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Sammanfattning 

Syftet var att undersöka om exponering inför emotionella röster påverkar muskelanspänning 

och hjärtats slagfrekvens samt om det finns en samvariation mellan storlek eller längd på 

muskelanspänning vid aversiv emotionell input och grad av alexitymi. 24 studenter lyssnade 

på arga, glada och neutrala röster samtidigt som muskelanspänning mättes med EMG och 

hjärtats slagfrekvens med EKG. Grad av alexitymi mättes med Toronto Alexithymia Scale 20. 

Resultaten visade att arg eller glad röststimuli gav större muskelanspänningen än 

neutralröststimuli. Ingen skillnad i muskelanspänning fanns mellan arg eller glad röst. Det 

fanns inget samband mellan storlek eller längd på muskelanspänning och grad av alexitymi. 

 

Nyckelord: Emotionsreglering, muskelanspänning, alexitymi, auditiva stimuli, startle probe. 
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Abstract 

Angry voices increase muscle tension 

The object was to investigate whether exposure to emotionally valid voices, affect muscle 

tension and heart rate, and if there is a correlation between size or length of muscle tension 

during aversive emotional input and degree of Alexithymia. 24 students listened to angry, 

happy and neutral voices while muscle tension was measured by EMG and heart rate by EKG. 

Degree of Alexithymia was measured by Toronto Alexithymia Scale 20. The results showed 

that angry or happy voice stimuli caused higher muscle tension than neutral voice stimuli. No 

difference in muscle tension was shown between angry and happy voice. There was no 

correlation between size or length of muscle tension and degree of Alexithymia.  

 

Keywords: Emotion regulation, muscle tension, Alexithymia, acoustic stimuli, startle probe.  
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1 Introduktion  

Människan påverkas av sina emotioner fysiologiskt i kroppen, av andras emotioner i det 

sociala samspelet och inte minst av hur hon tolkar egna och andras emotioner. Att kunna 

reglera emotioner är väsentligt för psykisk hälsa. Den här studien undersöker om bristande 

förmåga att identifiera emotioner samvarierar med ökad muskelanspänning. 

Evolutionärt fyller emotioner en viktig funktion för människan eftersom de ger 

människan information om hur hon bör agera (Damasio, 2002). En specifik emotion utlöses i 

vissa likartade situationer och är enligt Ekman (1992) förknippad med särskilda fysiologiska 

reaktioner. Emotionen blir alltså utifrån detta perspektiv en signal från kroppen om hur 

människan bör agera i en viss situation. Enligt Ekman (1999) har emotioner utvecklats 

eftersom de har ett adaptivt värde när människan handskas med vissa grundläggande livsupp-

gifter, som prestationer, förluster, frustrationer etc. Med andra ord, varje emotion leder alltså 

människans agerande i en viss riktning, som under evolutionens gång gett bättre resultat än 

annat agerande (Ekman, 1999).  

En annan syn på emotioner beskrivs i appraisal-teorin (Fridja, 1986). Emotioner är enligt 

Fridja (1986) en stegvis process där människan 1) utvärderar om en händelse eller ett objekt 

är relevant för ett betydelsefullt mål, 2) värderar sammanhanget, 3) gör sig beredd att handla, 

och 4) beteendemässiga och fysiologiska uttrycket för emotionen kommer till stånd. Detta 

innebär att sättet att värdera händelser och sammanhang kommer att påverka vilka emotioner 

som uppstår (Fridja, 1986). Enligt Havnesköld och Risholm Mothander (2009) behöver inte 

appraisal-teorier stå i motsättning till evolutionära Darwinistiska teorier, även om det histo-

riskt funnits en spänning mellan de båda positionerna. Enligt Scherer (1997) kan emotioner 

uppstå både genom kognitiva processer och genom universella, biologiskt grundade reaktio-

ner. I båda fallen existerar möjligheten till handling och det är i detta läge som emotions-

reglering blir viktig. 

Att förstå andra människors emotioner är viktigt för det sociala samspelet, skriver Jabbi 

och Keysers (2008). De refererar Lipps (1907) som föreslår att människan förstår andra 

människors emotioner utifrån en instinktiv tendens att härma andra människors kroppsliga 

gester och ansiktsuttryck, och att hon således genom detta härmande får en upplevelse av den 

andra människans emotioner. Han kallade detta för empati och menar att empati gör det 

möjligt för människor att förstår att andra människor har egna inre sinnestillstånd. Den 

observerande får alltså både samma ansiktsmimik och samma känsla som den observerade, 

något som kallas emotionell kontingens. (Lipps, 1907 in Jabbi och Keysers, 2008). Dimberg, 
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Andréasson och Thunberg (2011) ger stöd till Lipps teori i ett experiment som visar att 

människor som exponeras för glada ansikten reagerar med ökad, electromyografisk (EMG) 

aktivitet i den muskelgrupp som motsvarar de som används för att uttrycka glädje (zygoma-

ticus). När de exponeras för arga ansikten reagerar de med ökad EMG i de muskler som 

används för att uttrycka ilska (korrugator). Detta gäller för människor som bedömts ha hög 

empatisk förmåga. Människor bedömda att ha låg empatisk förmåga gör inte denna åtskillnad 

i EMG reaktioner mellan glada och arga ansikten (Dimberg, Andréasson, & Thunberg, 2011). 

Att det finns ett samband mellan känslor och anspänning i muskler har visats i flera olika 

experiment (se t.ex. Flykt, Lindeberg, & Derakshan, 2012). Vrana, Spence och Lang (1988) 

har låtit försökspersoner titta på bilder som föreställer känsloladdade händelser, t ex en 

eldsvåda. När muskelanspänningen i kroppen mättes visade det sig att den var högre när 

personen såg en negativt känsloladdad bild jämfört med när personen såg en neutral eller en 

positivt känsloladdad bild. Bilder med positiv laddning gav minst utslag och verkade t.o.m. 

åstadkomma en avslappning. (Vrana, Spence & Lang, 1988). Resultatet från detta experiment 

har replikerats av Bradley, Cuthbert, och Lang (1990). Den negativt känsloladdade bilden 

ökade däremot inte hjärtats slagfrekvens enligt (Vrana & Lang, 1990), det då personen 

upplevde sig vara i en åskådarposition. Däremot ökar hjärtats slagfrekvens om personen 

upplever sig vara aktör i sammanhanget (Vrana & Lang, 1990). 

Precis som känsloladdade bilder påverkar känsloladdade minnen muskelanspänning. Det 

visades i ett experiment av Vrana och Lang (1990). Försökspersoner instruerades att föreställa 

sig en specifik känsloladdad situation samtidigt som muskelanspänningen mättes. Resultatet 

var större anspänningen var vid känsloladdade minnen än vid neutrala (Vrana & Lang, 1990). 

Att fråga personer om hur spända de upplever sig är antagligen inte ett reliabelt mått på 

muskelanspänning. I de båda ovanstående experimenten (Vrana, Spence & Lang, 1988; Vrana 

& Lang, 1990) användes en metod som ger hög reliabilitet. Enligt Lang, Bradley och Cuthbert 

(1990) går den ut på att mäta styrkan i blinkreflexen i en muskel under ögat (orbicularis 

superceli) vid en plötslig ton (startle probe).  

Emotioner organiseras enligt ett bipolärt system enligt Lang, Bradley och Cuthbert 

(1990) dvs. närmande respektive undvikande. Den emotionella perceptionen påverkas av 

detta. Lang, Bradley och Cuthbert (1990) hävdar att styrkan i blinkreflexen varierar beroende 

på vilket emotionellt tillstånd personen befinner sig i. Om det finns en samstämmighet blir 

reaktionen starkare dvs. om personen hör en startle probe, som är ett aversivt stimulus så blir 

reaktionen starkare när denne befinner sig i ett negativt emotionellt tillstånd. Omvänt blir 
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reaktionen svagare på startle proben när personen befinner sig i ett positivt emotionellt 

tillstånd (Lang, Bradley & Cuthbert, 1990). Det empatibegrepp som beskrevs ovan (Lipps, 

1907 in Jabbi och Keysers, 2008) är jämförbart med begreppet känslosmitta (Hatfield, 

Cacioppo, & Rapson, 1992) vilket definieras som att automatiskt synkronisera ansiktsuttryck, 

röstläge, gester och rörelser med den andra personen och som en konsekvens av detta uppleva 

samma känsla. Riazzolatti och Craighero (2005) beskriver att när en människa ser en annan 

människa utföra en handling aktiveras samma neuroner i hjärnan hos den som observerar som 

hos den som utför handlingen. Dessa neuron kallas spegelneuron (Riazzolatti & Craighero, 

2005). Enligt Williams, Whiten, Suddendorf, och Perret (2001) leder inte aktiveringen av 

spegelneuron automatiskt till att människor härmar varandras beteende, men ibland kan den 

göra det.  

På samma sätt menar Gross (2002) att emotioner inte tvingar människan till handling. Att 

direkt följa emotionella impulser kan många gånger vara dysfunktionellt. Anpassning till 

omgivningen kräver ofta reglering och modifiering av emotionerna (Gross, 2002). Richards 

och Gross (2000) delar upp emotionsreglerandet i förebyggande reglering och responsreg-

lering. Förebyggande reglering sker före eller mycket tidigt i den emotionsgenererande 

processen. Responsreglering sker när emotionen är utlöst och kan t ex bestå av att undertrycka 

själva uttrycket av emotionen. Förebyggande reglering kan ske genom en kognitiv 

omvärdering av den känsloladdade situationen. Gross och Levenson (1993) anser att kognitiv 

omvärdering leder till en global minskning av känslomässigt beteende medan förträngning av 

uttryck verkar leda till selektivt minskad emotionell respons. Enligt Gross (2002) får vissa 

typer av emotionell reglering ibland negativa konsekvenser, vilket visas av att emotionell 

dysreglering är en central del i många psykopatologiska syndrom, som depression, 

schizofreni, ångestneuroser, PTSD och olika typer av missbruk (Gross, 2002). 

Enligt Gergely (2007) utvecklas människans förmåga att reglera emotioner med början i 

spädbarnsstadiet och inom ramen för relationen till vårdnadshavaren. Vidare hävdar Gergely 

att graden av kontingens i förälderns respons på barnets emotionella uttryck blir grunden för 

emotionsreglering. Havnesköld och Risholm-Mothander (2002) anser att blockering av 

känslor hos det lilla barnet till en början sker med hjälp av ökade muskelspänningar som 

hämmar andningen. Samtidigt hålls även de mimiska uttrycken för den emotion som ska 

blockeras tillbaka (Havnesköld & Risholm Mothander, 2002). Att använda sina muskler för 

att avvärja en överväldigande känsloupplevelse kan alltså beskrivas som en tidig form av 

emotionsregelring. Vissa typer av emotionsreglering kan alltså vara maladaptiva i längden 
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(Gross, 2002). Exempelvis har Richards och Gross (2000) visat i en studie att undertryckandet 

av känslomässiga uttryck som att låtsas vara oberörd gör att minnesförmågan för detaljer i den 

känsloutlösande situationen minskar. Att däremot kognitivt omvärdera situationen gör inte att 

minnesförmågan minskar. Enligt Richard och Gross (2000) kräver en kognitiv omvärdering 

mer elaborerade kognitiva resurser än att enbart undertrycka uttrycket. Lundh och Simonsson-

Sarnecki (2001) anser att emotionsreglering bl.a. består av att kognitivt processa emotionella 

erfarenheter och att verbalt uttrycka emotionella erfarenheter till andra människor (Lundh & 

Simonsson-Sarnecki, 2001). När en person har svårt att känna igen och namnge känslor kallas 

det alexitymi. Lund och Simonsson-Sarnecki (2001) skriver att begreppet alexitymi 

introducerades av Sifneos (1973). Begreppet definierades senast av Taylor, Bageby och Parker 

(1997) som menar att alexitymi innebär ”1) svårigheter att identifiera känslor och skilja 

mellan känslor och den kroppsliga upplevelsen av emotionell arousal, 2) svårigheter att 

beskriva känslor för andra människor, 3) begränsad fantasiförmåga, och 4) stimulusbunden 

externt orienterad kognitiv stil.” (Taylor, Bageby & Parker, 1997, p29). Alexitymi är 

överrepresenterat hos personer med psykisk ohälsa (Simonsson-Sarnecki et al., 2000).  

Är det så att muskelanspänning i större utsträckning används för att reglera affekter för 

personer som har svårt att känna igen känslor? Kan i så fall kan en hög grad av alexitymi 

samvariera med hög muskelanspänning vid exponering inför emotionella stimuli? Studie ett 

undersöker om känslomässigt laddade röster påverkar muskelanspänning på samma sätt som 

Vrana, Spence och Lang (1988) beskriver att känslomässigt laddade bilder gör. Studie två 

undersöker om det finns en samvariation mellan muskelanspänning och alexitymi.  

1.1 Syfte 

Syftet i studie ett är att undersöka om exponering inför känslofyllda röster påverkar 

muskelanspänning (EMG) och hjärtats slagfrekvens (EKG). 

 Hypotesen är att röster med negativ känslokvalitet (ilska) kommer att ge större 

blinkreflex än röster med positiv kvalitet (glädje) eller neutral kvalitet. 

Syftet i studie två är att undersöka om det finns en samvariation mellan storlek eller längd på 

muskelanspänning vid aversiv känslomässig input och grad av alexitymi. 

 Hypotesen är att det finns en samvariation mellan hög eller lång muskelanspänning 

vid aversiv känslomässig input och grad av alexitymi enligt TAS-20. 
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STUDIE I 

2 Metod  

2.1 Undersökningsgrupp 

Tjugofyra frivilliga studenter vid Högskolan i Gävle deltog i studien i utbyte mot var sin 

biobiljett. Av dessa var tolv kvinnor och tolv män. 

2.2 Design och analys 

Designen motsvarade envägs upprepad mätning variansanalys med tre lägen (arg/glad/neutral) 

(muskelanspänning). En variansanalys per beroendemått (fasisk emg respons och förändringar 

i hjärtats slagfrekvens) gjordes.  

2.3 Stimulusmaterial 

Stimulusmaterialet bestod av inspelat ljud i form av röster från professionella skådespelare, 

framtaget för att användas i forskningssyfte (Bänziger, Mortillaro & Scherer, 2011). 

Skådespelarna uttryckte tre olika känslokvaliteter på nonsensspråk (Bänziger, Mortillaro & 

Scherer, 2011). I experimentet användes känslouttrycken glad, arg och neutral. Två olika 

stimuluspresentationsordningar användes för varje försöksperson. Ordningen på dessa 

balanserades så att hälften av försökspersonerna fick höra den ena först och hälften den andra 

först. Varje röstsekvens varade ca två sekunder. Mellan varje röstsekvens fanns en 

tidsintervall på fyra sekunder. Enligt Lang, Bradley och Cuthbert (1990) hinner dehabituering 

ske på denna tidsintervall. Den totala tiden varje försöksperson lyssnade var ca 15 minuter. 

Under denna tid utlöstes 32 prober, randomiserat för varje försöksperson. I snitt presenterades 

en probe efter var åttonde röststimuli. 

2.4 Apparatur 

Experimentet utfördes i psykologilabbet på Högskolan i Gävle. I ett rum riggades mätutrust-

ning och hörlurar. I ett angränsande rum fanns 2 datorer PDP-11/23 för stimulushantering och 

datainsamling. All auditiv stimuli presenterades unilateralt till höger öra via Pioneer SE-205 

stereohörlurar. Probetoner (72 dB [A] re 20 µN/m²) genererades via en BioPac Voltage 

kontrollerad oscillator. Den akustiska startleproducerande stimulusen var en 50-ms plötslig 

ton på 95 dB (A, re 20 µN/m²) med oljud (20-20000 Hz) med omedelbar full styrka. 
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Hjärtfrekvensen mättes med Beckman standard Ag-AgCl elektroder där den aktiva elektroden 

fästes på vänster sida av bröstkorgen ca 1 dm under armhålan. + elektroden på motsvarande 

ställe på höger sida. I nacken på kota C7 fästes grunden. Signalen filtrerades genom en 

BioPac Hi Gain Bioamplifier/Coupler.  

Blinkkomponenten i startle probe responsen mättes som elektromyografisk aktivitet vid 

höger orbicularis oculi med hjälp av två Med Associates miniature elektroder som fylldes med 

Beckman elektrod elektrolyt pasta. Döda hudceller avlägsnades med våtservetter. Signalen 

amplifierades via BioPac bioamplifier med hög- och låg-passfilter som ställdes in på 100 och 

1000 Hz respektive. Den blev sedan korrigerad och integrerad genom en BioPac Contour 

Following Integrator (200 ms time constant). Den integrerade signalen blev samplad på 1000 

Hz för 250 ms efter igångsättandet av startle stimulusen. Förstärkningen för muskelspän-

ningsmätaren ställdes på 6 (X10000) för varje person vid början av försöket. 

2.5 Tillvägagångssätt 

Försökspersonerna anlände till rummet en i taget och genomgick samma procedur. Först fick 

försökspersonen läsa och signera ett informerat samtycke dokument med information om att 

experimentet är frivilligt, att personen när som helst kan avbryta och att alla uppgifter som 

samlas in kommer att behandlas konfidentiellt.  

Försökspersonen fick sitta vänd mot en vit vägg. Elektroder för att mäta hjärtfrekvensen 

fästes på båda sidor av bröstkorgen ca 1 dm under armhålan. I nacken på kota C7 fästes 

grunden. Energimängd i orbicularis superceli mättes via två elektroder som fästes strax under 

höger öga. Först rengjordes huden med våtservett. Elektroderna fästes med elektrodkragar 

vilka klistrades fast. Hålrummet in till elektroden fylldes med elektrodpasta. Hörlurarna gav 

unilateralt ljud till höger öra. Ett test av signaler gjordes innan försöket startades. Därefter fick 

försökspersonen instruktioner enligt följande:  

”Du kommer att lyssna i hörlurar på en sekvens som tar ca 7-8 

minuter. Mitt i finns ett uppehåll när du inte hör någonting. Då ska du 

bara vänta och inte göra något. Då och då kommer en skarpare ton, 

som är till för att du ska hålla dig vaken. Jag vill att du bara slappnar 

av, sitter så stilla du kan, tittar på väggen och lyssnar. Blir det ok?”  
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2.6 Forskningsetiska överväganden 

Vid iakttagelser av ojämn hjärtrytm uppstod frågan om det var lämpligt att informera 

försökspersonen om detta och kanske orsaka oro alternativt låta bli att informera och riskera 

att ett eventuellt hjärtproblem inte upptäcks. Jag valde att berätta om iakttagelsen, understryka 

att jag inte har kunskap att bedöma fenomenet, men ändå uppmuntra försökspersonen att 

uppsöka läkare för kontroll för säkerhets skull.  

3 Resultat 

3.1 Hjärtfrekvens 

En 3 Emotionell röstkvalitet (negativ/neutral/positiv) x 5 Interbeat intervall (IBI) visade inga 

skillnader i hjärtats slagfrekvens vid exponering inför arga röster jämfört med exponering 

inför glada eller neutrala röster, och ingen interaktions effekt mellan Emotionell röstkvalitet 

och IBI visades, båda F < 1. Inte heller visades någon effekt av IBI, F(4, 92) = 1.14, n.s. 

3.2 Blinkreflex  

En envägs inompersonsvariansanalys med emotionell röstkvalitet som oberoende variabel 

med lägena negativ/neutral/positiv och storlek på startle som beroendevariabel visade att en 

person lyssnar till en arg eller en glad röst blir muskelanspänningen större i kroppen jämfört 

med när personen lyssnar på en neutral. Detta visades av en kvadratisk kontrast för 

Emotionell röstkvalitet, F(1, 23) = 10.07, p < .01), ƞ
2
 = .31. Alltså visades ingen skillnad i 

muskelanspänning mellan arg eller glad röst. Ingen effekt av latens dvs. fördröjning av 

reaktion eller duration dvs. varaktigheten på muskelanspänningen som beroendevariabel 

visades (Fs < 1). 

4 Diskussion och slutsatser 

Resultaten visar i huvudsak att för försökspersoner som lyssnade på en arg eller glad röst blev 

anspänningen i personernas muskler större än vid exponering inför en neutral röst. Det 

visades ingen skillnad i muskelanspänning mellan arg eller glad röst. Således gav resultatet 

enbart delvis stöd till hypotes ett, att röster med negativ känslokvalitet (ilska) skulle ge större 

blinkreflex än röster med positiv kvalitet (glädje) eller neutral kvalitet. Det fanns en skillnad, 

men skillnaden var inte helt den som hade antagits. Inte heller visades någon effekt av 
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fördröjning av reaktion eller varaktigheten på muskelanspänningen. Inga skillnader påvisades 

i hjärtats slagfrekvens vid exponering inför arga röster jämfört med exponering inför glada 

eller neutrala röster. Inte heller förekom någon interaktionseffekt mellan emotionell röst-

kvalitet och IBI. 

Tidigare studier (Vrana, Spence & Lang, 1988; Bradley, Cuthbert & Lang, 1990; Flykt, 

Lindeberg, & Derakshan, 2012) har visat en ökad muskelanspänning vid exponering inför 

negativt känsloladdade bilder, men inte vid neutrala. Positiva bilder gav muskelavslappning. 

Samma resultat har visats vid studier gjorda med inre minnesbilder som stimuli (Vrana & 

Lang, 1990). De resultat som överensstämde mellan känsloexponering via ljud i denna studie 

och känsloexponering via bild eller minnen i tidigare studier var alltså att negativa stimuli gav 

högre muskelanspänning än neutrala stimuli. Det resultat i denna studie med ljudexponering 

som inte stämmer överens med tidigare studier som använde bildmässig eller minnesmässig 

känsloexponering gäller positiva känslostimulus. Vid positiv känslostimulus gav bildmässig 

och minnesmässig exponering muskelavslappning medan ljudexponeringen i denna studie gav 

muskelanspänning.  

Det är oklart vad denna skillnad beror på. En möjlig förklaring är att röststimuli använder 

samma modalitet som används i själva mätningsförfarandet. Muskelanspänning mättes via 

blinkreflexer som utlöses vid en hög ton (probe), vilken alltså också är ett auditivt stimulus. 

När ljud används både som stimulus och för att mäta muskelanspänning är det tänkbart att 

någon form av habituering till ljud kommer till stånd och bidrar till resultatet. För att 

undersöka om skillnaden beror på att samma modalitet används skulle ett nytt experiment 

kunna göras med t ex en visuell motsvarighet till den auditiva startle proben och samma 

röststimuli som i detta experiment. 

En metodologisk skillnad mellan denna studie och tidigare är att ljudexponering i denna 

studie skedde via hörlurar som var aktiva enbart på höger sida. Tidigare studier har förmedlat 

probe tonen via hörlurar som var aktiva på båda sidorna. Att enbart lyssna på höger öra skulle 

kunna ha betydelse. En hypotes är att den emotionella perceptionen kan vara olika för höger 

och vänster öra. Höger hjärnhalva beskrivs enligt Cozolino (2010) som mer sysselsatt med 

negativa emotioner än den vänstra. När ljudet kommer via enbart höger öra kanske inte 

samma distinktion mellan negativa och positiva känslor är möjlig att göra som när det 

kommer via båda öronen. 

En tänkbar förklaring till att glad röst gav lika mycket ökad muskelanspänning som arg 

röst till skillnad från vid bild eller minnesexponering skulle alltså kunna vara arbetsfördelning 
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mellan hjärnhalvorna i enlighet med vad Cozolino (2010) skriver. Detta är dock ett 

forskningsområde som inte funnits utrymme att behandla inom ramen för den här studien. För 

fortsatt forskning skulle det kunna vara intressant att undersöka om det är svårare att skilja på 

negativ och positiv känslokvalitet om auditiva stimuli presenteras via höger öra än bilateralt? 

Eller hade en bilateral ljudpresentation gett samma resultat som nu och således visat att 

skillnaden inte var metodologisk i detta avseende? 

När det gäller mätning av hjärtats slagfrekvens fanns inga skillnader vid exponering inför 

arga röster jämfört med exponering inför glada eller neutrala röster. Resultatet stämmer 

överens med tidigare studier (Vrana & Lang, 1990) som visat att slagfrekvensen inte ökar vid 

negativa stimuli när personen befinner sig i en åskådarposition. Däremot ökar hjärtats 

slagfrekvens om personen upplever sig vara aktör i sammanhanget. 

 

 

STUDIE II 

5 Metod 

5.1 Apparatur 

För att mäta grad av Alexitymi användes TAS-20, the 20-item Toronto Alexithymia Scale 

(Bageby, Taylor & Parker, 1994), översatt till svenska av Simonsson-Sarnecki et al., (2000). 

TAS-20 är en självskattningsskala, som består av tjugo påståenden med svarsalternativ av 

likertmodell. Skalan sträcker sig från 1 (helt fel) till 5 (helt rätt). TAS-20 mäter värden på tre 

delskalor: 1) svårighet att identifiera känslor, 2) svårigheter att beskriva känslor,  

3) externaliserat sätt att tänka. TAS-20 Toronto Alexithymia Scale har visat god reliabilitet 

och validitet. (Bageby, Taylor & Parker, 1994). 

5.2 Undersökningsgrupp 

Undersökningsgruppen bestod av samma personer som i del ett. 

5.3 Tillvägagångssätt 

Efter att ha genomgått proceduren för del I av studien fick försökspersonen gå in i ett 

angränsande rum och fylla i TAS-20 formuläret. Personen fick sitta ensam och använda så 

mycket tid den behövde. Följande information gavs: 
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”Nu vill jag be dig att fylla i det här frågeformuläret. Du ska ringa in 

den siffra som stämmer bäst med påståendet. 1 står för helt fel och 5 

för helt rätt. En del frågor kan upplevas svåra att svara på men gör 

bara så gott du kan. Tag den tid du behöver. Är det något du undrar 

över?” 

5.4 Design och analys 

Resultat från TAS-20 skalan bedömdes enligt följande: lika med eller minde än 51 poäng = 

icke-alexitymi, lika med eller högre än 61poäng = alexitymi. Poäng mellan 52 till 60 = möjlig 

alexitymi. En regressionsanalys med 2 variabler (storlek på muskelanspänning) och 

(alexitymi) gjordes. t-test utfördes av muskelanspänning baserat på om försöksdeltagarna 

hade höga eller låga poäng på Alexitymiskalan. 

5.5 Forskningsetiska överväganden 

Att använda självskattningsskalan har etiska aspekter eftersom frågorna är av ett slag som kan 

upplevas mycket personliga och kanske sätter igång funderingar. Jag såg till att vara 

tillgänglig för frågor direkt efter enkäten som avslutade experimentet. 

6 Resultat 

Det fanns inte något samband mellan muskelanspänning och grad av alexitymi, vilket visades 

av regressionsanalysen F< 1 (R
2
 = .02, korrigerad R

2 
= -.02.). t-testningen av 

muskelanspänning baserat på om försöksdeltagarna hade höga eller låga poäng på 

Alexitymiskalan visade inte på någon skillnad i muskelanspänning, t(22)01.20, n.s. 

 

Tabell 1. Fördelning av grad av alexitymi enligt the 20-item Toronto Alexithymia Scale,  

(TAS-20). N=24.  

TAS-20 intervall Antal personer 

Alexitymi ( ≥61) 2 

Möjlig alexitymi (52-60) 8 

Ej alexitymi (≤51) 14 

S:a 24 
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Figur 1. Antal poäng per försöksperson på självskattningsskalan the 20-item Toronto 

Alexithymia Scale (TAS-20). N=24. Medelvärde 50. Standardavvikelse 10. 

7 Diskussion och slutsatser 

Det fanns inget samband mellan storlek eller längd på muskelanspänning och grad av 

alexitymi i enlighet med hypotes två. Resultatet gav alltså inget stöd till hypotesen att det 

skulle finnas en samvariation mellan hög eller lång muskelanspänning vid aversiv 

känslomässig input och grad av alexitymi enligt TAS-20.  

I studie ett visades att arga röster gav högre muskelanspänning än neutrala röster. Med 

utgångspunkt ifrån detta resultat undersöktes i studier två om grad av muskelanspänningen 

samvarierade med grad av alexitymi vid exponering för arga, glada och neutrala röster. 

Muskelanspänningen i orbicularis oculi när proben utlöses korrelerar med 

muskelanspänningen i hela kroppen som den är i förhållande till bakgrundskänslan 

glad/arg/neutral. En av hypoteserna i studien var att människor som har svårt att identifiera 

och uttrycka känslor i större utsträckning använder sina muskler för att emotionsreglera. 

Resultaten visar att alexitymi inte samvarierade med muskelanspänning. Enligt Havnesköld 

Risholm-Mothander (2002) kan muskelanspänning ses som ett tidigt försvar och sätt att 

emotionsreglera. Enligt Richards och Gross (2000) får undertryckande av känslomässiga 

uttryck negativa konsekvenser i jämförelse med kognitiv omvärdering. Emellertid är dessa 

beskrivningar inte tillräckligt precisa för att det ska gå att dra några slutsatser i jämförelse 

med resultaten denna studie.  
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Några hypoteser om resultatet angående muskelanspänning och alexitymi i denna studie 

kommer jag trots det lyfta fram. En möjlig förklaring hänger ihop med hur emotionsreglering 

fungerar. För vissa former av emotionsreglering är förmåga att identifiera och uttrycka känslor 

väsentlig. Där blir alexitymi ett användbart begrepp som dessutom är enklare att 

operationalisera. Rösterna talade på nonsensspråk och var inte placerade i något narrativt 

sammanhang. Det var således inte möjligt att förstå så mycket kring dem eller göra någon 

kognitiv omvärdering oavsett om personerna hade en välutvecklad sådan förmåga eller inte. 

Det skulle därför kunna vara så att det inte fanns någon skillnad mellan alexityma personer 

och andra på grund av att den typ av emotionsregleringsförmåga som alexityma personer lider 

brist på inte var möjlig att använda i någon större utsträckning i detta experiment. 

En något annorlunda förklaring lägger vikt vid det faktum att känslostimulin i detta 

experiment var korta och kom i relativt täta intervaller. För att en mer utvecklad 

emotionsreglering ska komma till stånd är det tänkbart att det krävs mer tid, även för den som 

är bra på att emotionsreglera. Det är möjligt att alla försökspersoner får likartade 

muskelreaktioner på ett kort ljudstimuli. Eventuellt skulle resultatet bli ett annat om 

exponeringen var längre, t ex under en intervju om personliga svårigheter, t ex en adult 

attachment interview, AAI (Steel & Steel, 2008). Eller är den muskulära reaktionen lika helt 

oavsett emotionsregleringsförmåga?  

Ytterligare en tänkbar förklaring skulle kunna vara om personer med emotionsreglerings-

brister har kroniska muskelanspänningar som gör att avvikelsen från den personliga baslinjen 

inte blir större än för personer med god emotionsregleringsförmåga. Eller är det stimuli som 

används inte är arousalväckande nog för att nödvändiggöra utvecklad emotionsreglering? 

Slutligen kan det vara så att försvar mot känslor så komplexa att muskelanvändningen bara 

blir en liten komponent bland många. Det har inte gjorts några studier kring alexitymi och 

muskelanspänning. Däremot beskriver Lundh och Simonsson-Sarnecki (2001) studier som 

påvisar ett negativt samband mellan alexitymi och positiva känslor, något som de menar 

öppnar för nya riktningar i alexitymiforskningen (Lundh & Simonsson-Sarnecki, 2001). 

8 Allmän diskussion 

Resultaten i den här studien är användbara främst som grundforskning. Det kan vara 

intressant att vidare studera blinkreflexen med auditiva känslostimuli presenterat bilateralt 

jämfört med högersidigt för att avgöra om skillnaden i resultat jämfört med tidigare studier 
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beror på metodologisk skillnad eller inte. Denna jämförelse gör det också möjligt att i ett 

första steg studera skillnader i emotionell perception mellan bilateral och unilateral ljudexpo-

nering. Vidare studier skulle också kunna undersöka om det har betydelse att samma 

modalitet används i mätförfarande som i exponering, t.ex. med en visuell motsvarighet till den 

auditiva startle proben. En annan hypotes att pröva är om ett mer polariserat urval av personer 

med alexitymi jämfört med icke alexityma personer skulle ha gett samvariation för 

muskelanspänning. Vidare skulle det vara intressant att pröva om det längden på emotionella 

stimuli har någon betydelse för muskelanspänningen. Slutligen behöver mer precisa hypoteser 

formuleras kring hur muskelanspänning fungerar inom emotionsreglering. Gissningsvis finns 

ett komplext samspel med många variabler. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att huvudsaklig slutsats i denna studie är att för 

auditiva känslostimuli orsakar negativa stimuli högre muskelanspänning än neutrala 

känslostimuli. Det blir ett nytillskott till tidigare forskning som enbart studerat visuella stimuli 

och minnesproccessande. Den intressanta skillnaden jämfört med tidigare forskning var att 

positiva auditiva känslostimuli orsakade lika stor muskelanspänning som negativa auditiva 

känslostimuli. Förklaringen till detta kan vara antingen metodologisk eller relevant som grund 

för ökad förståelse inom forskningsområdet. Slutligen visades ingen samvariation mellan 

alexitymi och muskelanspänning vid aversiv känslomässig stimuli, men det går inte att dra 

några slutsatser av detta resultat, det kan enbart vara hypotesskapande för vidare forskning. 
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