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Sammanfattning 

Denna studie undersökte hur styrkan i den manuella responsen för emotionella rädslorelevanta 

respektive rädsloneutrala stimulusbilder kan bidra till att förklara variansen i reaktionstider för 

dessa bilder i visuella avsökningsexperiment. Tidigare har mest perceptuella, kognitiva och 

uppmärksamhetsprocesser använts för att förklara variansen i reaktionstiderna för emotionella 

stimuli. Trettiotre försökspersoner fick uppgiften att så snabbt som möjligt avgöra om det fanns 

någon bild av ett djur från en annan kategori än de övriga djuren i en avsökningsmatris. Bilderna 

var ordnade i ett mönster om 3 rader x 4 kolumner. Djuren på bilderna tillhörde kategorin 

rädslorelevant djur (spindel, orm) eller rädsloneutralt djur (katt). Resultaten visade att när katt var 

den avvikande djurbilden resulterade detta i flest korrekta svar. Inget samband mellan styrka och 

rädslorelevant målbild visades. Avsaknaden av samband kan förklaras av att reaktionstider och 

styrka (Newton) mättes vid olika tillfällen och med två olika responsknappar. Resultatet visar också 

att användandet av de olika responsknapparna resulterar i en skillnad i hjärtats slagfrekvens.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ämnesord: Reaktionstid, styrka, emotioner, hjärtats slagfrekvens.  



 

Abstract 

In this study I investigated whether the strength in the manual response for emotional and neutral 

stimulus search arrays can explain some of the difference in reaction times (RT:s) for emotional 

stimuli, or not. Earlier, perceptual, cognitive and attentional processes has mostly been used to 

explain the variance in RT:s. Thirtythree individuals were asked to, as fast as possible, detect a 

target picture among distractor pictures in 3 rows x 4 columns arranged search arrays. The pictures 

were categorized in fear relevant animals (snake, spider) and neutral animals (cat). The results 

showed, more correct responses for cat target. No correlation between strength and fear relevant 

target picture was found. This can partly be explained by that RT:s and force (Newton) was 

measured at different time sets with different buttons. The results show that the use of different 

response buttons results in a difference in the heartbeat frequency. 
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Förord 
 

Jag vill rikta ett tack till de studenter på Högskolan i Gävle som tog sig tid att delta i experimentet 

samt till de personer utanför Högskolan som tog sig tid att komma till labbet för att hjälpa mig att 

delta som försöksdeltagare. Tack Anders Flykt för givande inputs och tålmodig handledning.  
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1. INTRODUKTION 

Inom psykologin och även neuropsykologin har manuella reaktionstider bland annat använts som 

beroendemått när det gäller snabbheten för perceptuellt och kognitivt processande. Detta genom att 

t.ex. med hjälp av reaktionstider mäta hur snabbt försökspersoner hittar ett avvikande stimulus 

bland andra stimuli (Wolfe, 1998). Inom emotionspsykologin har reaktionstider på liknande sätt 

använts, men här har istället variationerna i reaktionstiderna till följd av det emotionella stimuluset 

förklarats av hur olika perceptuella-, och kognitiva processer gör sig gällande (Öhman, Flykt, & 

Esteves, 2001).  

 I en studie med visuell avsökning för att hitta avvikande stimuli av Öhman, Flykt och 

Esteves (2001) föreslår de att människan använder sig av en seriell sökning då hon letar ofarliga 

stimuli medan hon använder sig av en mer automatisk parallell bottom-up process då hon ser djur 

som upplevs som ett hot. Seriell sökning innebär att objekten behandlas sekventiellt, en efter en och 

att varje objekt behandlas ungefär lika länge. Vid parallell sökning behandlas istället de olika 

objekten samtidigt men inte nödvändigtvis lika länge, och behandlingen av de olika objekten kan 

avslutas vid olika tidpunkter (Townsend, 1990). 

Vidare menar Öhman m.fl. att detta ur ett evolutionärt perspektiv kan förklaras av att människan har 

en nedärvd benägenhet att uppmärksamma de djur som anses vara ett hot för henne, såsom spindlar 

och ormar etc. Däggdjuren har behövt skilja på resurser såsom mat och möjliga parningspartners 

från hot, och denna process har behövt vara snabb för att överleva i en miljö där dessa existerar sida 

vid sida. För att finna mat och parningspartners används en medvetet målinriktad 

uppmärksamhetsprocess, medan hot istället uppmärksammas genom en automatisk och 

reflexmässig process.  

Skillnaden mellan dessa två former av uppmärksamhet förklarades först av James (1890, 

refererad i Öhman et al., 2001). Senare har experiment bl.a. av Muller och Rabbitt (1989), visat på 

en skillnad mellan viljestyrda uppmärksamhetsprocesser och automatiska urskiljningsprocesser. De 

tidigare är långsammare än de senare som aktiveras av stimuli utanför uppmärksamhetsfältet. När 

oväntade stimuli kommer upp i det perifera synfältet medan fokus och perceptuellt processande 

ligger på annat håll prioriteras detta och tar på så vis uppmärksamhetsresurserna (Öhman, 1979, 

refererad i Öhman et al., 2001 ). Dock interagerar också mer medvetna målinriktade processer i 

uppmärksammandet av perifera stimuli (Yantis, 1998), men i och med att det finns en relevans för 

överlevnad i ett hotande objekt menar man då att detta skulle fånga uppmärksamheten mer 

automatiskt (Folk, Remington & Johnston, 1992).  

Hur oväntade stimuli bearbetas för processande kan påvisas genom ökning eller minskning i 

hjärtfrekvens. En minskning i hjärtfrekvens underlättar ett vidare processande av stimulit (en s.k. 

orienteringsrespons) medan en ökning visar på en rädslorespons. (Graham& Weisbard, 1971). I 
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studien av Öhman et al. (2001) uppvisades kortare responstider (RT:er) för bilder som visade 

stimuli som var klassade som hotande, ormar och spindlar, än för bilder som visade stimuli som var 

klassade som icke-hotande (dvs irrelevanta i detta hänseende på hot), svampar och blommor. Om 

antalet bilder som skulle avsökas var nio istället för fyra förlängdes också reaktionstiderna för de 

icke hot-relevanta objekten, medan reaktionstiden för de farliga djuren inte förändrades. Vidare 

visade resultaten att de som var rädda för ormar och spindlar reagerade snabbare på de djur de var 

rädda för. T.ex. visade en ormrädd person kortare reaktionstider för avvikande ormar än avvikande 

spindlar. Dessa resultat tolkades som att rädsla styr uppmärksamhet. När man blir medveten om 

hotet är uppmärksamheten redan där och kroppen förberedd att reagera. 

 Att det är en rädslorespons som är en av mekanismerna bakom detta styrks av data från en 

liknande studie av Flykt (2005), där han åter igen testade reaktionstiden för rädslorelevanta och 

rädsloneutrala stimuli. I denna studie användes dessutom förändringar i hjärtats slagfrekvens som 

beroendemått. Flykt fann snabbare reaktionstid då målbilden (d.v.s. den bild som kom från en 

avvikande kategori) tillhörde kategorin orm eller spindel (som klassificeras som ett hotande djur) 

och mindre minskning av hjärtats slagfrekvensen (i förhållande till när ett rädsloneutralt stimulus 

var målbild) vilket tyder på en rädslorespons.  

 I studien av Flykt och Caldara (2006) undersöktes tidsförlopp och lokalisering i hjärnbarken 

för responsen på de rädslorelevanta djuren ormar och spindlar i förhållande till icke rädslorelevanta 

stimuli, svampar och blommor. I studien ingick personer som var spindelrädda och ormrädda. I linje 

med tidigare resultat visades snabbare reaktionstider för de målbilder av det djur de var rädda för. I 

den andra delen av experimentet mättes event-related potential (ERP). Detta för att se hur hjärnan 

processar rädslorelevanta målbilder respektive rädslorelevanta målbilder som försökspersonen hade 

rädsla för i visuella avsökningsexperiment.  

 Resultaten visade att hjärnaktiviteten ökade för det fruktade djuret i ett tidsfönster 550-700 ms 

efter stimulus exponeringarna och denna effekt visades över motorbarksområden. Dock fann man 

ingen skillnad i latensen på när detta visade sig, vilket i sin tur inte kan stödja att försökspersonerna 

använder ett tidigt informationsprocessande när de upptäcker de djur de var rädda för. Detta tyder 

på att perceptuella processer inte är det som ensamt kan förklara skillnader i RT:er.  

Flykt (2006), menar att det tidigare förslaget att responser till bilder på djur som individen är 

rädd för skulle drivas av en automatisk preattentiv process inte är tillräcklig för att förklara de 

snabbare reaktionstiderna för hotande stimuli än för icke hotande stimuli. I ett annat experiment 

(Flykt, 2006) fick försökspersonerna vänta 0.5 - 1 sekund på att svara vilket ändå gav snabbare 

reaktionstid för spindlar och ormar.  

 Flykt (2006) föreslår därför att man istället använder sig av olika sekvenser av processande. 

Först en medveten process för att hitta målbilden och sedan en mer automatisk process i att bedöma 
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hur hotande objektet är, varför vi får snabbare reaktionstider för de hot-relevanta objekten. En 

bidragande teori till att förklara hur uppmärksamheten styrs går att finna genom Attention Control 

Theory (Eysenck, Derakshan, Santos, Calvo, 2007). Denna teori menar att vi under oroliga och 

pressande situationer låter vår målinriktade uppmärksamhet stå åt sidan för vårt stimulusdrivna 

uppmärksamhetssystem vilket leder till att uppmärksamheten automatiskt styrs mot det hotrelevanta 

stimuluset. Då uppgiften går ut på att hitta avvikande stimuli bland distraktorer kommer 

distraktorerna ta längre tid att behandlas då dessa är hotrelevanta vilket ger längre RT:er, men även 

fler korrekta svar då mer resurser läggs till att behandla distraktorerna. Medan neutrala distraktorer 

inte konkurrerar om resurserna att hålla sig till uppgiften.  

Det automatiska processandet menar Flykt (2006) skulle leda till en motorförberedelse för 

att snabbt kunna agera inför ett stundande hot. Reaktionstider för negativa stimuli som upplevs som 

hotande skulle därmed inte bara spegla kognitiva, perceptuella och uppmärksamhetsprocesser som 

behandlats av de ovan nämnda studierna utan också kunna påverkas av denna motorförberedelse.  

 I relation till detta är det på så sätt intressant att innefatta forskning som behandlar hur 

muskelanspänning har visat sig vara sammankopplad med hur vi förbereder oss och svarar på 

negativa stimuli. Forskning har bland annat visat på hur råttor svarar på kommande hot genom att 

stelna till, till följd av en muskelanspänning som förekommer motoraktiviteten i att hoppa till 

(Davis, 1996). Forskning på människor har vidare visat på hur försökspersoner reagerar med att 

blinka starkare då de exponerats för bilder som klassas som negativa i förhållande till bilder som 

klassas som positiva (Lang, Bradley & Cuthbert, 1993; Bradley, Codispoti, Cuthbert & Lang 2001).  

 Det har också nyligen visats att man reagerar med mer styrka då orm- och spindelrädda 

personer ser djur som de upplever farliga än då de ser andra djur (Flykt, Lindeberg, & Derakshan, 

inskickat för publicering). I denna studie har man liksom tidigare låtit försökspersonerna avgöra om 

djur tillhör samma kategori eller om det fanns ett djur från en avvikande kategori. Samtidigt har 

man mätt styrkan (i Newton) på knapptryckningarna försökspersonen responderar med. Dessa 

resultat indikerar på att det faktiskt finns en koppling mellan stimuli som upplevs som farligt och 

styrkan i den manuella responsen. Styrkan i att reagera verkar på så vis vara en motorförberedelse 

som är aktuell i att reproducera korta reaktionstider till rädslorelevanta stimuli för att kunna möta 

hotet. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med den aktuella studien är att undersöka hur stor del av variationen i RT:er som kan 

förklaras av styrkan i den manuella responsen. Till skillnad från tidigare studie i samma ämne 

(Flykt Derakshan, & Lindeberg, inskickat för publicering) selekterades inte försöksdeltagarna i 

denna studie baserat på deras rädsla för ormar och spindlar.  
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 Ett annat syfte är att studera om de tidigare resultaten i reaktionstid, där det rädsloneutrala 

djuret katt placeras bland de rädslorelevanta djuren spindlar och ormar, eller tvärt om, kan 

replikeras. Där man enligt tidigare forskning (Flykt, 2005) kommer att se en snabbare reaktionstid 

då försökspersonerna ser rädslorelevanta djur (orm eller spindel) i en matris av rädsloneutrala djur 

(katter) än om vi skulle se det motsatta. Likaså förväntas flest korrekta svar för det rädsloneutrala 

djuret katt enligt Attentional Control Theory (Eysenck, Derakshan, Santos & Calvo, 2007). EKG 

kommer också mätas för att se hur hjärtfrekvens eventuellt förändras i förhållande till de olika 

bildkombinationerna och om de olika responsknapparna (tangentbordsknappar vs. 

styrkesensorknappar) resulterar i olika resultat.  

 

1.3 Hypotes 

• Flest korrekta svar förväntas för katt som målbild. 

• Reaktionstiderna och styrka till målbilden i visuella avsökningsexperiment kommer skilja sig 

mellan ett rädslorelevant och rädsloneutralt djur där det tidigare förväntas ge snabbare RT:er 

och mer styrka i den manuella responsen. 

• Hur stor del av variationen i RT:er för att upptäcka rädslorelevanta djur i förhållande till 

rädsloneutrala djur, kan förklaras av styrkan i den manuella responsen och HR? 

 
2. METOD 

2.1 Försöksdeltagare 

Undersökningsdeltagarna tillfrågades slumpvis på Högskolan i Gävle och var studerande eller 

besökande där. Antalet undersökningsdeltagare var 43 stycken (4 vänsterhänta, 19 kvinnor). Med 

ett bortfall på 10 personer på grund av tekniska problem vid experimentet (4 kvinnor). Medelåldern 

var 29 år, medianen 24. Variationen låg mellan 19-63 år. Vid rekryteringen fick 

undersökningsdeltagarna veta att det handlade om ett psykologiexperiment där det skulle testas hur 

olika tryck-knappar fungerade och att EKG samtidigt skulle mätas för att se om läget på armarna 

skulle påverkar EKG-signalen. De blev också lovade en biobiljett som kompensation. Innan 

experimentets början fick undersökningsdeltagarna också skriva under ett medgivande att de deltar 

av fri vilja samt att de när som helst hade rätt att avbryta experimentet utan några negativa 

påföljder. Varannan undersökningsdeltagare fick börja med att använda reaktionsknapparna och 

styrkemätningsknapparna.    

 

2.2 Design och analys 

Studien hade en 2 responsknapp (reaktionstid vs. styrka) x 3 målbild (Spindel, Katt och Orm) 

inompersonsdesign med en beroende variabel korrekta svar. Då styrka och reaktionstider är olika 
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fysiska storheter delades analysen upp för dessa och resulterade i två envägsvariansanalyser med 

oberoende variabeln målbild (Spindel, Katt och Orm). Hjärtats slagfrekvens och styrka i de 

manuella responserna användes i en multipel regressionsanalys för att se om de kan förklara 

variationen i reaktionstiderna. En 2x3 inompersondesign gjordes också på typ av responsknapp och 

målbild för hjärtslagsintervall 1-5 med den beroende variabeln slagfrekvens. Detta för att se om de 

olika responstyperna ger olika resultat på hjärtats slagfrekvens. 

 

2.3 Databehandling 

Endast rätta svar togs med i analysen. R-vågor från EKG-signalen plockades ut semiautomatiskt 

och användes sedan i beräkningar av hjärtats slagfrekvens. Två hela hjärtslagsintervall som föregick 

stimulus början användes som baslinje och sedan fem hjärtslagsintervall efter intervallet som 

innehöll stimulus början.  

 

2.4 Stimulus Material 

De matriser som användes bestod av alla möjliga kombinationer av bilder på katter, ormar eller 

spindlar. Dessa bilder var alla i färg. De sex kombinationerna målbild och distraktorbilder som 

kunde uppkomma var katt-orm, katt-spindel, orm-katt, orm-spindel, spindel-katt, spindel-orm. 

Målbilderna kunde anta 12 positioner på skärmen där mönstret var ordnat i 3 rader och 4 kolumner. 

För matriser av djur från samma kategori fanns fyra kombinationer spindel, katt, orm. Totalt 

användes 54 matriser per visning.  

   

2.5 Apparatur 

Matriserna presenterades på en 17-tums skärm. Avståndet mellan personen och datorskärmen var 

uppskattningsvis 50 cm. Programvara och utrustning för monitorering av RT:er utgjordes av 

Berisoft’s ERTS. Styrkan mättes med hjälp av Science Cube’s Excellinterface. EKG mättes med 

med Biopac MP100 och mjukvaran Acqknowledge. 

 

2.6 Procedur 

Försöksdeltagarna fick först informationen om att de när som helst kunde avbryta experimentet utan 

några negativa påföljder och sedan skriva under ett medgivande att de deltog av fri vilja. Därefter 

blev försöksdeltagaren placerad framför en dataskärm där elektroder kopplades till kroppen för 

mätning av EKG. De fick informationen att experimentet skulle utgöras av två omgångar där de 

varje gång skulle få se bilder av djur i kategorierna katter, ormar och spindlar. Dessa bilder var 

formade i matriser om 3 x 4 djur, där alla djur antingen tillhörde samma kategori eller utgjordes av 

ett avvikande djur bland dem. Bilderna var slumpvis placerade vid varje matris. Försöksdeltagaren 
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blev instruerad att avgöra om alla djur tillhör samma kategori och då trycka på f-tangenten på 

tangentbordet, eller om det fanns ett avvikande djur i matrisen, trycka på l-tangenten, detta om 

försöksdeltagaren var högerhänt. Eftersom vi ska mäta reaktionstid som har visats vara snabbare för 

det avvikande djuret, och för att inte jämna ut denna skillnad med att trycka med ”fel” hand ombads 

försöksdeltagaren använda den hand hon eller hand oftast använder. Detta instruerades 

försöksdeltagarna göra så snabbt och korrekt som möjligt.  

 Bilderna visades i 2000 millisekunder. Efter 54 matriser visats blev försöksdeltagaren 

instruerad att göra precis lika som vid det tidigare försöket men nu använda de andra knapparna, 

som här mäter tryck. Hälften av försöksdeltagarna (varannan försöksdeltagare) fick börja med 

tangentbordet och varannan med tryck-knapparna, för att inte en speciell ordning skulle påverka 

resultatet. Försöksdeltagarna fick informationen att syftet var att testa olika knappar, ej att dessa 

mätte tryck respektive reaktionstid.  

 

2.7 Forskningsetiska överväganden 

Försöksdeltagarna fick då de kom till labbet skriva under en medgivande att de deltog av fri vilja 

och att de vid vilken tidpunkt som helst kunde avbryta experimentet utan negativa följder.  

 

3. RESULTAT   

För att se om styrkemätningsknapparna och reaktionstidsknapparna kunde påverka antal korrekta 

svar, samt om respektive målbild för korrekta svar kunde påverka antal korrekta svar gjordes en 2 x 

3 inompersonsdesign med en beroende variabel korrekta svar. Då undersökningsdeltagarna använde 

sig av styrkemätningsknapparna fick de fler antal korrekta svar (10.54) än då de använde sig av 

reaktionsmätningsknapparna (9.46). Detta visades av en huvudeffekt av variabeln Responstyp 

F(1,58) = 16.76, p <.01, η2 = .37. Det visades också att då målbilden var katt hade 

försöksdeltagarna flest antal rätta svar (10.80) sedan orm (9.57) och spindel (9.63) vilket visades av 

en huvudeffekt av djurmålbild, F(2,58) = 13.09, p <.01, η2 = .31. Ingen interaktionseffekt visades.  

Resultatet för variansanalysen av styrkan vid korrekta svar visade på en marginell effekt av 

variabeln målbild. Då målbilden var katt reagerade undersökningsdeltagarna med mest styrka 

(27.11 N), därefter då målbilden var orm (26.51 N), och då målbilden var spindel (25.51 N), 

F(2,58) = 2.91, p < .07, η2 = .09. I analysen av RT:er vid korrekta svar kunde inga effekter påvisas. 

En multipel regressionsanalys med RT:er för respektive djurmålbild som beroende variabel och 

med hjärtslagsintervall 1-5 och styrka för den aktuella målbilden som oberoende variabel visade 

inga effekter. I variansanalysen med de olika responstypernas påverkan på hjärtats slagfrekvens 

visades vid det fjärde hjärtfrekvensintervallet en större ökning av hjärtats slagfrekvens då 

undersökningsdeltagarna använde sig av styrkemätningsknapparna (2.28) än då de använde sig av 
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reaktionstidsknapparna (1.13). Detta visade på en effekt av Knapp F(1,59) = 5.68, p < .02, η2 = .16. 

Likaså i det femte hjärtfrekvensintervallet kunde en ökning påvisas då undersökningsdeltagarna 

använde sig av styrkemätningsknapparna (2.59) än då de använde sig av reaktionstidsknapparna 

(1.79). Åter igen visades detta av en effekt av variabeln Knapp F(1,29)= 4.56, p= .04, η2 = .14. 

4. DISKUSSION 

Resultaten visade att när en katt var den avvikande djurbilden resulterade detta i flest korrekta svar. 

Ingen effekt av styrka och rädslorelevant målbild kunde påvisas. Ej heller kunde en skillnad i 

hjärtats slagfrekvens påvisas mellan de olika målbilderna respektive distraktorerna.  

I linje med tidigare forskning (Flykt & Bjärtå, 2008) påvisades fler antal korrekta svar på 

den rädsloneutrala målbilden som i denna studie var katt. Detta menar forskarna beror på att 

människan ger mer resurser till att behandla ett hotande objekt och på så vis reagerar snabbare på 

detta medan man för ett rädsloneutralt djur får ta sig mer tid att bearbeta informationen och därmed 

är chanserna större att svara korrekt (Eysenck et al., 2007 ). Det fanns ingen effekt av antal korrekta 

svar på distraktorerna. Att endast en effekt av målbilden visades menar Flykt (2005, 2006) beror på 

att vi först reagerar på målbilden och därefter på distraktorerna. Detta ligger i enlighet med The 

Perceptual Load theory (Lavie, 1995, 2005) och även tidigare resultat från studier av Flykt (2005, 

2006). Eftersom försökspersonerna ombads att svara så tidigt som möjligt förväntades så också 

effekterna endast vara relaterade till målbilden i denna studie.  

 I denna studie lyckades inte tidigare resultat av kortare reaktionstider för rädslorelevanta 

djur replikeras. Detta kan därmed också förklara varför ej heller någon skillnad i hjärtfrekvens 

mellan rädslorelevanta och rädsloneutrala djur påvisades, och på så vis ej heller om det förekommit 

skillnader i rädslo- eller orienteringsrespons i förhållande till reaktionstider. Detta har dock påvisats 

i en tidigare studie (Flykt & Bjärtå, 2008) men det finns även exempel där inga skillnader i 

hjärtfrekvens förekommit (Flykt & Caldara, 2006). Flykt och Caldara menar att detta kan bero på 

att försöksdeltagarna som valdes ut för deras fobi för spindlar eller ormar (som ingick i 

stimulusmaterialet) skapade strategier som påverkade den fysiologiska responsen vid upptäckandet 

av stimuluset.   

 En effekt avseende ökning i hjärtslagfrekvens i intervallen 3 och 4 som beror på knapp 

(styrkeknapp) påvisades. Detta kan förklaras av att försökspersonerna upplevde att de behövde 

trycka hårdare på styrkeknapparna på grund av typ av knapp. Styrkeknapparna var monterade på 

stolsarmtaget istället för att sitta på tangentbordet vilket kan resultera i en större fysisk 

ansträngning.  

 Att resultaten i denna studie inte visade på snabbare RT:er för rädslorelevanta djur i 

förhållande till rädsloneutrala djur skulle potentiellt kunna beror på val av stimulusmaterial i 

kombination med kriteriet för försöksdeltagarna. I tidigare forskning har sambanden mellan RT:er 
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och rädslorelevant målbild förklarats av att rädsla styr uppmärksamhet. I studien av Öhman et al. 

(2001) testades också fobiker i samma experiment. Där visades endast en skillnad i kortare 

reaktionstider för det fruktade rädslorelevanta djuret. Ingen skillnad fanns mellan rädslorelevant 

men icke fruktade djuret och de rädsloneutrala objekten blomma och svamp.  

  En anledning till att denna studie inte givit samma resultat som tidigare studier i aspekten 

RT:er för det rädslorelevanta djuret skulle också kunna bero på stimulusmaterialet. 

Stimulusmaterialet utgjordes av de rädslorelevanta djuren spindel och orm respektive det 

rädsloneutrala djuret katt. I tidigare studier som liknar denna i hänseendet att försöksdeltagare inte 

var testade som fobiker, utgjordes stimulusmaterialet av rädsloneutrala objekt i form av svampar 

och blommor och de rädslorelevanta djuren spindel och orm (Flykt, 2005, 2006, Öhman, Flykt & 

Caldara, 2001). Kanske finns möjligheten att en bild av ett levande djur (katt) processas på ett 

annorlunda sätt i jämförelse med objekt som blommor och svampar.  

 Att denna studie inte lyckats replikera den tidigare forskningens resultat på sambandet 

mellan kortare RT:er och mer styrka för rädslorelevanta djur (Flykt, Lindeberg, &Derakshan , 

Inskickad för publicering) skulle delvis kunna förklaras av begränsningar i den tekniska 

utrustningen. I och med att styrka och reaktion ej kan mätas med samma responsknappar måste 

reaktionerna vid de olika försökstillfällena läggas ihop med varandra. På så vis kan alltså detta 

förklara att det inte finns ett lika stort samband mellan RT:er och styrka.  

 Vad som också föreslås är att även förfina den tekniska utrustningen. Detta genom att ta 

fram knappar som klarar att mäta både styrka och reaktionshastighet samtidigt. Men också typen av 

knapp skulle eventuellt behöva ändras. Eftersom styrkemätningsknapparna gav mer förändring i 

hjärtfrekvens antas att mer styrka användes till denna sorts knappar. För att undvika detta skulle 

samma sorts knappar behöva användas så att inga ovidkommande variabler får chans att påverka. 

Likaså är det viktigt att dessa knappar är monterade på samma avstånd från skärmen för att undvika 

att läget på armarna påverkar hjärtfrekvensen.   

 Sammanfattningsvis kan det utifrån resultaten från denna studie inte sägas hur stor del av 

variationen i RT:er för att upptäcka rädslorelevanta djur i förhållande till rädsloneutrala djur, som 

kan förklaras av styrkan i den manuella responsen. Eftersom inga data visar på en signifikant effekt 

av målbild i förhållande till reaktionstider kan jag därför inte heller säga något om hur styrka har en 

del i förklaringen av denna. Dock tyder resultatet med fler antal korrekta svar för målbilden katt att 

det krävs mer resurser till att bearbeta en rädsloneutral målbild i förhållande till en rädslorelevant. 

Detta i enlighet med tidigare resultat (Flykt & Bjärtå, 2008). 

 Det vi kan se gällande den tekniska utrustningen och metoden utifrån resultaten är en ökning 

i hjärtfrekvens för styrka-knappen. Detta betyder att typ av knapp, liksom eventuellt läget armen har 

i förhållande till knappen, har en betydelse för förändring i EKG. Därför måste dessa variabler 
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kontrolleras då framtida experiment görs för att undvika inverkan på resultatet.  

Förslagsvis skulle förändringar i metod och förfinad utrustning vid framtida experiment med 

samma frågeställning kunna generera resultat som ligger närmare den tidigare forskningen på 

området. Förhoppningsvis kan då lättare undersökas hur stor del variationen i reaktionstiderna som 

kan förklaras av styrkan i den manuella responsen.  
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