även vid rädslor 
inlärda via association, eller så kallade betingade rädslor. Hittills har den här typen av 
inlärning haft stor betydelse för emotionsforskningen då den är relativt lik det evolutionärt 
utvecklade hotsystemet. Dessutom är inlärningen i hög grad en bidragande orsak till att 
dysfunktionella rädslor, såsom specifika fobier, utvecklas till psykopatologiska tillstånd och 
vidmakthålls över tid (Seligman, 1970). Då en rädsloassociation skett mellan ett neutralt 
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obetingat stimulus och ett aversivt betingat stimulus kan det neutrala stimulit utlösa en 
rädsloreaktion på egen hand (LeDoux 2003; Seligman, 1970). Förståelsen av denna 
inlärningsaspekt och den evolutionära sensitiviteten gentemot hot är dock långt ifrån 
komplett.  

Då människan blir medveten om ett hot tas olika beteenden till för att hantera 
situationen. Enligt Öhman (2008) och Davey (1992) spelar individens strategier för att hantera 
det ökande ångestpåslaget som uppstår vid exponering för ett betingat stimulus stor roll för att 
rädslan inte ska vidmakthållas och bli dysfunktionell. Något som ofta fungerar effektivt för att 
reglera ned ångestpåslaget är ett kognitivt och beteendemässigt undvikande av rädsloobjektet. 
Undvikande är i sin tur nära knutet till uppmärksamhetsmekanismer och hur 
uppmärksamheten kan styras för att reglera emotioner. 

Det finns omfattande forskning inom området som länkar samman emotion med 
uppmärksamhet. Då människor uppmärksammar rädslorelevanta objekt ser mönstret 
annorlunda ut i jämförelse med när de uppmärksammar neutrala objekt (Öhman, Flykt & 
Esteves, 2001), ett fenomen som kallas uppmärksamhetsbias (Cisler & Koster, 2009). Ur ett 
evolutionärt perspektiv anses det vara funktionellt att reagera annorlunda gentemot 
hotstimulus jämfört med neutrala stimulus då det kan öka chansen till överlevnad (Öhman & 
Mineka, 2001). Dock finns forskning som visar att en inlärd uppmärksamhetsbias har 
betydelse för uppkomsten och vidmakthållandet av ångestproblem (MacLeod & Mathews, 
1986). Sammanställd forskning av 172 studier visade i 150 av studierna att hög ångest i 
jämförelse med låg ångest korrelerar med en större uppmärksamhetsbias gentemot upplevda 
hot (Bar-Haim, Lamy, Pergamin, Bakermans-Kranenburg & Van Ijzendoorn, 2007; Mogg, 
Bradley, De Bono och Painter, 1997). Bar-Haim et al. (2007) fann heller inga stora skillnader 
i effektstorlekar mellan en kliniskt diagnosticerad population (d = 0.45) och en population 
med självskattad hög ångest (d = 0.43) gällande uppmärksamhetsbias. Därmed kan 
forskningsområdet för uppmärksamhetsbias och hur den förändras bidra med stor klinisk nytta 
i förståelsen av ångestproblem.  

Uppmärksamhetsbias delas vanligen in i 3 komponenter: (1) en snabbare detektion av 
hotstimulus än neutrala stimulus, (2) svårigheter att skifta uppmärksamheten från hotstimulus 
samt (3) undvikande av hotstimulus till förmån för mer neutrala stimulus (Armstrong & 
Olatunji, 2012; Cisler & Koster, 2009; Rinck & Becker, 2006). Hittills har merparten studier 
inom området baserats på experiment som mäter manuell reaktionstid vilket det under senare 
år har riktats kritik mot. Anledningen till kritiken är för att oklarheter uppstått kring huruvida 
manuell reaktionstid är ett tillräckligt reliabelt mått för den typen av teoriprövning. 
Framförallt på grund av att det krävs en medvetenhet för att kunna generera ett svar manuellt 
och den tidiga detektionen av hot brukar benämnas tillhöra en mer omedveten del av 
rädsloreaktionen. Ytterligare kritik som frambringats är att reaktionstid är ett för smalt mått 
för att kunna studera det dynamiska systemet av uppmärksamhetsprocesser. 
Rekommendationer har därför tagits upp om ökat användande av mätmetoder som påvisar 
uppmärksamhetsmekanismer bakom observerbart beteende vilka kan generera en djupare 
förståelse för de teoretiska utgångspunkterna (Armstrong & Olatunji, 2012; Bar-Haim et al., 
2007).   

På senare år har ögonrörelser använts vid studier av uppmärksamhet. Ögonrörelser 
bedöms vara ett mått som tillåter en djupare inspektion av den visuella uppmärksamheten i 
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form av hur länge och på vilket sätt personer uppmärksammar objekt (Bar-Haim et al., 2007). 
I översiktsartikeln av Cisler och Koster (2009) framkom att forskningen inom ögonrörelser, 
på rädsla och uppmärksamhet, genererat diverse olika resultat. Teorin om att individer med 
större ångest inför ett objekt också visuellt undviker objektet i högre utsträckning har kunnat 
bekräftas av Cisler och Koster. Samma resultat bekräftades även i en studie med spindelrädda 
(Pflugshaupt, Mosimann, Wartburg, Schmitt, Nyffeler & Müri, 2005) där det visades att en 
hastig initial ögonfixering på spindeln följdes åt av ett visuellt undvikande (vid 1700 ms) 
under en avsökningsuppgift. Rinck och Becker (2006) studerade ögonrörelser i ett passivt 
bildexperiment med 4 kategorier och fann att spindelrädda spenderade mer tid till 
spindelbilder initialt (första 500 ms), för att därefter titta mer på andra bildkategorier 
resterande tid jämfört med icke- spindelrädda. I en metaanalys av Armstrong och Olatunji 
(2012) beträffande ögonrörelsestudier kunde även en ökad initial vigilans gentemot hot vid 
både passiva bildvisningar och avsökningsuppgifter ses hos individer med högre ångest. 
Denna teori stöds av både Pflugshaupt et al. (2005) och Rinck, Reinecke, Ellwart, Heuer och 
Becker (2005) genom studier på spindelrädda och hur snabbt de fixerar på hotstimulus jämfört 
med icke-rädda. Vid avsökningsuppgifter fick även teorin om att det finns svårigheter att 
skifta uppmärksamheten från hotet stöd, men inte vid den passiva bildvisningen (Armstrong 
& Olatunji, 2012; Gerdes, Pauli & Alpers, 2009).  

Beträffande teorin om undvikande av hotstimulus bedöms den vara den mest 
strategiska och viljestyrda av uppmärksametsbiaserna. På grund av dess strategiska karaktär 
verkar den också fylla en extra viktig funktion i nedregleringen av en ångestreaktion, vilket 
kan förstås neurologiskt utifrån prefrontala kortex nedreglerande funktion av amygdala. På 
längre sikt förblir dock associationerna till hotstimulus starka och finns kvar i minnet länge 
om de inte får möjlighet att kognitivt omvärderas (Armstrong & Olatunji, 2012; LeDoux, 
2003). Sammantaget verkar ögonrörelsestudier ha funnit mer eller mindre stöd för de tre 
redan etablerade typerna av uppmärksamhetsbias. Vidare verkar den typ av 
uppmärksamhetsbias som tidsmässigt sker sist (undvikande av hotstimulus) ha en särskilt stor 
betydelse för ångestproblem (Rinck & Becker, 2006). Det indikerar att denna del är påverkbar 
genom behandling som syftar till att ändra undvikandebeteenden och skapa en omvärdering 
och nyinlärning av hotobjektet.  

Studier med syfte att undersöka behandlingseffekter på ögonrörelser saknas dock i 
dagsläget varför ovanstående resonemang gällande nyinlärning och omvärdering saknar 
vetenskaplig grund. En behandlingsstudie där EEG och ERP (event- related potential) 
inkluderades (Leutgeb, Schäfer & Schienle, 2009) vid passiv bildvisning av spindlar och 
neutrala bilder, problematiserade kring huruvida behandling faktiskt påverkar 
uppmärksamhetsprocesser. Resultaten från studien visade en förhöjd neural aktivitet i 
emotionsreglerande komponenter efter behandling, vilket kan indikera antingen en ökad 
vigilans eller ett minskat tidigt undvikande för hotstimulus. Huruvida individer faktiskt 
minskar sitt visuella undvikande efter behandling är alltså ännu oklart och behöver 
tydliggöras för att öka förståelsen för rädsla, ångest och uppmärksamhetsmekanismer.  

Det finns en rad behandlingsalternativ för ångestproblematik, i en metaanalys av 
Wolitzky-Taylor, Horowitz, Powers och Telch (2008) där olika behandlingsalternativ för 
specifika fobier jämfördes visade sig exponeringsbehandling in vivo baserad på 
inlärningspsykologi ha bäst effekt samt generera snabbast resultat. Efter omfattande forskning 
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inom det kliniska området för specifika rädslor och exponeringsbehandling har Öst (1989) 
utvecklat en effektiv behandlingsmetod som baserar sig på kognitiv beteendeterapi (KBT). 
Metoden består av enbart en behandlingssession där alla steg i en exponeringshierarki uppnås 
inom loppet av omkring tre timmar. Sessionen syftar till att bryta undvikandebeteenden och 
främja nyinlärning. Undvikandebeteenden är som tidigare nämnt ett vanligt förekommande 
beteendemönster som på lång sikt vidmakthåller dysfunktionella rädslor, varför fokus på dem 
under behandlingen rekommenderas. Individer med specifika rädslor kan urskiljas med hjälp 
av den diagnostiska manualen DSM-5 (2013) och de kriterier som finns för specifik fobi. 
Definitionen av specifik fobi enligt DSM-5 (2013) är att det är en bestående, ogrundad eller 
överdriven rädsla för en viss avgränsad situation eller ett bestämt föremål som orsakar lidande 
och negativ påverkan på livet. Rädslan leder till undvikande eller uthärdande av den fobiska 
situationen, med en påfallande stark känsla av obehag. Till diagnoskategorin hör stark rädsla 
för exempelvis djur och insekter, klaustrofobi, höjder, sprutor och blod. Vid djurfobier har Öst 
(1989) visat att ensessionsbehandlingen är särskilt lämplig och att den visat god evidens. 

Ur ett inlärningsperspektiv fyller exponeringsbehandlingen funktionen av att påbörja 
en utsläckning av rädslan. Utsläckning blir en konsekvens då nyinlärning sker i en 
kontrollerad, strukturerad kontext. Dock kan fortfarande den ursprungliga responsen finnas 
kvar i minnet, med skillnaden att individen väljer andra beteenden för att hantera rädslan 
istället för att undvika den (Zlomke & Davis, 2008). De kognitiva val individen gör vid nästa 
möte med rädsloobjektet gällande sitt sätt att agera på rädslan och ångesten efter behandling 
torde utifrån ovan nämnda resonemang kunna vara observerbara utifrån ett 
uppmärksamhetsmått som ögonrörelser. Detta gäller framförallt om behandlingen kan ha en 
direkt påverkan på det strategiska och mer medvetna visuella undvikandet av rädslostimulus. 
Intressant är också huruvida de övriga två aspekterna av uppmärksamhetsbias (snabb 
detektion av hotstimulus och svårigheter att skifta uppmärksamhet från det) kan förändras 
genom behandling.  

Syftet med föreliggande studie var att studera ögonrörelser hos spindelrädda samt 
icke-rädda individer vid exponering för bilder föreställande rädslostimulus, rädslorelevant 
stimulus samt neutralt stimulus. Vidare även att studera ögonrörelser i en psykologisk 
förändringsprocess av rädslan hos de spindelrädda. För att lägga grund för studiet av 
förändring i ögonrörelser analyserades flertalet mått av behandlingseffekter. Därefter var 
fokus i studien de ögonrörelsemått som knöt an mest till vad tidigare forskning föreslagit som 
viktiga mått för studier av rädsla och uppmärksamhet kopplat till ögonrörelser. För att 
undersöka visuellt undvikande och svårigheter att skifta uppmärksamhet användes inom 
respektive bildkategori den totala tittningstiden samt genomsnittstiden för samtliga fixeringar. 
Genomsnittstiden för första fixeringen användes också för att till viss del undersöka den 
initiala uppmärksamheten.  

Metod 

Deltagare 
Rekrytering. Samtliga deltagare rekryterades via annonsering på Mittuniversitetet i 

Östersund, på Mittuniversitetets studentportal samt via muntlig informationsspridning och 
sociala medier. De personer som eftersöktes var spindelrädda som ville delta i en studie och få 
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behandling för sin rädsla samt icke- spindelrädda. Personer med intresse att delta i studien 
gjorde en självanmälan via internet där de fyllde i viss bakgrundsinformation i form av namn, 
adress, ålder samt eventuella rädslor utöver spindelrädsla. Vidare fyllde de vid webanmälan 
även i självskattningsformulären Spider Phobia Questionnaire (SPQ), Snake Questionnnaire 
(SNAQ) samt State- Trait Anxiety Inventory (STAI-T).  

Urval. Inklusionskriterier för deltagande som spindelrädd var 15- 25 poäng på SPQ 
samt lägre än 5 poäng på SNAQ. Som icke-rädd kontrollperson var inklusionskriteriet att inte 
överstiga 5 poäng på varken SPQ eller SNAQ. Formuläret STAI-T användes för att 
säkerställa att samtliga individer inte differentierade avsevärt gällande generell ångestnivå. 
Individer med svårare fysisk och/eller psykiatrisk problematik exkluderades, vilket bedömdes 
efter en screeningintervju, då ensessionsbehandling enligt Öst (1989) inte rekommenderas 
primärt vid multipel problematik.  

Totalt anmälde 33 personer intresse att delta i studien. Tio exkluderades och 
kontaktades omedelbart då de inte låg inom gränssnitten för inkludering utifrån svaren på 
skattningsskalorna. Resterande 23 individer som anmält intresse kontaktades per telefon för 
en screeningintervju. Intervjun genomfördes utifrån ett frågeformulär som innehöll en 
fördjupad beskrivning av spindelrädslan samt screening för svårare fysisk eller psykiatrisk 
problematik, inklusive suicidriskbedömning. Den strukturerade diagnostiska intervjun MINI 
(Allgulander, Wærn, Humble, Andersch & Ågren, 2009) användes vid behov för att utforska 
allvarligare psykiatrisk problematik då misstanke förelåg. Efter screeningintervjun gjordes en 
bedömning av intressenternas lämplighet att delta i studien. Ytterligare två exkluderades då på 
grund av dels alltför omfattande spindelrädsla, där mätningsproceduren bedömdes som svår 
att genomföra och att en ensessionsbehandling kunde vara otillräcklig, samt annan allvarligare 
psykiatrisk problematik. Personerna hänvisades i de fallen vidare till annan lämplig instans för 
hjälp.    

Tjugoen personer kvarstod efter avslutad rekrytering och kontaktades för erbjudande 
att delta i studien. En av personerna tackade då nej. Två individer anmälde intresse vid senare 
tillfälle och båda fick efter screeningintervjun erbjudande om att delta. Slutligen bestod 
urvalet av 22 personer. Femton spindelrädda, varav 12 kvinnor och tre män, samt sju icke- 
spindelrädda (kontrollgrupp, KG), varav fem kvinnor och två män. Medelåldern för samtliga 
deltagare var 27.36 år med en variationsvidd på 21-44 år. Deltagarna med spindelrädsla 
matchades utifrån ålder och kön till två grupper, väntelistagrupp (VG, N = 7) eller 
behandlingsgrupp (BG, N = 8). Båda grupperna blev därmed jämförelsebara sett till ålder (M 
(variationsvidd, SD): VG = 25.43 (21-28, 2.38) år; BG = 29.13 (23-44, 6.92) år) och kön (VG 
= 6 kvinnor; BG = 6 kvinnor). Medelåldern i KG var 27.29 (variationsvidd = 22-35, SD = 
4.89).  

Design 
Studien ingick i ett större forskningsprojekt vid Mittuniversitetet med syften relaterade 

till effekter av exponeringsbehandling på rädsla, undvikande och uppmärksamhet. Tre 
studenter samlade in data till olika frågeställningar. Studien var en kvasiexperimentell 
behandlingsstudie med en behandingsgrupp (BG), väntelistagrupp (VG) samt en icke- rädd 
kontrollgrupp (KG). De oberoende variablerna var grupp (VG, BG och KG), tid (före och 
efter behandling) samt bildkategori (spindlar, ormar, blommor). Det var ett passivt experiment 
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där deltagaren uppmanades sitta stilla och titta på bilder under tiden data samlades in. 
Beroendevariabler var de psykofysiologiska mätinstrument som användes vid respektive 
mätning; EEG (elektroencefalografi), ET (inspelning av ögonrörelser) och EKG 
(elektrokardiografi). Utöver detta samlades data också in i syfte att utvärdera 
behandlingseffekter; självskattningsformulär, skattning av bilderna och beteendetest.  

Antalet mättillfällen varierade beroende på grupp. BG mättes vid två tillfällen, 3-6 
dagar före behandling samt 6 -12 dagar efter behandling. VG mättes vid tre tillfällen, 7-14 
dagar före behandling, 3-6 dagar före behandling, samt 6-12 dagar efter behandling. KG 
mättes vid ett tillfälle.  

Inom ramen för föreliggande studie användes samtliga oberoende variabler samt tre 
aspekter av ögonrörelser som beroendemått för att besvara frågeställningarna. Vidare 
användes även samtliga skattningsformulär och beteendetest för att undersöka 
behandlingseffekter. 

Instrument 
SPQ. För att mäta deltagarnas grad av spindelrädsla initialt samt utvärdera 

behandlingseffekter användes frågeformuläret SPQ. Formuläret består av 31 påståenden med 
svarsalternativen sant/falskt på respektive påstående. Formuläret bedöms ha goda 
psykometriska egenskaper och hög intern reliabilitet (Klorman, Weerts, Hastings, Melamed, 
& Lang, 1974). Normer finns för icke- spindelrädda (M = 2.7, SD = 1.8), icke- behandlade 
spindelrädda (M = 23.2, SD = 2.9) samt behandlade spindelrädda (M = 14.0, SD = 6.8) 
(Muris & Merckelbach, 1996).  

SNAQ. För att exkludera individer med rädsla för ormar användes frågeformuläret 
SNAQ. Detta formulär består av 30 påståenden med svarsalternativen sant/falskt på 
respektive påstående. Formuläret anses, liksom SPQ, ha goda psykometriska egenskaper och 
hög intern reliabilitet (Klorman et al., 1974). 

STAI. Ett välanvänt formulär som mäter ångest hos vuxna. Formuläret består av två 
delskalor, ett som mäter hur personer känner sig just nu (state) och ett som mäter hur personer 
vanligtvis känner sig (trait). Deltagarna fyllde vid webanmälan i STAI-T i urvalssyfte, samt 
STAI-S vid respektive mättillfälle efter beteendetestet (BAT). Vardera delskala har 20 
påståenden med fyra svarsalternativ för respektive påstående. Normer finns och medelvärdena 
på STAI-S hos icke- klinisk population är för män 37.72 (SD = 10.40) respektive kvinnor 
35.20 (SD = 10.61). På STAI-T är motsvarande normer för män 34.89 (SD = 9.19) och för 
kvinnor 34.79 (SD = 9.22) (Spielberger, Gorsuch, Lushene, Vagg, & Jacobs, 1983).   

Samtliga enkäter skapades i programmet Mod Survey (Palmius, 2012) och fylldes i av 
deltagarna via en weblänk. Skattningsdatan samlades via VPN- tunnlar och lagrades på 
servrar vid avdelningen för psykologi på Mittuniversitetet i Östersund, vilket garanterar säker 
transport och lagring av data. 

Behavioral Avoidance Test (BAT). BAT används som ett beteendemått av undvikande 
i kontakt med rädsloobjekt. Testet består av 12 steg, där vardera steg innebär ett närmande till 
rädsloobjektet som i detta fall var en levande husspindel uppmätt till omkring 3 cm i diameter. 
När deltagaren närmat sig så långt denne förmår avslutas testet och en skattning av obehag 
från 0- 100 görs (McGlynn, Smitherman, & Mulfinger, 2006). I studien användes BAT i syfte 
att utvärdera behandlingseffekterna för de spindelrädda deltagarna samt för att göra 
jämförelser mot kontrollgruppen. 
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Stimulusmaterial och apparatur  
Stimulusmaterial. Stimulusmaterialet bestod av 30 bilder, 10 bilder från vardera 

kategorin spindlar, ormar eller blommor. Samtliga bilder presenterades en och en med en 
upplösning på 400 x 400 pixlar och en reell storlek på 10.7 x 10.7 cm mot en ljusgrå bakgrund 
med en skärmupplösning på 1920 x 1080. Experimentet och efterföljande bildskattningar 
programmerades och presenterades i E-prime 2.0 software. Bilderna visades på en dataskärm 
av modellen Dell 20” 60 Hz.  

Apparatur. Deltagarnas ögonrörelser mättes och spelades in i en frekvens på 250 Hz 
av ett ögonrörelsesystem (iViewX, SMI (Senso Motoric Instruments): RED250) under 
stimuluspresentationen. Huvudets position hölls på plats med hjälp av ett hakstöd för att 
optimera inspelningarna. EEG spelades in i en frekvens på 2048 Hz med programmet ASA-
Lab. Mössan deltagarna hade var av modellen Waveguard Original EEG cap. EKG spelades 
in på samma dator och program som EEG via 2 stycken elektroder fästa på kroppen.     

Procedur 
Mätningsprocedur. Mätningarna genomfördes i psykologilaboratoriet vid avdelningen 

för psykologi på Mittuniversitetet i Östersund. Alla försöksdeltagare mättes individuellt. Vid 
första mättillfället visades deltagaren in i laboratoriet och experimentrummet där information 
om de moment som skulle ingå i mätningen gavs av försöksledaren. Därefter fick deltagaren 
läsa igenom och skriva under en samtyckesblankett. BAT- testet genomfördes sedan i ett 
avskilt rum i laboratoriet utifrån en standardiserad skriftlig instruktion som lästes upp 
muntligen av försöksledaren. När BAT- testet var genomfört återgick deltagaren till 
experimentrummet och fyllde i ett formulär (STAI-S) på en läsplatta. Därefter förbereddes 
deltagaren för mätning av EEG, EKG och ögonrörelser. En EEG- mössa monterades på 
huvudet och elektroderna fylldes med gel tills god kontakt med skalpen uppnåtts. Vidare 
fästes EKG- elektroder på deltagarens kropp, ca 15 cm under vardera sidan om 
försöksdeltagarens armhåla. Slutligen justerades ögonrörelsekameran utifrån deltagarens 
längd och position.  

Deltagaren placerades sittande framför dataskärmen med hakan placerad i hakstödet. 
Instruktioner för experimentet gavs muntligen av försöksledaren där deltagaren uppmanades 
att titta aktivt på bilderna, följa instruktionerna för pauser samt sitta så stilla och avslappnat 
som möjligt under experiments gång. Försöksledaren lämnade deltagaren och placerade sig 
utanför experimentrummet vid en dataskärm synkad med experimentskärmen. Där fylldes 
deltagare- id och mättillfälle i manuellt i experimentprogrammet följt av att försöksdeltagaren 
självständigt fick starta igång experimentet utifrån angivna instruktioner. 

Experimentet bestod av totalt 180 bildvisningar fördelade på fyra block. Två block 
med 30 bilder per block samt två block med 60 bilder per block, samtliga uppdelade på de tre 
bildkategorierna och fullt randomiserade. Kategorierna var rädslostimulus (spindlar, n = 10), 
rädslorelevant stimulus (ormar, n = 10) samt neutralt stimulus (blommor, n = 10). Under 
block ett visades varje bild under 1500 ms följt av ett randomiserat intertrial- intervall (ITI) på 
9000- 10000 ms med fixeringskors. Under block två, tre och fyra visades respektive bild 
under 1500 ms följt av ett randomiserat ITI på 1600- 2200 ms. För att kunna undersöka 
kardiovaskulära responser till bildstimulus krävs en längre period mellan bildvisningarna 
(ITI). EKG- mätningen gjordes under första blocket, varför ITI också var längre där. Före 
experimentets start samt mellan varje block gjordes en kalibrering av ögonrörelserna. Mellan 
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varje block gavs tid för en paus där försöksdeltagaren kunde sträcka på sig och sedan på egen 
hand starta nästa block utifrån angivna instruktioner i experimentet. Totalt tog 
stimuluspresentationen mellan 18- 25 minuter i anspråk.  

Efter avslutad mätning skattades hälften av bilderna som använts under experimentet, 
5 bilder från varje bildkategori skattades i randomiserad ordning. Skattningarna gjordes enligt 
Self-Assessment Manikin (SAM), vilket är en icke- verbal bedömningsteknik av hur individer 
känslomässigt upplever olika stimulus (Bradley & Lang, 1994). SAM- skalan mätte huruvida 
deltagarna på en 9- gradig likertskala upplevde bilderna som uppvarvande eller inte (arousal) 
samt huruvida de på en 9- gradig likertskala upplevde bilderna som positiva eller negativa 
(valence). Efter avslutad skattning efterfrågades deltagarnas upplevelse av experimentet. 
Slutligen bortmonterades de psykofysiologiska måtten och deltagaren erbjöds att tvätta håret 
före hemgång.  

För BG och VG följde de påföljande mättillfällena samma procedur som det första, 
bortsett från att samtyckesblanketten redan var ifylld, samt att instruktionerna från 
försöksledaren kunde kortas ned. Vid det sista mättillfället kompletterades mätningen med en 
postmätning av SPQ för utvärdering av behandlingsutfall. Samtliga deltagare fick biobiljetter 
(en biobiljett per mättillfälle) som tack för deltagandet. 

Behandlingsprocedur. Behandlingarna för spindelrädsla genomfördes på 
Mittuniversitetets psykologmottagning i Östersund. Behandlingen bedrevs av tre studenter 
som gick termin 10 på Psykologprogrammet och som även ingick i forskningsprojektet. 
Handledning av behandlingsarbetet gavs av legitimerad psykolog, anställd vid avdelningen 
för psykologi på Mittuniversitetet i Östersund. Journal fördes enligt rådande hälso- och 
sjukvårdslagstiftning.  

Behandlingen för deltagarnas spindelrädsla omfattade två tillfällen. Första tillfället 
gjordes en beteendeanalys över deltagarens problembeteenden och dess historiska utveckling. 
De katastroftankar och undvikandebeteenden som fanns kartlades. Vidare gavs 
psykoedukation om ångest och hur de inre och yttre undvikandebeteendena orsakade 
vidmakthållande av rädslan (Zlomke & Davis, 2008). Därefter genomfördes bildexponerig där 
deltagaren sedan fick i hemuppgift att exponera sig för bilderna inför kommande 
exponeringssession. Första behandlingstillfället tog omkring en och en halv timme och det 
genomfördes efter det första mättillfället för BG respektive andra mättillfället för VG.  

Det andra behandlingstillfället bestod av behandling enligt Östs manual för 
ensessionsbehandling vid specifik fobi (Öst, 1997). Behandlingstillfället kan ses som en rad 
beteendeexperiment som går ut på att utmana såväl fysiologiska, beteendemässiga och 
kognitiva aspekter av rädslan (Zlomke & Davis, 2008). Exponering in vivo kombinerades 
med modellering av terapeuten med målet att patienten under sessionen skulle uppnå en 
överinlärning, vilket innebär att nå längre än förväntat med en minst halverad ångestnivå. 
Ytterligare mål var att deltagaren skulle kunna hantera situationer med spindlar på ett mer 
funktionellt vis, och mål för detta sattes under arbetet med beteendeanalys och anpassades 
utifrån deltagarens egen motivation till behandling. Under behandlingen användes levande 
spindlar i olika storlekar enligt de anvisningar som manualen anger. Stegen anpassades i viss 
utsträckning utifrån deltagarens individuella svårigheter och katastroftankar, men i stora drag 
var proceduren lika för alla deltagare. Första steget under behandlingen var att kunna peta på 
spindeln framlänges, baklänges och från sidan. Därefter skulle deltagaren plocka upp och 
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förflytta spindeln med hjälp av ett papper. Det som följde sedan var att ha spindeln i handen 
och låta den klättra längs med underarmarna och successivt längre upp. Under en del 
behandlingar fick spindlarna också klättra innanför klädesplagg, i håret och i ansiktet i syfte 
att åstadkomma överinlärning. Då en stege var slutförd med en spindel, påbörjades en likadan 
med en större spindel. SUDS- skattningar av ångestnivå, där noll var ingen ångest alls och 
100 var maximal ångest, gjordes kontinuerligt under behandlingens gång och hastigheten i 
behandlingen anpassades utifrån ångestskattningarna. Behandlingssessionerna tog mellan två 
till fyra timmar och deltagarna bedömdes vara färdigbehandlade då de kunde ha två levande 
klotspindlar i händerna samtidigt med en låg ångestnivå. Efter behandlingens avslut 
diskuterades vidmakthållande av behandlingseffekterna genom vikten av att inte fortsätta 
undvika rädsloobjektet utan istället möta det (Zlomke & Davis, 2008; Öst, 1989). Därför fick 
samtliga deltagare med sig en levande spindel hem för att skapa förutsättningar för fortsatt 
exponering på egen hand. 

Etiska överväganden 
Studien hade vid genomförandet inte genomgått etisk granskning, men noggranna 

överväganden hade gjorts med hänsyn till patientsäkerhet och hantering av data. 
Patientsäkerheten säkerställdes genom journalföring och sekretess enligt rådande lagstiftning 
samt behandling under handledning av legitimerad psykolog som fanns till hands om behov 
skulle uppstå. Hanteringen och lagringen av data skedde genom VPN- tunnlar samt kodlåsta 
journalskåp för förvaring av pappersdokument. Deltagarna gav sitt samtycke till deltagande i 
studien med rätten att avbryta när som helst.  

Gällande mätningsproceduren övervägdes också en del etiska problem. Mätningen kan 
upplevas som intrusiv, men nyttan med att få behandling bedömdes överväga riskerna med att 
genomföra mätningen. Dessutom har liknande behandlingsstudier genomförts på institutionen 
för psykologi vid Mittuniversitet utan några rapporterade efterföljande besvär av varken 
behandling eller mätning. 

Etiska överväganden av studiens utformning diskuterades även under ett seminarium 
vid Mittuniversitetet i Östersund den 8 oktober 2015. Aspekter som då togs upp var huruvida 
VG skulle erhålla behandling eller ej då den gruppens behandlingseffekter inte skulle behövas 
för att besvara studiens frågeställningar. Beslut togs om att ta hänsyn till denna aspekt i 
studiens utformning vilket innebar att VG erhöll likvärdig ensessionsbehandling som BG. 

Databearbetning och analys 
Ögonrörelsedatan spelades in i programmet BeGaze under experimentets gång. Varje 

mättillfälle bestod (som tidigare nämnt) av 4 block med bilder och en preprocessering av data 
skedde innan den analyserades statistiskt. Alla block inspekterades visuellt och de block som 
uppvisade dålig kalibreringskvalité eliminerades för att minska onödiga artefakter i data. På 
grund av dålig kalibrering överlag hos en deltagare i VG som bar glasögon togs data från 
denne bort från resultatet helt och hållet, därav erhölls resultat från totalt 21 deltagare. 
Ytterligare 351 trials togs bort av totalt 7560 vilket motsvarar omkring 5 % bortfall.  

Tröskelvärdet för deltagarnas fixeringar inom respektive trial sattes till 100 ms, där 
rekommenderat intervall är mellan 50- 250 ms för att räknas som fixering (Holmqvist, 
Nyström, Andersson, Dewhurst, Jarodzka & Van de Weijer, 2011). Area av intresse (AOI) för 
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bilden som presenterats markerades före exportering av data och fixeringar inom AOI 
analyserades. De fixeringar som skedde utanför bilden var inte av intresse för studiens syfte. 

All data som samlades in under studiens gång hanterades i programmet Microsoft 
Excel. För statistisk analys användes programmet IBM SPSS statistics. Vid samtliga 
statistiska analyser sattes alphanivån till <.05. För att minska risken för typ I- fel vid multipla 
jämförelser där variansen varit homogen korrigerades p-värdet med bonferroni, i de fall då 
variansen var heterogen användes korrigering med Tamhanes T2. För inomgruppsjämförelser 
korrigerades p-värdet med Greenhouse Geisser.  

Samtlig data analyserades med envägs eller tvåvägs variansanalys. Data analyserades 
först genom provokationstestning, vilket innebär en jämförelse mellan grupperna på samtliga 
mått vid första mättillfället. Därefter analyserades behandlingseffekter genom en jämförelse 
av bildkategorier och mättillfällen inom behandlingsgruppen och väntelistagruppen. Samtliga 
formulär utom SPQ, SNAQ och STAI-T användes vid respektive mättillfälle och analyserades 
därefter. Datan från SNAQ och STAI-T användes under urvalsprocessen och samlades 
därmed endast in en gång. Data från SPQ samlades in före och efter behandling hos de 
spindelrädda deltagarna, samt enbart före behandling hos den icke- rädda kontrollgruppen och 
analyserades därför i hopslaget. På grund av en svårtolkad data från ögonrörelsemåtten 
analyserades behandlingseffekterna separat för behandlingsgruppen (BG) och 
väntelistagruppen (VG) i syfte att göra resultaten mer begripliga och jämförelsebara.     

Resultat 

Provokationstestning  
Skattningsformulär och beteendetest. I syfte att undersöka skillnader mellan 

behandlingsgruppen (BG), väntelistagruppen (VG) och kontrollgruppen (KG) analyserades 
data från skattningsformulären med separata envägs variansanalyser (ANOVA) och 
efterföljande parvisa jämförelser. Se tabell 1 för medelvärden och standardavvikelser i 
respektive grupp.  

ANOVA:n för självskattad spindelrädsla utifrån SPQ visade en signifikant skillnad 
mellan grupperna, F(2, 20) = 62.70, p < .01, η2= .87, med fler rapporterade fobiska symtom i 
både BG och VG jämfört med KG (båda p < .01). Som förväntat visades ingen signifikant 
skillnad mellan BG och VG i självskattad spindelrädsla. Det fanns inte heller några skillnader 
mellan grupperna med avseende på självskattad rädsla för ormar (SNAQ) vid studiens start. 
Gruppernas skattningar av trait- ångest (STAI-T) som användes i urvalsprocessen var vid 
studiens start jämlik samt föll inom genomsnittet för en icke- klinisk population, det vill säga 
ANOVA:n visade inga signifikanta skillnader mellan grupperna. Däremot skiljde sig 
skattningarna i state- ångest (STAI-S) åt mellan grupperna, vilket var väntat då enkäten 
fylldes i omedelbart efter beteendetestet (BAT) vid mätningarna. ANOVA:n visade därmed 
en signifikant skillnad mellan grupperna, F(2, 20) = 10.95, p < .01, η2

 = .55 och post hoc testet 
visade att BG och VG hade högre ångestskattningar än KG vid det första mättillfället (båda p 
< .05), men det fanns ingen signifikant skillnad mellan BG och VG. Gällande BAT uppnådde 
samtliga deltagare i KG maximal poäng (12), vilket innebar att hålla en spindel i handen 
under 20 sekunder. I BG och VG var poängen sammantaget lägre och mer varierande mellan 
deltagarna. ANOVA:n visade på en skillnad mellan grupperna i BAT- poäng, F(2, 20) = 
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17.31, p < .01, η2 = .66. Post hoc testet visade lägre poäng i både BG och VG i jämförelse 
med KG (båda p < .01), men inga signifikanta skillnader mellan VG och BG. 

Arousalskattningar. Data från SAM- skattningarna av bilderna efter avslutad 
bildvisning analyserades med 3 x 3 mixad ANOVA för jämförelse mellan grupper (KG, VG, 
BG) och bildkategorier (spindel, orm, blomma). För arousalskattningarna visades en 
signifikant huvudeffekt av bildkategori, F(2, 36) = 44.24, p < .01, η2

p = .71, där 
spindelbilderna skattades högre än både orm- och blombilderna (båda p < .01). Vidare visades 
en signifikant interaktionseffekt mellan bildkategori och grupp, F(4, 36) = 9.51, p < .01, 
η2

p = .51, där både BG och VG hade högre skattningar av arousal vid exponering för 
spindelbilderna i jämförelse med KG (båda p < .01), vilket var förväntat med avseende på 
deras större rädsla för spindlar. Inga andra skillnader visades.   

Valenceskattningar. Den 3 x 3 mixade ANOVA:n för valenceskattningarna visade en 
signifikant huvudeffekt av bildkategori, F(2, 36) = 78.51, p < .01, η2

p = .81, där 
spindelbilderna hade skattats mer negativt än orm- och blombilderna (båda p < .01). Det fanns 
även en signifikant skillnad som visade att ormbilderna skattades mer negativt än 
blombilderna (p < .05). Vidare fanns en signifikant interaktionseffekt mellan bildkategori och 
grupp, F(4, 36) = 17.64, p < .01, η2

p = .66, som förklaras av att både BG och VG hade lägre 
valenceskattningar än KG vid exponering av spindelbilderna (båda p < .01), vilket följer 
förväntningarna. Vidare förelåg dessutom en signifikant skillnad inom BG där de skattat 
ormbilderna som mer negativa än blombilderna (p < .01). Inga andra skillnader visades. 

 
Tabell 1.  
Medelvärden och standardavvikelser (SD) för skattningsformulär, beteendetest och 
bildskattningar vid första mättillfället för samtliga grupper 

  
Behandlingsgrupp 

Medel (SD) 

 
Väntelistagrupp 

Medel (SD) 

 
Kontrollgrupp 

Medel (SD) 
 

SPQ 18.50 (4.57) 18.83 (3.06) 1.43 (0.98) 

STAI-T 43.50 (10.43) 31.83 (4.12) 36.14 (10.04) 

STAI-S 49.50 (12.59) 43.00 (10.30) 26.57 (2.44) 

SNAQ 2.38 (1.92) 3.00 (2.28) 2.14 (2.04) 

BAT 8.13 (1.89) 7.33 (1.97) 12 (0.00) 

Spindelbilder    
Arousal 7.03 (0.85) 6.80 (0.65) 3.17 (1.68) 
Valence 2.53 (0.89) 2.30 (0.83) 5.86 (1.80) 

Ormbilder    
Arousal 3.85 (1.57) 2.53 (1.93) 3.20 (1.75) 
Valence 5.78 (1.16) 6.33 (1.81) 6.14 (1.45) 

Blombilder    
Arousal 3.18 (1.97) 2.10 (1.73) 2.74 (1.64) 
Valence 7.43 (1.19) 6.80 (1.67) 6.09 (1.31) 

SPQ = Spider Phobia Questionnaire; STAI-T = State- Trait Anxiety Inventory (Trait); STAI-S = State- 
Trait Anxiety Inventory (State); SNAQ = Snake Questionnaire; BAT = Behavior Avoidance Test 
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Ögonrörelsemått. En 3 x 3 mixad ANOVA användes för jämförelser mellan grupper 
(BG, VG, KG) och bildkategorier (spindel, orm, blomma) vid första mättillfället. Se tabell 2 
för medelvärden och standardavvikelser för respektive grupp och ögonrörelsemått.  

Tittningstid inom bilden i procent (%). ANOVA:n för hur stor del av den totala 
visningstiden (1500 ms) respektive grupp tittade på de tre olika bildkategorierna gav en 
signifikant interaktionseffekt mellan bildkategori och grupp, F(4, 36) = 3.57, p < .05, 
η2

p = .28, som förklarades av att VG hade mindre tittningstid än KG vid exponering för 
spindelbilder (p < .05), denna skillnad visades dock inte mellan BG och KG och inga andra 
skillnader visades.  

Genomsnittlig fixeringstid i millisekunder. ANOVA:n för hur lång den totala 
fixeringstiden var i genomsnitt för respektive grupp mellan de tre bildkategorierna gav en 
signifikant huvudeffekt av bildkategori, F(2, 36) = 7.33, p < .01, η2

p = .29, som visade att 
fixeringstiden för ormbilderna var kortare än för blombilderna (p < .01). Inga andra effekter 
visades.  

Genomsnittstid för första fixering i millisekunder. Den genomsnittliga tiden för första 
fixeringen på bilderna skiljde sig delvis åt mellan grupperna och bildkategorierna. ANOVA:n 
visade en signifikant huvudeffekt av bildkategori F(2, 36) = 13.09, p < .01, η2

p = .42, där 
ormbilderna även här hade kortare genomsnittstid för första fixering än blom- och 
spindelbilderna (båda p < .01). En signifikant interaktionseffekt mellan bildkategori och 
grupp visades också, F(4, 36) = 3.52, p < .05, η2

p = .28, som förklarades av att BG fixerade 
kortare tid på spindelbilderna i jämförelse med KG (p < .05). Denna skillnad återfanns dock 
inte för VG i jämförelse med KG. KG hade däremot mindre genomsnittstid på ormbilderna 
jämfört med spindel- och blombilderna (båda p < .01), vilket inte BG eller VG hade. Inga 
andra skillnader visades. 

     
Tabell 2.  
Medelvärden och standardavvikelser (SD) för respektive grupp vid första mättillfället av 
ögonrörelser  

  
Behandlingsgrupp 

Medel (SD) 
 

 
Väntelistagrupp 

Medel (SD) 

 
Kontrollgrupp 

Medel (SD) 

Tittningstid i % 
inom bilden 

   

Spindelbilder 88.89 (6.24) 80.24 (10.35) 92.63 (3.38) 
Ormbilder 85.03 (9.82) 84.38 (6.58) 88.16 (4.68) 
Blombilder 84.56 (10.47) 

 
84.01 (7.50) 91.26 (4.24) 

 
Genomsnittlig 

fixeringstid, ms 
   

Spindelbilder 430.40 (83.27) 468.36 (157.81) 600.02 (129.96) 
Ormbilder  401.85 (109.47) 487.80 (171.92) 462.97 (108.36) 
Blombilder  458.74 (125.99) 530.81 (201.92) 604.91 (197.60) 

 
Genomsnittstid för 
första fixering, ms  

   

Spindelbilder 439.97 (101.00) 493.27 (146.59) 622.82 (99.64) 
Ormbilder 402.25 (91.53) 505.70 (183.66) 454.14 (107.17) 
Blombilder   478.95 (158.24) 559.85 (199.94) 659.89 (192.27) 
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 Behandlingseffekter  
Skattningsformulär och beteendetest. I syfte att undersöka behandlingseffekter hos 

behandlingsgruppen (BG) i jämförelse med den rädda kontrollgruppen (VG) analyserades 
data från skattningsformulären med separata 2 (grupp) x 2 (tid) mixade ANOVA:s med 
efterföljande parvisa jämförelser. Se tabell 3 för medelvärden och standardavvikelser för 
respektive grupp. Där finns även för kännedom den tredje mätningen med för VG då de 
erhållit behandling, men det kommer inte analyseras statistiskt i föreliggande studie. Gällande 
SPQ kommer behandlingsresultatet dock redovisas för båda grupper i syfte att undersöka 
generella behandlingseffekter över båda grupperna.  

ANOVA:n för självskattad spindelrädsla utifrån formuläret SPQ visade en signifikant 
huvudeffekt av tid, F(1, 12) = 46.07, p < .01, η2

p = .79, med lägre skattningar av spindelrädsla 
efter behandling för båda grupperna. Inga andra signifikanta effekter visades, vilket tyder på 
att behandlingen i sin helhet för samtliga spindelrädda deltagare hade en god effekt med 
undergenomsnittliga värden som följd, sett till normerna för behandlade individer. När det 
gäller den skattade state- ångesten visades även där betydelsefulla skillnader före respektive 
efter behandling i jämförelse med VG. ANOVA:n visade en signifikant huvudeffekt av tid, 
F(1, 12) = 7.97, p < .05, η2

p = .40, med lägre ångestskattningar vid det andra mättillfället. Inga 
andra skillnader visades, dock förelåg en tendens till interaktionseffekt mellan tid och grupp 
(p = .074), vilket kan förklaras av att BG minskade självskattad ångest (p < .01) i jämförelse 
med VG som inte minskade i samma utsträckning. ANOVA:n för BAT- testet visade ökade 
poäng från första till andra mätningen genom en signifikant huvudeffekt av tid, 
F(1, 12) = 10.19, p < .01, η2

p = .46. Inga andra skillnader visades, dock förelåg en tendens till 
interaktionseffekt mellan tid och grupp (p = .059), vilket kan förklaras av en ökning av poäng 
för BG efter behandling(p < .01), men inte för VG som inte erhållit någon behandling vid 
tillfället.  

Arousalskattningar. För att förenkla analysen och tolkningen av behandlingseffekter 
har behandlingsgruppen och väntelistagruppen analyserats separat med 2 (tid) x 3 
(bildkategori) mixad ANOVA. Se figur 1 för behandlingseffekter av arousal. Analysen för 
BG gav en signifikant huvudeffekt av bildkategori, F(2, 14) = 45.87, p < .01, η2

p = .87, med 
generellt högre arousalskattningar för spindelbilderna i jämförelse med orm- och 
blombilderna (båda p < .01). Även en signifikant interaktionseffekt mellan tid och 
bildkategori visades, F(2, 14) = 5.16, p < .05, η2

p = .42, där arousalskattningarna hade sjunkit 
för spindelbilderna vid jämförelse innan (M = 7.03, SD = 0.85) respektive efter (M = 4.58, 
SD = 1.41, p < .01) behandling. Denna förändring visades inte för orm- eller blombilderna vid 
jämförelsen. För VG visades som förväntat endast en signifikant huvudeffekt av bildkategori, 
F(2, 10) = 18.55, p < .01, η2

p = .79, där spindelbilderna hade högre arousalskattningar än orm- 
och blombilderna (båda p < .05) och ingen skillnad över tid.  

Valenceskattningar. För skattningarna av huruvida deltagarna upplevde de olika 
bilderna som negativa eller positiva visade den 2 (tid) x 3 (bildkategori) mixade ANOVA:n en 
signifikant huvudeffekt av bildkategori, F(2, 14) = 60.66, p < .01, η2

p = .90, där samtliga 
bildkategorier skiljde sig från varandra. Spindelbilderna skattades som mer negativa än orm- 
och blombilderna och ormbilderna skattades som mer negativa än blombilderna (samtliga 
p < .01). En signifikant interaktionseffekt mellan tid och bildkategori visades också, 
F(2, 14) = 8.85, p < .01, η2

p = .56, där skattningarna av spindelbilderna var mer positiva efter 
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behandling (M = 4.30, SD = 0.69) i jämförelse med innan (M = 2.53, SD = 0.89, p < .01), se 
figur 1. För orm- och blombilderna visades inga skillnader efter behandlingen. För VG 
visades endast en huvudeffekt av bildkategori, F(2, 10) = 34.50, p < .01, η2

p = .87, där 
spindelbilderna skattades som mer negativa än orm- och blombilderna (båda p < .01) och det 
fanns ingen skillnad över tid 

 
Tabell 3.  
Sammanfattning av behandlingsutfall för behandlingsgrupp och väntelistagrupp formulerat i 
medelvärden och standardavvikelser (SD) 

  
Behandlingsgrupp 

Medel (SD) 
 

 
Väntelistagrupp 

Medel (SD) 

SPQ 
Pre 
Post 

 
18.50 (4.57) 
8.00 (4.96) 

 
18.83 (3.06) 
9.50 (2.26) 

 
STAI-S 
Mätning 1 
Mätning 2 
Mätning 3 

 
 

49.50 (12.59) 
32.88 (6.40) 

 
 

43.00 (10.30) 
40.00 (5.25) 
34.00 (5.02) 

 
BAT 

Mätning 1 
Mätning 2 
Mätning 3 

 
 

8.13 (1.89) 
10.50 (0.93) 

 
 

7.33 (1.97) 
7.83 (2.56) 

10.67 (1.51) 
SPQ = Spider Phobia Questionnaire; STAI-S = State- Trait Anxiety Inverntory (State); BAT = Behavior 
Avoidance Test 
	

  
Figur 1. Visar resultat för de spindelrädda deltagarna avseende spindelbilderna. Behandlingseffekter 
för behandlingsgruppen (BG) i jämförelse med väntelistagruppen (VG) gällande skattningarna av 
arousal och valence. Låga värden på arousal indikerar lägre uppvarvning av bilden, höga värden på 
valence indikerar mer positiv inställning till bilden. 
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Ögonrörelsemått. För att förenkla analysen av behandlingseffekter samt göra den mer 
begriplig har BG och VG analyserats separat även för ögonrörelsemåtten med en 2 (tid) x 3 
(bildkategori) mixad ANOVA för respektive mått och grupp. Se tabell 4 för medelvärden och 
standardavvikelser för respektive grupp, mättillfälle och ögonrörelsemått. I tabellen finns 
även värden för VG efter behandling med, dessa kommer dock inte analyseras statistiskt.    

Tittningstid inom bilden i procent (%). För BG visade ANOVA:n en signifikant 
huvudeffekt av bildkategori, F(2, 14) = 15.61, p < .01, η2

p = .69, där spindelbilderna hade en 
längre tittningstid i jämförelse med orm (p < .01)- och blombilderna (p < .05). Inga andra 
skillnader visades. För VG visades en signifikant huvudeffekt av tid, F(1, 10) = 32.01, 
p < .01, η2

p = .87, där tittningstiden ökade vid andra mättillfället, trots att de inte fått någon 
behandling. Inga andra skillnader visades.          

Genomsnittlig fixeringstid i millisekunder. För BG visade ANOVA:n en signifikant 
huvudeffekt av bildkategori, F(2, 14) = 6.72, p < .05, η2

p = .49, där ormbilderna hade en 
generellt lägre fixeringstid än spindel- och blombilderna (båda p < .05). Inga andra skillnader 
visades för BG. För VG visades inga skillnader mellan varken bildkategori eller mättillfälle. 

Genomsnittstid för första fixering i millisekunder. För BG visade ANOVA:n en 
signifikant huvudeffekt av bildkategori, F(2, 14) = 7.42, p < .05, η2

p = .52, där ormbilderna i 
genomsnitt hade en kortare tid för första fixering än spindel (p < .01)- och blombilderna 
(p = .06). Dessutom visades en signifikant interaktionseffekt av bildkategori och tid, 
F(2, 14) = 5.22, p < .05, η2

p = .43, där spindelbilderna har en längre genomsnittstid än 
ormbilderna (p < .01) samt ormbilderna en kortare genomsnittstid jämfört med blombilderna 
(p < .05) efter behandling. Inga andra skillnader visades för BG. För VG visades inga 
skillnader mellan varken bildkategori eller mättillfälle.  
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Tabell 4.  
Medelvärden och standardavvikelser (SD) för behandlingsgrupp och väntelistagrupp före och 
efter behandling baserat på ögonrörelsemåtten 

  
Tittningstid inom 

bilden, % 
 

 
Genomsnittlig 

fixeringstid, ms 

 
Genomsnittstid för 
första fixering, ms 

 BG 
Medel 
(SD) 

VG 
Medel 
(SD) 

BG 
Medel  
(SD) 

VG 
Medel  
(SD) 

BG 
Medel  
(SD) 

VG 
Medel  
(SD) 

Spindelbilder 
Mätning 1 

 
Mätning 2 

 
Mätning 3 

 
 

 
88.89 
(6.24) 
87.02 

(10.10) 

 
80.24 

(10.35) 
91.13 
(7.90) 
95.44 
(2.88) 

 
430.40 
(83.27) 
476.98 

(144.60) 

 
468.36 

(157.81) 
525.26 

(215.78) 
638.69 

(169.29) 

 
439.97 

(101.00) 
490.29 

(114.51) 

 
493.27 

(146.59) 
574.21 

(195.96) 
647.42 

(149.58) 

Ormbilder 
Mätning 1 

 
Mätning 2 

 
Mätning 3 

 
 

 
85.03 
(9.82) 
84.25 

(10.50) 

 
84.38 
(6.58) 
91.03 
(6.53) 
92.35 
(4.32) 

 
401.85 

(109.47) 
384.78 
(96.48) 

 
487.80 

(171.92) 
604.19 

(245.78) 
586.19 

(226.94) 

 
402.25 
(91.53) 
378.39 
(92.61) 

 
505.70 

(183.66) 
575.05 

(264.10) 
560.63 

(250.52) 

Blombilder 
Mätning 1 

 
Mätning 2 

 
Mätning 3 

 

 
84.56 

(10.47) 
82.86 
(9.19) 

 

 
84.01 
(7.50) 
89.25 
(7.37) 
89.78 
(5.49) 

 
458.74 

(125.99) 
424.99 

(122.86) 

 
530.81 

(201.92) 
612.21 

(257.30) 
574.02 

(219.13) 

 
478.95 

(158.24) 
440.75 

(129.86) 

 
559.85 

(199.94) 
655.96 

(267.61) 
600.43 

(239.16) 

Diskussion 
För att undersöka det generella visuella undvikandet användes den totala tiden i 

procent deltagarna tittade på bilderna som mått. Resultatet från provokationsanalyserna visade 
att enbart väntelistagruppen (VG) hade en lägre tittningstid i jämförelse med kontrollgruppen 
(KG) vid exponering för spindelbilderna. Beträffande behandlingseffekter visades för 
behandlingsgruppen (BG) en längre tittningstid generellt på spindelbilderna i jämförelse med 
orm- och blombilderna. För VG visades också effekter av att de generellt ökade sitt tittande 
från första till andra mättillfället inom alla bildkategorier.   

Inom den andra aspekten av ögonrörelser som studerades, genomsnittstid för 
fixeringar inom respektive bildkategori, visades resultat som talade för att ormbilderna stack 
ut mer än spindelbilderna. Vid provokationsanalysen hade samtliga grupper generellt kortare 
genomsnittstid för ormbilderna i jämförelse med blombilderna. Inga behandlingseffekter 
observerades för ögonrörelser inom spindelbilderna för BG. Inte heller några effekter visades 
för VG mellan mättillfällena.  

Gällande den något tidigare delen av uppmärksamhet gentemot hot som studerades 
genom genomsnittstiden för den första fixeringen visade resultaten även där att framförallt 
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ormbilderna avvek, med generellt kortare fixeringstid i jämförelse med spindel- och 
blombilderna. BG hade också en till synes kortare fixeringstid än KG på spindelbilderna. 
Beträffande behandlingseffekter var resultaten svårtolkade, men sammantaget verkar 
ormbilderna ha varit fortsatt avvikande med kortare fixeringstid. BG verkade även ha ökad 
fixeringstid för spindelbilderna med en samtidig minskning i tid för ormbilderna efter 
behandlingen.    

Om ögonrörelser vore ett känsligt mått för förändring av självskattad rädsla kan det 
tyckas att resultaten i studien borde varit mer samstämmiga. Utifrån de resultat som framkom 
kan inte frågeställningarna för föreliggande studie besvaras på ett enhetligt sätt. 
Förutsättningarna för att upptäcka eventuella behandlingseffekter inom ögonrörelsemåtten var 
dock goda sett till de framgångsrika, mer subjektiva, behandlingseffekter som visades. En 
lägre självupplevd rädsla för spindlar (SPQ) och en större förmåga att närma sig en levande 
spindel (BAT) visades. Vidare skattade deltagarna även spindelbilderna som mindre negativa 
och uppvarvande efter behandlingen. Ensessionsbehandlingen för specifika rädslor enligt Öst 
(1989) bevisade därmed återigen sin effektivitet i föreliggande studie. Dock bör en stor 
försiktighet kring tolkningar och slutsatser av resultaten från ögonrörelserna tas med tanke på 
den spridning i resultaten som förelåg. Det verkar som om individer kan ha olika strategier att 
hantera sina rädslor, oavsett om de fått behandling eller ej, vilket visar sig genom att de också 
tittar på olika sätt på spindlar. Detta fynd är i sig intressant, då det kan uppvisa en viktig 
aspekt av ögonrörelser som mått, nämligen att det kan variera på individbasis.  

 För att koppla till teorierna om uppmärksamhetsbias i samband med rädsla är det 
utifrån studien som nämnt svårt att nå en konsensus. Att BG tittade längre på spindelbilderna 
generellt stödjer teorin om att det kan finnas svårigheter att skifta uppmärksamheten från 
hotstimulus, detta gällde dock inte för VG som snarare visade tecken på motsatsen utifrån 
medelvärdestabellen. I tidigare passiva bildexperiment har utifrån metaanalysen av Armstrong 
& Olatunji (2012), heller inte en effekt av svårigheter att skifta uppmärksamhet hos rädda 
kunnat bekräftas vilket på sätt och vis går i linje med de spridda resultat som föreliggande 
studie hade. Utifrån den totala tittningstiden kunde inte heller ett visuellt undvikande (Cisler 
& Koster, 2009) konstateras då det inte fanns någon samstämmighet grupperna emellan. Sett 
till gruppernas medelvärden hade mönstret för tittningstiden på spindelbilderna olika riktning, 
där VG visade en indikation på lägre tittningstid (dock ej statistiskt signifikant), medan BG 
som tidigare nämnt hade längre. Gällande genomsnittstiden för den första fixeringen verkar 
spindelbilderna ha stuckit ut något med en kortare tid för BG som förlängdes efter behandling, 
medan tiden för ormbilderna blev kortare. Satt i relation till teorierna om uppmärksamhetsbias 
skulle det kunna tolkas på flera sätt. Dels kan det bero på att individerna utforskade i en 
lugnare takt (minskad ångest) efter behandling. Då högre ångest hänger samman med större 
uppmärksamhetsbias skulle den tolkningen kunna få ett visst stöd (Bar-Haim et al., 2007). En 
annan aspekt kan vara att de fick svårare att skifta uppmärksamheten, som kunde genereras av 
att deltagarna snarare undvek mindre och ökade toleransen för ångest efter behandling, än att 
ångestnivån i sig sjönk.  Med tanke på att den första fixeringen skedde så pass tidigt i 
bildvisningen (omkring 400 ms) blir det dock svårt att uttala sig om huruvida undvikandet kan 
ha minskat. Undvikande anses dessutom vara det mått som sannolikt har störst betydelse för 
ångestproblem (Rinck & Becker, 2006), varför de uteblivna effekterna av detta bör diskuteras 
ytterligare.  
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De uteblivna effekterna av ett minskat undvikande av rädslostimulus efter behandling 
kan vidare diskuteras utifrån studiens design. Visningstiden var för experimentet satt till 1500 
ms, då forskning har kunnat påvisa visuella undvikanden inom den tidsramen (Rinck & 
Becker, 2006). Dock finns även forskning som har visat att undvikanden sker senare, vid 1700 
ms (Pflugshaupt et al., 2005), vilket skulle kunna förklara varför ett eventuellt resultat av 
undvikande inte visades på ett tydligare sätt i föreliggande studie. En längre visningstid av 
bilderna skulle därmed kunna ha genererat annorlunda resultat. Enligt Armstrong och Olatunji 
(2012) bedöms undvikande vara den mest strategiska av uppmärksamhetsbiasen, varför det 
motiverar en så pass lång visningstid att deltagarna också uppvisar strategiskt undvikande. Då 
den tidigare starka betingningen till spindlar även visat sig kunna finnas kvar trots behandling, 
med skillnaden att individen efter behandling väljer andra strategier att hantera 
ångestpåslaget, bör det också ifrågasättas huruvida ominlärningen kognitivt hinner 
frambringas under den relativt korta bildvisningen. Om den hypotes Leutgeb, Schäfer och 
Schienle (2009) presenterade kring huruvida ett minskat visuellt undvikande efter behandling 
kan generera den ökade neurala aktivitet som visades i deras studie stämmer borde detta 
undvikande kunnat detekteras i föreliggande studie då designen och visningstiden var 
densamma. 

Ytterligare en aspekt av visuellt undvikande kan vara frågan om huruvida 
stimuluspresentationen i sig förhindrade detta. Dels visades enbart en bild i taget, vilket 
medförde att konkurrerande stimulus som kunde locka till ett undvikande var begränsade. 
Dessutom satt försöksdeltagarna med hakan i ett hakstöd och uppmanades utifrån muntliga 
instruktioner till att titta så aktivt som möjligt på bilderna. Sammantaget kan det därmed 
funnits kontextuella hinder för ett visuellt undvikande. Vidare skulle det också kontrollerats 
för eventuella habitueringseffekter under bildvisningen, förslagsvis genom att studera 
hjärtfrekvensen. Med konkurrerande bilder skulle inte bara ett visuellt undvikande lättare 
kunnat upptäckas, även behandlingseffekter av den initiala uppmärksamheten gentemot hot 
som finns hos individer med högre ångest (Pflugshaupt et al., 2005; Rinck et al., 2005) hade 
kunnat studeras mer.  

Resultaten i stort kan ha också påverkats av studiens design på olika sätt. För det första 
verkade användandet av ormar som rädslorelevant stimulus eventuellt haft en missledande 
funktion. Ormar som objekt är perceptuellt avvikande (i och med dess längd) i jämförelse med 
spindlar och blommor och det torde logiskt krävas fler fixeringar för att uppfatta ormen. 
Effekten som blev av ormbilderna i form av kortare fixeringstid i jämförelse med 
spindelbilderna skulle därmed kunna bero mer på att de är visuellt avvikande än att de är 
rädslorelevanta. En studie med ett annat rädslorelevant stimulus som är mer likt spindlar 
skulle därför kunna genererat annorlunda resultat. Ytterligare en aspekt av studiens design är 
fler deltagare i samtliga grupper skulle kunnat minska variationen inom grupper och 
eventuellt påvisat tydligare resultat. Slutligen bör noteras att ögonrörelser som mått verkar 
vara tämligen känsligt för glasögon, linser blinkningar, rörelser med mera vilket också 
motiverar fler deltagare och konkurrerande stimulus då det skulle kunna generera tydligare 
upptäckter av ögonrörelsemönster i det varierande datamaterialet. Med ett sensitivt mått som 
ögonrörelser kan mer robusta förutsättningar för att upptäcka skillnader behöva användas.        

Generellt beträffande föreliggande studie bör diskuteras om ögonrörelser verkligen är 
ett reliabelt mått för att studera effekter av behandling. Av de motstridigheter som finns i 
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resultatet från föreliggande studie kan det inte ges något tydligt svar på huruvida 
behandlingseffekter syns i ett mått som ögonrörelser. Vidare behöver också måttet i sig nå en 
större konsensus där det framgår tydligare vilka mått inom ögonrörelser som egentligen mäter 
vad. Uppenbarligen har kopplingar mellan ögonrörelser, uppmärksamhet och rädsla kunnat 
göras i tidigare forskning (Armstrong & Olatunji, 2012; Bar-Haim et al., 2007; Cisler & 
Koster, 2009), dock behövs mer forskning för vad som sker vid en förändringsprocess av 
rädsla. Sett till studiens design i sin helhet i kombination med de positiva behandlingseffekter 
som visades talar resultatet snarare för att fynd gällande individuell variation i visuella 
strategier visats, det återstår att se om dessa fynd kan replikeras.    

Inför framtiden kan ögonrörelser därmed potentiellt vara ett användbart mått för att 
mäta rädsla och uppmärksamhet i en förändringsprocess. En fördel är att måttet kan visa en 
större detektion av detaljer i uppmärksamhet än vad till exempel reaktionstid kan erbjuda. Å 
andra sidan kan resultat från ögonrörelsedata på grund av känsligheten också bli mer 
svårtolkade. Därför bör ökad kunskap kring hur måttet fungerar kunna bidra med ett större 
förklaringsvärde av resultaten i framtida studier.  
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