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Människans förmåga att känna lukter samt känna igen ansikten är två aspekter 

som är viktiga för människor. I denna studie undersöktes det om obehagliga och 

behagliga lukter påverkar vilket emotionellt ansikte som kopplas samman med 

de två olika lukterna. Trettioåtta deltagare deltog i studien och experimentet 

genomfördes framför en dator i ett test med dot probe paradigmen. Deltagarna 

fick en lukt placerad under näsan och skattade sedan luktens 

positivitet/negativitet samt intensitet. Därefter gjordes testet med dot probe och 

slutligen skattades luktens intensitet ytterligare en gång samt att det skulle 

matchas ett emotionellt ansikte till lukten. Resultatet visade ingen signifikant 

skillnad mellan lukterna för dot probe, dock fanns en skillnad mellan 

skattningarna på lukterna före och efter dot probe.  

 

Människor använder sig av ansiktsuttryck för att medvetet och omedvetet förmedla emotioner 

till andra personer. Ett ansiktsuttryck kan säga mer än ord och ge indikationer på hur en person 

känner sig utan att den pratar. Det sägs att det finns fem grundemotioner: ilska, glädje, äckel, 

rädsla och förvåning. (Ekman & Paul, 1992) Dessa grundemotioner är kartlagda för att öka 

förståelsen för vilka emotioner som ligger till grunden för andra emotioner. Ansiktsuttryck som 

visar rädsla, förvåning, aggression och äckel är emotioner som drar till sig uppmärksamhet 

medan andra emotioner som exempelvis glädje har en förmåga att smitta av sig. 

  

Olika uttryck visar hur du känner inför något, ser du arg ut förstår personer i din omgivning att 

du är arg och ser du glad ut uppfattas du som glad och tillfreds. Uttryck som vi gör med våra 

ansikten kan dra till sig uppmärksamhet och göra att vi skiftar fokus från en person till en annan. 

Neutrala ansiktsuttryck drar inte till sig uppmärksamhet på samma sätt som ett förvånat, argt 

eller ledset ansikte.   I en studie visade Svegar, Karum och Polic (2013) att arga ansiktsuttryck 

prioriteras i vårt kognitiva system eftersom att vikten av att känna igen fara/ hotfullhet snabbt 

är viktigt för hur vi ska agera i en situation. Studien visade även att glada ansikten likaväl som 

arga ansikten var prioriterade i vårt kognitiva tankesystem, men att de glada ansiktena vart 

tydligt överrepresenterade i det kognitiva systemet. Glada ansikten och leenden är viktiga för 

att skapa och underhålla relationer och är därför viktiga aspekter ur ett långsiktigt perspektiv 

för lycka för oss människor. Arga och hotfulla ansikten har sin grundläggande vikt i att varna 

för hotfulla och farliga situationer och har inte samma långsiktiga tyngdpunkt som de glada 

ansiktena har. (Svegar et.al., 2013).  

 

 Människans ansiktsuttryck är också relaterat till vårt luktsystem. Luktsystemet har många olika 

funktioner där vissa är mer självklara än andra. Luktsystemet kan förutom det uppenbara i att 

känna igen lukter även fungera som ett varningssystem för farliga lukter. Känner vi lukten av 

brandrök förstår vi att något brinner och att vi ska försöka att undvika att andas in rök. Vi kan 

även undvika att äta mat som luktar illa då vi vet att mat som inte luktar som det ska kan ha 

blivit dåligt och bör undvikas att ätas (Stevenson, 2010). 
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Luktsystemet har även förbindelser med våra minnessystem och kan koppla samman en lukt 

med ett minne, genom att vi luktar på olika saker kan vi även minnas händelser, personer, 

känslor eller platser som är sammankopplade med en specifik lukt. I en studie av Willander och 

Larsson (2006) undersöktes äldre människors förmåga att minnas händelser eller personer från 

sin barndom med hjälp av ord, bilder eller lukter. Resultatet visade att självbiografiska minnen 

som kommit i samband med luktstimuli ofta var äldre minnesbilder än de minnena som kom 

vid ord och bildstimuli. Luktminnena kunde dateras till händelser som skedde innan tio års ålder 

medan minnen triggade av ord och bildstimuli var senare minnesbilder som daterades mellan 

11 - 20 års ålder. Många av deltagarna i studien menade också att luktminnena gav en känsla 

av att ha rest tillbaka i tiden och upplevt händelsen på nytt medan minnena triggade av ord och 

bilder inte alls hade samma meddragande effekt. 

 

För att kunna föra samman dessa två funktioner, ansiktsuttryck och luktsystem och kunna 

analysera dem tillsammans kan ett paradigm kallad dot probe användas. Dot probe paradigmen 

är oftast använd av personer insatta i den kognitiva psykologin för att bedöma selektiv 

uppmärksamhet. Paradigmen utvecklades av Halkiopoulos år 1981 men kom några år senare 

att uppdateras av MacLeod, Matthews och Tata som år 1986 lanserade en visuell dot probe. Det 

finns typer av visuell uppmärksamhet, öppen (overt) och dold (covert). Öppen uppmärksamhet 

är när du riktar din blick mot något och dold uppmärksamhet är när du riktar din uppmärksamhet 

mot något som du inte tittar rakt på. 

 

Dot probe paradigmen gick till en början ut på att undersöka människors 

uppmärksamhetsförmåga när de utsattes för hotfull eller icke-hotfull information. Paradigmen 

kom dock senare att även användas till annan uppmärksamhetsforskning och inte bara den 

forskningen som handlade om hotfullhet. I ett experiment gjort av Holmes, Bradley, Nielsen & 

Mogg (2008) undersöktes det hur den mänskliga hjärnan reagerar på hotfulla respektive glada 

ansikten med hjälp av elektroder. Elektroderna mätte hjärnans aktiveringsmönster på skalpen 

en viss tid efter att stimulit presenterades och benämndes som: Event-related potential (ERP). 

ERP är ett samlingsord för den hjärnaktivitet som är ett direkt resultat av en specifikt kognitivt 

stimuli. Datan samlades in medan deltagarna fick se olika ansikten (arga -neutrala, neutrala - 

glada exempelvis) i 500 millisekunder följt av en probe. Resultatet visade att reaktionstiden var 

snabbare för den probe som mätte de emotionella ansiktena samt att ERP visade att 

reaktionstiden för hotfulla ansiktsuttryck var snabbare än för glada ansikten på den sidan som 

punkten fanns. 

 

Event-related potential har även använts för att mäta effekterna av behagliga och obehagliga 

lukter tillsammans med glada och äcklade ansikten. (Cook, Kokomotou, Soto, Fallon, Tyson-

Carr, Thomas, Giesbrecht, Field & Stancak, 2017) Studien visade att goda lukter tillsammans 

med glada ansikten och äckliga lukter tillsammans med äckliga ansikten skattades som mer 
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trevliga respektive otrevliga. Äckliga lukter skattades som mer intensiva när de kopplades 

samman med äckliga ansiktsuttryck medan goda lukter tillsammans med glada ansikten 

uppfattades som mer trevliga. Studien visade även att interaktioner mellan lukt och emotionella 

ansiktsuttryck kan ge utslag på event-related potential komponenter på det viset att 

kombinationen äckliga lukter och äcklade ansikten gav större utslag på ERP, skattades mer 

intensivt och ledde till förändrad andning. Alla dessa komponenter har även en grund i de 

förändringar som sker i hjärnan och kroppen när en människa upplever eller är i närheten av 

fara.  

 

Tidigare forskning har försökt svara på om lukter kan påverka vår uppmärksamhet genom att 

använda olika mätinstrument som tillexempel dot probe paradigmen. Dessa studier har inte gett 

några signifikanta resultat och därför finns ett fortsatt intresse för att ta reda på om lukter har 

en förmåga att påverka människans uppmärksamhet. För att försöka mäta uppmärksamheten 

har ofta emotionella ansikten i kombination med doftstimuli används som ett sätt att manipulera 

uppmärksamheten för just olika lukter. En förklaring till att det trots en del studier inte blivit 

något anmärkningsvärt resultat är att de studier som gjorts alla har använt olika metoder för att 

ta reda på detta eventuella samband. Föreliggande studie har därför valt att använda emotionella 

ansikten, doftstimuli samt dot probe paradigmen likt en annan studie gjord av Syrjänen, Liuzza, 

Fisher och Olofsson (2017) för att ta reda på om lukter kan påverka uppmärksamhet 

 

Människans luktsinne har främst fungerat på ett sätt för att känna lukten av fara. Vi vill inte äta 

något som luktar illa, vår förmåga att känna lukten av brandrök kan rädda liv och vi håller oss 

undan saker och personer som vi upplever luktar illa, eftersom att det kan tyda på sjukdom eller 

liknande (Tybur, Lieberman & Griskevicius, 2009). Hos oss människor finns även ett system 

som på engelska heter ”Behavioral Immune System” och förkortas BIS. BIS är ett system gör 

att människan skyddar sig själv mot möjliga patogener i samhället (Van Leeuwen & Petersen, 

2018). En patogen kallas det som framkallar sjukdomar, som exempelvis gifter, virus, bakterier 

eller smittämnen. I studien av Van Leeuwen och Petersen undersöktes det om BIS innehöll 

ytterligare en komponent som gör att människan dessutom undviker människor från andra 

okända utgrupper Studien visade att BIS inte är delaktig i valet att undvika människor från 

främmande utgrupper utan BIS motiverar en person att undvika en annan människa om den 

uppfattas som smittsam oavsett om den personen tillhör en ut eller ingrupp. 

 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka huruvida personer matchar ett emotionellt 

ansikte till en specifik lukt eller inte. Denna studie kommer fokusera på om tre olika lukter 

(behaglig, obehaglig, neutral) påverkar vilket emotionellt ansikte (äcklat, glatt neutralt) som 

matchas med lukten.  

 

Frågeställningen är att den goda lukten i högre uträckning kommer kopplas med glada och 

neutrala ansiktsuttryck, den obehagliga lukten kommer kopplas med ledsna uttryck och den 

neutrala lukten kommer kopplas till ett neutralt ansikte. Den neutrala lukten kan användas som 

en kontrollgrupp för att se effekten av lukt jämfört med ingen lukt. 

 

Hypotesen är att när den obehagliga lukten presenteras kommer uppmärksamheten snabbare 

kommer dras till äcklade ansiktet. Reaktionstiden kommer då att bli snabbare för 

kombinationen äcklat ansikte och äcklig lukt än vad det kommer bli för exempelvis 

kombinationen äcklig lukt och ett neutralt ansikte. Det vill undersökas om lukter rent 

reaktionsmässigt påverkar vår förmåga att koppla äckliga lukter till ett äcklat ansiktsuttryck och 

goda lukter till ett glatt ansiktsuttryck. Finns det en interaktion skulle detta visa på att ansiktena 

och lukterna bearbetas som en helhet.   
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Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

Undersökningsdeltagarna valdes ut genom annonsering på psykologiska institutionen på 

Stockholms universitet, via studentkaninen och via mejl till alla studenter vid psykologiska 

institutionen. Stickprovet bestod av 38 personer, (60,5 % var kvinnor och 39,5 % var män) i 

varierande åldrar från 20 – 53 år (m = 26,47 och s = 6,98). Sex personer uppgav att de var rökare 

och 17 personer uppgav att de någon gång rökt i sitt liv, feströker eller har rökt förut men slutat. 

Innan experimentet genomfördes fick deltagarna läsa igenom och skriva under en 

samtyckesblankett och det informerades om de forskningsetiska principerna samt att 

deltagandet var frivilligt och anonymt. Deltagarna fick antingen ett presentkort på 100 kronor 

eller så kallad EE-tid (experimentell erfarenhet) som tack för sitt deltagande. Innan 

experimentet började fick deltagarna läsa igenom och skriva under en samtyckesblankett med 

information om studien och att deltagandet när som helt kunde avbrytas utan att för 

försöksledaren ange orsak. 

 

Apparatur och material 

Experimentet programmerades i experimentmjukvaran PsychoPy och i paradigmet kallat dot 

probe (MacLeod, Mathews & Tata, 1986). Dot probe går ut på att två bilder på emotionella 

ansikten visas bredvid varandra med ett fixationskryss i mitten, bakom ett av ansiktena finns en 

punkt som syns när ansiktena försvinner. Undersökningsdeltagaren uppmanas att alltid ha 

blicken på krysset genom hela experimentet. Bilderna visas under 500 millisekunder och 

försvinner sedan ur bild, bakom en av bilderna visas en punkt och deltagarens uppgift är att 

klicka på vänster piltangent om punkten visas bakom det vänstra ansiktet och höger piltangent 

om punkten visas bakom det högra ansiktet. Under övningen visas 60 unika bilder på 

emotionella ansikten för försökspersonen. 

 

Förutom dot probe har SAM skalan- Self- Assessment Manikin används för att skatta ansikten 

i relation till lukterna i experimentet. SAM-skalan är en icke-verbal illustrerad 

bedömningsteknik som mäter glädje och arousal kopplat till en persons instinktiva reaktion till 

olika stimuli (Bradley & Lang, 1994). SAM-skalan finns att se i figur 1. 

 

Experimentet i denna studie bestod av tre identiska block där den första uppgiften i varje block 

var att skatta hur positiv eller negativ lukten var samt hur intensiv lukten var. Den andra delen 

i blocken var dote probe övningen. Den sista delen i varje block innehöll en skattning där 

deltagaren skulle skatta intensiteten av lukten, samt bestämma ett ansiktsuttryck på lukten 

utifrån sex stycken emotionella ansikten. Ansiktena skulle sedan skattas hur positiva/negativa 

samt hur intensiva det var. De emotionella ansiktena är hämtade från databasen The Karolinska 

Directed Emotioal Faces (Lundqvist, Flykt, Öhman, 1998) och gick från äcklade till glada och 

skattningen av sammankopplingen mellan lukterna och ansiktena gjordes med hjälp av SAM 

(Selft-Assessment Manikin) skalan (Bradley & Lang, 1994). Deltagarna fick innan det faktiska 

experimentet gjordes genomföra en provomgång av alla tre uppgifterna för att försäkra sig om 

att de förstod uppgiften som helhet. Deltagarna placerades framför en dator och fick information 

om att de kommer få en bomullsrulle med en lukt placerad under näsan. I experimentet ingick 

tre lukter: en obehaglig lukt, en behaglig lukt och en neutral lukt. Den obehagliga lukten var en 

valeriansyra (Sigma- Aldrich) som ger lukten av svett. Den behagliga lukten gav lukten av syren 

och den neutrala lukten var neutral (Stockholms Eter & Essensfabrik). Den obehagliga samt 

den behagliga lukten skapades genom en sammansättning av propylenglykol,1,2-propanediol 

99 % och Sigma- Aldrich där valeriansyra tillsattes för att skapa den obehagliga lukten och 
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syrenessens tillsattes för att skapa den behagliga lukten. Luktkoncentratet i föreliggande studie 

uppmätte en intensitet på 20 %. 

 

Efter att testomgången var genomförd hämtades lukten som blivit slumpmässigt vald för 

deltagaren och placerades sedan under deltagarens näsa, efter detta började experimentet.  

Dataprogrammet slumpade i vilken ordning lukterna (obehaglig, behaglig och neutral) blev 

tilldelade försökspersonerna. För varje enskild individ som deltog i experimentet slumpades 

även i vilken ordning bilderna på ansiktena visades på dataskärmen. I varje block deltog 20 

skådespelare vars ordning i bildsekvensen slumpades för varje deltagare. Varje enskild 

skådespelare visade tre olika emotioner: glad, äcklad och neutral som tillsammans gav 60 unika 

bilder. Ordningen på bilderna slumpades och det var alltid två bilder av samma ansikte men 

med olika emotioner som visades. Det var alltid en neutral bild och en emotionell bild (antingen 

äcklad eller glad) som visades och varje kombination glad - neutral och äcklad- neutral visades 

totalt fyra gånger där två av gångerna var spegelvända. Kombinationen glad - neutral visades 

en gång som glad till vänster och neutral till höger och den andra gången som neutral till vänster 

och glad till höger, samma procedur tillämpades för kombinationen neutral - äcklad. Alla 

bildsekvenserna visades i 500 millisekunder var. 

 

 

Figur 1 – Self Assessment manikin där deltagarna skattade lukterna. Den övre raden visar 

positiviteten för lukten och den undre raden visar intensiteten för lukten. Skalan går från vänster 

till höger och går från positiv till negativ på den övre raden och från väldigt intensiv till inte 

lika intensiv på den undre raden. 

Under dot probe övningen visas två bilder på ansikten visas på skärmen (Arg- Glad, Glad- 

Neutral, Arg- Neutral). Deltagaren får i uppgift att hålla fokus på fixationskorset i mitten av 

bilderna. Båda bilderna på ansiktena försvinner samtidigt och bakom ett av ansiktena visas en 

punkt. Visas punkten bakom den högra bilden skall deltagaren klicka på den högra piltangenten, 

visas punkten bakom den vänstra bilden skall deltagaren klicka på den vänstra piltangenten. 

Dot probe övningen finns illustrerad i figur 2.  
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Figur 2. Exempel på hur dot probe övningen såg ut på dataskärmen. Bild ett med fixationskorset 

visas i 500 millisekunder, bild två med ansiktena visas även den i 500 millisekunder. Den tredje 

bilden visar en punkt och den visas fram tills det att personen klickat på piltangetenen.  

 

 

Resultat  

 I sammanställningen av datan ställdes fyra frågor: Var lukterna emotionella? Var lukterna 

upphetsande, finns det någon effekt av lukterna på ansiktsuttrycken samt fanns det en lukteffekt 

på dot- proben? Skattningarna som deltagarna gjorde genom experimentet visade att den 

obehagliga lukten skattades som intensiv och negativ medan den behagliga lukten skattades 

som mindre intensiv och positiv. De tre olika lukterna (obehaglig, neutral och behaglig) 

skattades dock inte som upphetsande. Det visades heller inte någon signifikant skillnad på 

effekten av lukterna på ansiktsuttrycken. Dock visades tendenser till att den obehagliga lukten 

samt den behagloga lukten gav effekt på ansiktsuttrycken, men det är små marginaler som inte 

är markanta. Det fanns inte heller någon lukteffekt på dot proben, deltagarna presterade varken 

sämre eller bättre med de olika lukterna under dot probe övningen. 

 

Resultatet för dot probe räknades ut med hjälp av en 2 x 3 repeated measures ANOVA. Med 

den beroende variabeln som uppmärksamhet och tre nivåer på den oberoende variabeln lukt 

(obehaglig, behaglig och neutral). Skattningarna för lukterna (innan och efter dot probe 

övningen) räknades ut med hjälp av ett beroende t-test.  Resultatet av en 2 x 3 repeated measures 

ANOVA med Greenhouse- Geisser korrigering visade ingen signifikant skillnad för 

matchningen för varken obehaglig lukt- äcklat ansikte F ₁₁=0.68, p > 0,05, behaglig lukt- glatt 
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ansikte F ₁.₈₉ = 1.12, p  > 0,05, eller neural lukt- neutralt ansikte F₁.₉₅= 0.006, p > 0.05. 

Greenhouse- Geisser korrigering användes för att korrigera frihetsgraderna för F-värdet.  

 

I experimentet skattades lukterna i två omgångar, den första omgången var innan dot probe och 

den andra omgången var efter dot probe. Medelvärdet för skattningarna av den obehagliga 

lukten i första omgången (m = -3.03) skiljde sig från medelvärdet av skattningen av samma lukt 

i andra omgången (m = -2.66). Med ett beroende t-test visades att skillnaden mellan skattningen 

för obehaglig lukt från den första omgången till den andra omgången var signifikant t₃₇ = -2.16 

(p <0.05). För skillnaden mellan skattningarna av den neutrala lukten för första och andra 

omgången erhölls ett signifikant resultat t₃₇ = -2.11 (p <0.05). För skillnaden mellan 

skattningarna av den behagliga lukten erhölls ingen signifikant skillnad t₃₇ = 4.08 mellan 

omgångarna.  

 

Medelvärdet för skattningarna av den behagliga lukten i första omgången (m = 6.97) skiljde sig 

från medelvärdet av skattningen av samma lukt i andra omgången (m =6.03). För skattningen 

av den obehagliga lukten från första och andra omgången var resultatet inte signifikant ₜ37 = 

4.33. För skillnaden mellan skattningarna av den neutrala lukten för första och andra omgången 

erhölls ett signifikant värde ₜ37 = 1.91 (p <0.10). För skillnaden mellan skattningarna av den 

behagliga lukten erhölls inget signifikant resultat ₜ37 = 4.13. 

 

 

Diskussion 

 

Syftet men denna undersökning var att se om människors ansiktsperception påverkas av lukter 

och hypotesen var att behagliga lukter kopplas samman med glada ansiktsuttryck och att 

obehagliga lukter kopplas samman med äcklade ansikten. Resultatet visade ingen signifikant 

skillnad i sammankopplingen av glada ansiktsuttryck - behagliga lukter och äcklade 

ansiktsuttryck - obehagliga lukter, dock gav skillnaden mellan skattningarna av lukterna innan 

och efter experimentet signifikanta resultat. När deltagaren var utsatt för den obehagliga lukten 

gav skattningarna av obehaglig lukt och neutral lukt ett signifikant resultat medan den behagliga 

lukten inte uppvisade något signifikant resultat. Denna del fanns med för att se om 

undersökningsdeltagarna förändrade sin skattning av lukten efter dot probe övningen eller inte. 

Vid den obehagliga lukten visade det sig att deltagarna faktiskt ändrade sin bedömning av 

lukten över tid. Den första instinktiva bedömningen av den obehagliga lukten skattades mer 

intensiv än vad den gjorde efter cirka tio minuter (den tid det tog att göra dot probe övningen). 

Detta kan bero på att luktcentra vänjer sig vid lukten efter ett par minuter och därför upplever 

personen inte lukten som lika intensiv som den gjorde till en början, Skattningarna av den 

neutrala lukten gav även den ett signifikant resultat, det var en skillnad mellan hur den initiala 

skattningen var i jämförelse med skattningen efter dot probe.  

När deltagaren utsattes för den behagliga lukten var resultaten inte lika tydliga, det var ingen 

skillnad mellan skattningarna på den obehagliga eller den behagliga lukten Istället gavs ett 

signifikant resultat för den neutrala lukten. Detta kan bero på att lukten /lukten från den tidigare 

lukten/lukten ”ligger kvar” i näsan och får personen att tycka att den neutrala lukten 

luktar/luktar mer intensivt än vad den gör. Den första skattningen kan alltså vara påverkad av 

vad för lukt/lukt som var innan, när sedan den andra skattningen kommer har denna lukt/lukt 

försvunnit och personen skattar då den neutrala lukten annorlunda vilket ger ett signifikant 

resultat.  

 

Övningen med dot probe gav inte något signifikant resultat för varken behaglig lukt - glatt 

ansikte eller obehaglig lukt- äcklat ansikte. Detta kan bero på att lukten inte uppfattades som 
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äcklig i kombination med att de emotionella ansiktena inte avspeglade en bild av ett äcklat 

ansiktsuttryck. Den goda lukten tenderade att kopplas samman med ett neutralt ansiktsuttryck 

snarare än ett glatt, det kan ha att göra med en god lukt sällan förknippas med en person som 

visar väldigt mycket känslor utan mer en person som är tillfreds och ser lugn ut.  

 

Undersökningens reliabilitet kan anses vara bra då vi i experiment har god kontroll över 

experimentsituationen samt att vi kan manipulera den ena variabeln. Experimentet genomfördes 

i ett labb vid en dator under delvis uppsikt av försöksledaren. Detta ger studien god reliabilitet 

då det kan säkerställas att försöksdeltagarna gjort uppgiften på ett korrekt sätt, inte blivit utsatt 

för brus eller blivit distraherad av andra personer. Tillförliten i mätningen ökar även genom att 

varje experimentomgång genomfördes på exakt samma sätt och förklarades på samma sätt för 

varje deltagare.  

 

Lukterna och de emotionella ansiktena i föreliggande studie slumpades inför varje deltagare, 

vilket betyder att alla deltagare fick olika ordning på lukterna och på ansiktskombinationerna. 

Detta gör att det finns kontroll över exempelvis ordningseffekter. En ordningseffekt innebär att 

deltagarna i studien kan få snabbare svarstider i början av ett test (Greenwald, McGhee, 

Schwartz, 1998) 

 

I och med att varje test genomförs på exakt samma sätt höjs mätningens validitet. När 

experiment görs har vi en god kontroll över försökssituationen och kan manipulera den ena 

variabeln, genom att detta kan göras har vi därför en bättre möjlighet att kunna uttala oss om 

orsak och verkan. (Borg & Westerlund, 2012) och andra sidan kan validiteten kan dock 

ifrågasättas då det finns kritik riktat mot dot -probe paradigmen som säger att dot-probe inte 

mäter det den avser att mäta.  

 

I en studie av Puls & Rothermund (2017) ville de undersöka huruvida dot-probe paradigmen 

verkligen är en användbar metod för att mäta uppmärksamheten för emotionella ansikten eller 

inte. Detta påstående har en relevans för föreliggande studie då en anledning till resultatet kan 

vara dot probens bristande funktion i att mäta uppmärksamhet. Puls och Rothermunds forskning 

handlade till en början om att hitta trovärdiga och stabila effekter för uppmärksamhet som var 

riktade mot olika sorters emotionella ansikten. Puls och Rothermund fick genom sin inledande 

studie inga signifikanta resultat och började därför undersöka på vilka sätt de kunde manipulera 

olika variabler för att få fram resultat. Detta slutade i att de gick från att ha ett experiment till 

att ha sju olika experiment med totalt 308 deltagare. De sju olika experimenten varierade i 

egenskap men alla sju experiment visade ingen indikation på att uppmärksamheten för 

emotionella ansikten kan mätas med hjälp av dot probe paradigmen. Puls och Rothermunds 

resultat visade att det inte gick att mäta uppmärksamheten för emotionella ansikten genom att 

använda dot probe paradigmen, och även i föreliggande studie gav inte dot probe någon 

indikation på att kunna mäta uppmärksamhet.  

 

En studie gjord av Schmukle (2005) innehöll två experiment som var för sig, med två olika 

stimuli, undersökte reliabiliteten i dot probe paradigmen. Båda experimenten innehöll två delar 

där den ena delen använde original dot proben och den andra räknades som en modifierad 

version där varje ordpar endast visades i 100 millisekunder jämfört med original proben där 

ordparet visades mellan 450 - 675 millisekunder. De båda experimenten med de två versionerna 

var genomfördes två gånger med en paus på en vecka. Alla deltagarna gjorde den modifierade 

proben först och sedan orginial proben oavsett om de gjorde det experimentet med bilder eller 

ord. I den första studien användes 64 emotionella och hotfulla ord samt 192 neutrala ord som 

stimuli och det deltog 80 personer i studien. I den andra studien deltog 40 studenter som visades 
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96 hotfulla bilder och 288 neutrala bilder. Resultatet för de båda experimenten visade ingen 

signifikant skillnad för effekten av dot probe i någon av experimenten på någon av versionerna. 

Schmukle menar att detta visar på osäkerheten av dot probe som mätinstrument och att den är 

ostabil och inkonsekvent i sina mätningar. Det är alltså omöjligt att veta om dot probe 

paradigmen mäter det som den avser att mäta eftersom att den i dessa studier inte visade på ett 

konsekvent resultat i de båda studierna.  

 

Ytterligare en studie, gjord av Kappenman, MacNamara & Proudfit (2014) visar att dot probe 

paradigmen ännu en gång inte visar på någon signifikant skillnad mellan uppmärksamhet och 

hotfulla bilder. I denna studie var stimuli 50 hotfulla och 50 neutrala bilder som visades i 400 - 

600 millisekunder totalt 500 gånger. Studien använde ERP och beteendemönster för att 

undersöka om uppmärksamheten för hot med hjälp av dot probe paradigmen. Kappenman, 

MacNamara och Proudfit skriver i artikeln att de inte är förvånade över sitt resultat eftersom att 

många studier där dot probe paradigmen har använts har gett samma eller liknande resultat. 

Även i studier som deras där hjärnaktiviteten mäts med hjälp av ERP (event -related potentials) 

kan det inte bevisas att dot probe paradigmen kan användas som ett sätt att mäta 

uppmärksamheten för hotfulla och emotionella stimulis eftersom att den i många studier inte 

gett signifikanta resultat.  Det kan även menas att dot probe är ett dåligt instrument för att mäta 

uppmärksamhetseffekter eftersom att responsen (som är det som önskas mätas) kommer sist i 

en rad olika steg där mycket kan bli en distraktion som leder till att uppmärksamhetseffekten 

missar målet. ERP däremot är ett tydligare, säkrare och noggrannare sätt att mäta 

uppmärksamhetsprocesser på.  

 

SAM- skalan (self - assessent manikin) som användes i undersökningen är däremot ett validerat 

test som är skapat för att bedöma emotionella bilder. SAM-skalan har i många studier visat att 

det är ett pålitligt mätinstrument som fungerar för att skatta och bedöma emotionella bilder. I 

en studie av Bradley och Lang (1994) användes SAM-skalan för att mäta de instinktiva 

reaktionerna av olika stimulis, reaktionerna bedömdes utifrån njutning, arousal och dominans 

som i sin tur var relaterade till olika sorters stimulis. Försökspersonerna skulle alltså bedöma 

stimulit utifrån skattningen njutning, arousal och dominans på SAM-skalan. Resultaten visade 

att SAM-skattningarna för njutning och arousal visade en hög korrelation medan skattningarna 

för dominans inte rankades lika högt. Bradley och Lang drog därför slutsatsen att SAM-skalan 

visar mer valida resultat för positiva stimulis 

 

Resultatet i denna studie visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan lukterna och 

de emotionella ansiktena. Detta resultat är också det resultat som många andra studier också 

fått. Dot probe används som en metod för att mäta uppmärksamheten och i denna studie 

uppmärksamheten för emotionella ansikten där en lukt används för att ytterligare förstärka 

stimuli av emotionella ansikten. Trots detta visar det ändå inte på ett samband och att dot probe 

faktiskt har mätt det den avser att mäta. Det har riktats en del kritik mot dot probe paradigmen 

och frågan är varför många ändå väljer att använda detta paradigm i sina studier om det fått en 

del kritik. Frågan är om det finns andra metoder som kanske är mer lämpade för detta syfte eller 

är det bara dot-probe som kan mäta det vi önskar mäta. 

 

För vidare forskning kan det studeras huruvida det blir en inlärningseffekt eller inte. I och med 

att deltagarna gör samma uppgift i tre omgångar kan det generera att det går snabbare att klicka 

på piltangenterna eftersom att personen lärt sig mönstret och reagerar snabbare. Lukten har då 

i detta fall ingen påverkan på snabbheten i responsen. Vidare studier kan även göras med 

frågeställningen om dot-probe är den mest lämpliga metoden för att ta reda på detta eventuella 

samband mellan luktstimuli och snabbhet i uppmärksamhetsrespons.  
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Vidare studier skulle även kunna undersöka om det finns någon skillnad mellan äldres (70 - 80 

åringar) och yngres (20 - 30 åringar) prestationer. En del äldre studier från 80 - och 90 - talet 

har visat att smak och luktsinnet försämras med åldern (Schiffman, 1984) och vidare kan det 

studeras om det faktiskt är så och om äldre kommer prestera sämre på en dot probe uppgift med 

luktstimuli eller om det inte är någon skillnad mellan åldersgrupper.  

 

Sammanfattningsvis visade denna studie att det inte fanns något signifikant resultat mellan 

luktstimuli och uppmärksamheten för emotionella ansikten. Deltagarna presterade inte bättre 

genom att snabbare klicka på piltangenterna under den obehagliga lukten och inte heller under 

den behagliga lukten. Prestationen var densamma genom alla tre luktstimuli. Deltagarna 

skattade dock den obehagliga lukten som mer intensiv och mer negativ i jämförelse med den 

neutrala och den behagliga lukten. Luktskattningarna mellan de två omgångarna gav inte ett 

signifikant resultat för den obehagliga eller för den behagliga lukten men ett signifikant resultat 

erhölls för den neutrala lukten.  
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