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SELEKTIV UPPMÄRKSAMHET OCH REAKTION PÅ STRESS 
 
 

Tove Söderlund 
 
 

Tidigare forskning har visat att selektiv uppmärksamhet (selective 
attention; SA) mot hotfulla stimuli kan predicera emotionella 
responser på stressfyllda händelser. Syftet med denna studie var att 
undersöka sambandet mellan sårbarhet för ångest i form av SA och 
fysiologiska samt självskattade stressreaktioner på en 
laboratoriestressor. Ett negativt samband mellan fysiologisk 
stressreaktion och SA samt ett positivt samband mellan självskattad 
stressreaktion och SA förväntades. Skillnaden i 
hudkonduktansreaktivitet (skin conductance reactivity; SCR) på 
subliminalt presenterade hotfulla och neutrala stimuli hos 41 
försökspersoner utgjorde mått på SA i denna studie. 
Försökspersonerna utsattes senare för en laboratoriestressor samtidigt 
som hjärtfrekvensvariabilitet (heart rate variability; HRV) och 
hudkonduktansvariabilitet (skin conductance variability; SCV) 
registrerades. Även självskattad stressreaktion registrerades. Inget 
samband mellan fysiologisk stressreaktion och SA men ett visst 
samband mellan självskattad stressreaktion och SA påvisades. 
Möjligheten att andra bakomliggande mekanismer mätts jämfört med 
tidigare studier och att restriction of range kan ha förelegat 
diskuterades. 

 
  
 
 

1  I n t r o d u k t i o n  
 
Det finns stöd för att selektiv uppmärksamhet (SA) mot hotfulla stimuli kan utgöra en 
sårbarhetsfaktor för ångest, det vill säga att graden av SA är en indikator på sårbarhet för ångest 
(t..ex. Kindt & van den Hout, 2001). SA har visat sig ha en kausal roll i utvecklingen av 
ångeststörningar och det har också visat sig att det är möjligt att manipulera SA, vilket har 
implikationer för förebyggande och behandling av ångeststörningar samt subklinisk ångest. 
Föreliggande studie syftar till att undersöka sambandet mellan SA mot hotfulla stimuli och 
individernas reaktion på en stressor. Nedan ges först en genomgång av ångeststörningars etiologi ur 
ett kognitivt perspektiv för att belysa viktiga bakgrundsfaktorer för utveckling av ångeststörningar, 
det vill säga faktorer som ger en ökad sårbarhet för ångest. Särskilt fokus läggs på hur SA och andra 
kognitiva bias kan vara bidragande orsaker till att ångeststörningar utvecklas, vilket innebär att SA 
mot hotfulla stimuli kan ses som en indikator på sårbarhet för ångest. Därefter följer en genomgång 
av olika sätt att mäta ångestreaktioner på stress, eftersom det finns diskrepanser i resultaten av de 
olika sätten att mäta ångest. Stressreaktioner kan mätas som självskattad ångest, som fysiologiskt 
stresspåslag och mer indirekt som till exempel genom procedurer som mäter implicit tankeinnehåll. 
Även hur resultaten kan tolkas och vad skillnaden kan bero på behandlas. En översikt över 
stressresponser följer, med en genomgång av vilken typ av stressresponser som är farliga för hälsan 
och hur samma kognitiva mekanismer som ligger bakom ångest tros orsaka denna typ av 
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stressresponser. Särskilt fokus läggs på skillnaden i stressrespons mellan individer med olika grad 
av ångest. I Tabell 1 nedan ges förklaringar till de förkortningar som används i denna studie. 
 
Tabell 1. Förkortningar som används i denna studie. 

Förkortning Förklaring 

SA Selektiv uppmärksamhet (mot hotfulla stimuli). 
SCR Hudkonduktansreaktivitet på hastigt presenterade stimuli; d.v.s. en hastig ökning i 

hudens elektriska ledningsförmåga p.g.a. ökad svettning vid den känslomässiga 
reaktionen. 

SCV Hudkonduktansvariabilitet; d.v.s. variabiliteten hos hudens elektriska 
ledningsförmåga mätt under en period.  

HRV Hjärtfrekvensvariabilitet; d.v.s. variabiliteten i hur lång tid som går mellan varje 
hjärtslag. 

Ordhotindex Skillnaden i SCR på hotfulla ord jämfört med på neutrala ord. 
Bildhotindex Skillnaden i SCR på hotfulla bilder jämfört med på neutrala bilder. 
SCV-index Skillnaden i SCV under laboratoriestressorn jämfört med vid baseline. 
HRV-index Skillnaden i HRV under laboratoriestressorn jämfört med vid baseline. 
STATE-A Den stateångest försökspersonen hade inför laboratoriestressorn. 
SER Subjektiv emotionell reaktion. Den stateångest försökspersonen hade under det att 

han/hon utsattes för laboratoriestressorn. 
 

1.1 Kognitiva modeller för ångestens etiologi 
Fem av de vanligaste ångeststörningarna såsom de definieras enligt Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders (DSM-IV; American Psychiatric Association, 1994) är panikstörning, 
posttraumatisk stresstörning (PTSD; post traumatic stress disorder), social fobi, generaliserad 
ångeststörning (GAD; generalized anxiety disorder) och tvångssyndrom (OCD; obsessive-
compulsive disorder) (Barlow, 2001). Kognitiva förklaringsmodeller har det gemensamt att de 
bygger på antagandet att kognitiva processer har en kausal roll i uppkomsten och vidmakthållandet 
av ångeststörningar (Mathews & MacLeod, 2005). Dessa författare föreslår vidare att dessa 
processer är likartade för de olika ångeststörningarna, men att det finns skillnader gällande fokus 
och funktion inom varje emotionell kontext. Oro används till exempel som beskrivning på 
upprepade intrusioner (påträngande tankar och bilder) som fokuserar på framtida hot som ska 
undvikas, medan ruminering (grubblande) används för att beskriva intrusioner som fokuserar på att 
försöka förstå negativa känslor. Båda dessa typer av intrusioner kan predicera framtida ångest- 
respektive depressionsepisoder. Båda typerna av intrusioner kan också bero på besläktade 
underliggande processer, som till exempel svårigheter med att frigöra sig från eller hämma negativa 
kognitioner. Huruvida försök att hämma intrusioner hjälper eller gör situationen värre finns det 
motstridiga uppgifter om (Mathews & MacLeod, 2005). Enligt samma författare finns en trend 
inom forskningen om emotionell patologi att röra sig bort från diagnosspecifika modeller, till att 
istället utveckla mer generiska teoretiska modeller. Dessa generiska modeller bygger på antagandet 
att emotionella störningar uppstår genom interaktion mellan olika representationssystem (se t.ex. 
Dalgleish 2004). Sådana multirepresentationsmodeller förklarar bland annat varför vi kan tänka på 
känslor utan att känna dessa känslor, eller varför vi kan ha känslor utan att alltid kunna förklara 
varför. Dessa förklaringsmodeller har enligt Mathews och MacLeod (2005) mer förklaringskraft än 
modeller som bygger på ett enda representationssystem (till exempel neuralt nätverk eller kognitivt 
schema), men de är inte lika användbara när det gäller att generera specifika prediktioner. 
 
1.1.1 Förväntansångest och metaångest 
Generaliserad ångeststörning (GAD) kan ses som den ”grundläggande” ångeststörningen, eftersom 
dess huvudsymptom representerar de fundamentala processerna hos alla emotionella störningar. 
Barlow (1988, refererad i Barlow, 2001) har kallat denna process förväntansångest (anxious 
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apprehension). Förväntansångest är ett framtidsorienterat tillstånd som handlar om beredskap att 
hantera framtida negativa händelser. Det finns en association mellan detta tillstånd och stark negativ 
affekt, kronisk autonomisk överaktivitet, en känsla av okontrollerbarhet och ett 
uppmärksamhetsfokus på hotfulla stimuli. Medan processen förväntansångest finns med i alla 
ångeststörningar, varierar innehållet från störning till störning. Förväntansångest ses som en 
avgörande faktor i utvecklingen från initiala symptom till fullt utvecklad störning. Det är enligt 
Barlow (2001) förväntansångesten eller metaångesten (ångesten över ångesten) som avgör om till 
exempel en enstaka panikattack leder till att personen börjar oroa sig över att det ska hända igen, 
vilket är en förutsättning för att en ångeststörning ska kunna utvecklas. GAD utgör alltså en 
sårbarhetsfaktor för många andra störningar och har också en hög grad av komorbiditet. Brown och 
medarbetare (Brown, Barlow, & Liebowitz, 1994, refererad i Barlow, 2001) har teoretiserat att 
huvuddragen i GAD:s symptombild kan utgöra en predisposition för andra ångeststörningar och 
depressivitet, eftersom GAD ofta börjar tidigt i livet och oftast tidigare än de komorbida 
störningarna. Sanderson och Wetzler (1991, refererad i Barlow, 2001) har också visat att GAD är 
mindre påverkbart med psykosociala och farmakologiska interventioner, vilket skulle kunna tolkas 
som att GAD har samband med personlighetsdrag eller grundläggande sårbarhetsfaktorer. 
 
1.1.2 Patologisk oro 
GAD kan också konceptualiseras som patologisk oro. Den mest erkända psykosociala modellen 
med denna fokus utarbetades av Borkovec och medarbetare (Borkovec 1994; Borkovec, Shadick, & 
Hopkins, 1991, refererade i Barlow, 2001). Borkovec ser oro som ett försök att undvika framtida 
aversiva händelser och aversiva bilder. Processen upplevs som okontrollerbar och fylld av negativ 
affekt. Patologisk oro är associerad med föreställningen att världen är farlig och av att sakna 
resurser att hantera framtida negativa händelser (Barlow et al., 1996; Borkovec, 1994, refererade i 
Barlow, 2001). Borkovec (1994, refererad i Barlow, 2001) lägger också fram teorin att oro är 
negativt förstärkande eftersom den hänger samman med undvikande av eller flykt från hotfulla 
bilder och från ångestskapande autonom aktivering. Det finns studier som tyder på att oro kan 
minska autonom aktivering (se till exempel Lyonfields, Borkovec, & Thayer, 1995). Mathews 
(1990, refererad i Barlow, 2001) menar att även om de kortsiktiga konsekvenserna av oro alltså kan 
medföra en lättnad av symptomen, innebär de långsiktiga konsekvenserna att emotionell 
bearbetning av katastroftankarna hindras och att oroframkallande kognitioner vidmakthålls.  
 
1.1.3 Mowrers tvåfaktormodell 
Inom inlärningsteori används Mowrers (1947, refererad i Barlow, 2001) tvåfaktormodell för 
klassisk och operant betingning som förklaring till uppkomst och vidmakthållande av 
ångeststörningar. Enligt den modellen uppstår symptomen genom klassisk betingning av stimuli 
som fanns närvarande då den utlösande, obehagliga händelsen inträffade. Symptomen vidmakthålls 
genom att personen undviker eller flyr från situationer som påminner om den obehagliga händelsen 
(d.v.s. situationer där ett betingat stimulus eller något som liknar ett betingat stimulus är 
närvarande) och går därmed miste om erfarenheten av närvaron av det betingade stimulit parat med 
frånvaron av den obehagliga händelsen. Barlow (2001) beskriver att i fallet posttraumatisk 
stresstörning (PTSD) är den utlösande händelsen en traumatisk upplevelse, medan det vid andra 
ångeststörningar inte alltid finns en specifik utlösande händelse. I dessa fall då 
uppkomstmekanismen är okänd kan endast den andra faktorn, operant betingning, användas som 
förklaring för vidmakthållande av ångesten. En mer subtil form av undvikande är användning av så 
kallade säkerhetsbeteenden. Istället för att undvika situationen helt och hållet, går personen in i 
situationen, men utför ett eller flera beteenden för att förhindra att katastrofen ska ske, eller för att 
lugna sig själva. Ett exempel på det förra kan vara att lägga sig ned för att förhindra en hjärtattack 
under en panikattack. Ett exempel på det sistnämnda kan vara att fråga medpassagerare om de tror 
att ljudet från flygplansmotorn är normalt för att få höra att de tror det och därmed bli lugnad. 
Vidare skriver Barlow (2001) att personer som har diagnosen tvångssyndrom (OCD) ofta undviker 
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obehagliga känslor och tankar snarare än specifika situationer. Eftersom undvikande av tankar och 
bilder ofta är omöjligt, kan personen inte fly och skapar därför istället ”neutraliserande” ritualer. 
Säkerhetsbeteenden fungerar som vidmakthållande faktor, genom att frånvaron av katastrofen eller 
den egna förmågan att stå ut i situationen tillskrivs säkerhetsbeteendena och personen går miste om 
erfarenheten att katastrofen uteblir även utan säkerhetsbeteendena. Rädslan för att vara i situationen 
utan att använda säkerhetsbeteenden består därmed. Undvikandet och flykten drivs inte bara av 
rädsla för en katastrof av något slag, utan också av rädsla för rädslan i sig och de obehagliga 
förnimmelser den medför. Detta gör undvikandet och flykten ännu starkare och är särskilt 
framträdande vid panikstörning. Panikstörning kan konceptualiseras som en rädsla för 
kroppsförnimmelser, speciellt sådana som uppstår på grund av aktivering av det autonoma 
nervsystemet. Rädslan för kroppsförnimmelser uppstår genom så kallad interoceptiv betingning; 
betingning av kroppsförnimmelser med panikattack. 
 
1.1.4 Informationsprocessmodeller 
Informationsprocessmodeller (Foa & Kozak, 1986; Lang, 1977) innefattar att patologisk rädsla 
representeras i minnet i ångestspecifika kognitiva strukturer. Även om Mowrers tvåfaktormodell till 
exempel förklarar en stor del av uppkomsten och vidmakthållandet av symptomen vid PTSD, kan 
den inte förklara förekomsten av påträngande minnesbilder (flashbacks) och mardrömmar. Enligt 
emotional processing theory (Foa, Steketee, & Rothbaum, 1989) beror dessa intrusioner på att ett 
rädslonätverk skapas i minnet. I detta nätverk kan aktivering av en komponent skapa aktivering av 
många associerade komponenter i situationer som på något sätt påminner om den situation personen 
är rädd för. Enligt Barlow (2001) antas rädslonätverket hos PTSD-patienter vara stabilt och mycket 
generaliserat över en rad stimuli och situationer, vilket gör det lättaktiverat. Det medför att personer 
med PTSD lätt tolkar stimuli som hotfulla och reagerar därefter. När rädslonätverket aktiveras, 
uppstår intrusionerna. Försök att undvika denna aktivering av rädslonätverket skapar undvikandet i 
PTSD. 
 
Dalgleish och Watts (1990, refererad i Barlow, 2001) menar att upprepad aktivering av det neurala 
rädslonätverket underlättar bearbetningen av rädslorelaterad information. Enligt Foa och Kozak 
(1986), hindrar oro vid GAD fullskalig aktivering av rädslonätverket, något de ser som nödvändigt 
för permanent ångestminskning (den fullskaliga aktiveringen). Att rädslonätverket inte aktiveras 
fullt ut kan också vara orsak till den autonoma hämning som hänger samman med GAD. Eftersom 
personen hoppar från orostanke till orostanke utan att föreställa sig katastroftanken fullt ut, sker 
heller ingen exponering för katastroftanken. Det medför också att ingen effektiv problemlösning 
sker, eftersom personen inte fokuserar på något område på ett strukturerat sätt. Personen själv 
upplever ofta att oron är problemlösningsförsök och ett sätt att hindra negativa händelser i 
framtiden. Då dessa strategier inte fungerar och upplevs som okontrollerbara, samt förstärks 
negativt enligt ovan, ökar sannolikheten för mer oro i framtiden, vilket utgör en ond cirkel (Barlow, 
2001). Foa och Kozak (1985, refererad i Barlow, 2001) teoretiserar att anledningen till att 
rädslonätverket inte aktiveras fullt ut kan bero på undvikanden enligt ovan, eller på att innehållet är 
sådant att man inte påträffar ångestframkallande stimuli i det dagliga livet. Ångesten kan också 
kvarstå på grund av brister hos utsläckningsmekanismen. 
 
1.1.5 Överdrivna/felaktiga föreställningar 
Överdrivna eller rent av felaktiga föreställningar inom det fobiska området är karaktäristiskt vid 
ångeststörningar. Enligt Foa och Kozak (1985, refererad i Barlow, 2001) karaktäriseras 
ångeststörningar av felaktiga bedömningar av hot, överdrift av farligheten hos hotet och alltför 
starka responser (till exempel fysiologisk reaktivitet). De anser vidare att OCD skiljer sig från andra 
ångeststörningar genom att det finns en patologi i de tolkningsregler personer med OCD använder 
sig av för att dra slutsatser om hotfulla stimuli. OCD-patienter drar ofta slutsatsen att en situation är 
farlig baserat på frånvaron av bevis på motsatsen och de misslyckas ofta med att dra slutsatser om 
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säkerhet baserat på frånvaron av fara. Ritualer vars syfte är att minska sannolikheten för skada kan 
därför aldrig fullt ut skapa säkerhet och måste därmed upprepas (Barlow, 2001). 
 
Personer med social fobi har en mängd negativa föreställningar om sig själva och skattar sitt eget 
beteende mycket mer negativt jämfört med hur observatörer skattar deras beteende (Rapee & Lim, 
1992; Stopa & Clark, 1993, refererad i Barlow, 2001). Det råder oenighet om huruvida de verkligen 
har brister i socialt beteende (Barlow, 2001). Ofta kan de säkerhetsbeteenden som personer med 
social fobi ägnar sig åt att hämma den sociala interaktionen så att de framstår som mindre socialt 
skickliga än de egentligen är. På så vis har säkerhetsbeteendena precis motsatt effekt jämfört med 
den effekt som är syftet med dem; nämligen att dölja social osäkerhet. Exempel på 
säkerhetsbeteenden kan vara att hålla ett dricksglas med båda händerna för att inte skaka (orsakar 
mer skakningar och framstår som underligt), att undvika ögonkontakt för att slippa rodna (ger 
osäkert och ointresserat intryck), att säga så litet som möjligt att undgå att bli negativt bedömd (ger 
osäkert intryck) et cetera. Även om personer med social fobi visar upp mer nervöst beteende än 
andra, överskattar de hur synlig deras ångest är för andra (Alden & Wallace, 1995; Bruch, Gorsky, 
Collins, & Berger, 1989; McEwan & Devins, 1983). 
 
Då det gäller OCD saknas det empiri för den första delen av Mowrers tvåfaktormodell 
(uppkomsten), men det finns stöd för den andra delen (vidmakthållandet) (Barlow, 2001). Då 
Mowrers teori bara delvis har stöd, har flera kognitiva teorier lagts fram som alternativ. Carr (1974) 
teoretiserar att personer med OCD har ovanligt negativa förväntningar och att de överdriver de 
negativa konsekvenserna av flera handlingar. Enligt McFall och Wollersheim (1979) har personer 
med OCD en rad felaktiga uppfattningar, till exempel att man måste vara perfekt i alla avseenden 
för att vara värd något, att ett misslyckande att uppnå perfektionistiska ideal eller ett misslyckande 
att undvika vissa tankar bör straffas och att magiska ritualer kan förhindra katastrofer. Dessa 
felaktiga föreställningar leder enligt McFall och Wollersheim till felaktiga uppfattningar av hot, 
vilket är ångestframkallande. Den drabbades underskattning av sin förmåga att handskas med dessa 
hot gör den dysfunktionella processen värre. I detta hjälplösa tillstånd kan alltså personen se 
magiska ritualer som det enda de kan göra för att hantera hotet. Enligt Salkovskis (1985, refererad i 
Barlow, 2001) kan påträngande tankar framkalla vissa negativa automatiska tankar som i sin tur är 
ansvariga för det känslomässiga obehaget (till exempel ”bara dåliga människor tänker på sex på det 
sättet”). Vidare teoretiserar han att en överdriven föreställning om personligt ansvar och 
självförebrående är centrala teman i trossystemet hos personer med OCD. Neutraliserande ritualer 
kan då förstås som ett sätt att minska detta personliga ansvar och att förhindra den egna skulden. 
Salkovskis räknar upp följande fem dysfunktionella antaganden hos personer med OCD: 

1. Att ha en tanke om en handling är som att utföra handlingen. 
2. Att misslyckas med att förhindra (eller att inte försöka förhindra) skada hos en själv eller 

andra är samma sak som att ha orsakat skadan. 
3. Ansvar minskar inte med andra faktorer (som till exempel låg sannolikhet för den negativa 

händelsen). 
4. Att inte neutralisera när en påträngande tanke dyker upp är likvärdigt med att vilja att 

skadan som tanken handlar om ska inträffa på riktigt. 
5. Man bör (och kan) kontrollera sina egna tankar. 

 
1.1.6 Selektiv uppmärksamhet och andra kognitiva bias 
Under 1980- och 1990-talen gjordes en stor mängd forskning som fick stöd för uppfattningen att det 
finns en koppling mellan kognitiv bias (som till exempel SA mot hotfulla stimuli) och ångest (se    
t. ex. MacLeod, 1999). Denna koppling har man funnit såväl i kliniska populationer som i 
experimentella studier på icke-kliniska populationer. Studierna på kliniska populationer är 
naturligtvis korrelationsstudier och ger därmed inga bevis för en kausal länk, utan kan lika gärna 
tolkas som att ångesten orsakar SA. Studierna på icke-kliniska populationer har dock påvisat att SA 
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(och andra kognitiva bias) faktiskt tycks utgöra en av orsakerna till ångest och därmed kan ses som 
sårbarhet för ångest (se t. ex. Kindt & van den Hout, 2001; MacLeod, Rutherford, Campbell, 
Ebsworthy, & Holker, 2002; Mathews & MacLeod, 2002, & 2005; Wilson, MacLeod, Mathews, & 
Rutherford, 2006). Kindt och van den Hout (2001) anser att det troligaste är att sambandet är 
cirkulärt, det vill säga SA och ångest är ömsesidigt förstärkande på ett sätt som skapar en ond spiral 
med ökande nivåer av både SA och ångest. Selektiv uppmärksamhet mot hotfulla stimuli har oftast 
mätts med det så kallade emotionella strooptestet (t. ex. Kindt & van den Hout, 2001), i vilket 
uppgiften är att så snabbt som möjligt ange färgen med vilken hotfulla respektive neutrala ord är 
skrivna. Vid hög grad av SA mot hot, blir latensen för svaret längre då hotfulla ord presenteras (s k 
stroopinterferens), eftersom försökspersonen har svårt att bortse från ordets mening då färgen ska 
anges. 
 

1.1.6.1 Korrelationsstudier på kliniska populationer. Panikstörningspatienter verkar ha en 
ökad uppmärksamhet mot kroppsliga signaler och en ökad förmåga att detektera 
kroppsförnimmelser (se t. ex. Ehlers & Breuer, 1992, 1996; Ehlers, Breuer, Dohn, & Fiegenbaum, 
1995). Personer med social fobi tenderar att selektivt rikta sin uppmärksamhet mot hotfulla stimuli 
(se till exempel Asmundson & Stein, 1994; Hope, Rapee, Heimberg, & Dombeck, 1990; Mattia, 
Heimberg, & Hope, 1993). På grund av detta överdrivs ofta betydelsen av dessa stimuli (Amin, Foa, 
& Coles, 1998; Stopa & Clark, 2000). Personer med social fobi missar ofta att lägga märke till mer 
positiva stimuli, eftersom så mycket av uppmärksamheten går åt till att detektera hotfulla stimuli. 
De har även mindre kognitiv kapacitet över för andra uppgifter, vilket minskar deras möjligheter att 
prestera väl (till exempel att komma på följdfrågor) (Barlow, 2001). Personer med social fobi 
skapar sig en bild av sig själva så som de upplever sig själva och sedan antar de att det är så andra 
ser dem. De ser sig själva som från en utomstående observatör istället för som från sina egna ögon 
(Hackmann, Surawy, & Clark, 1998; Wells, Clark, & Ahmad, 1998; Wells & Papageorgiou, 1999). 
Alla dessa uppmärksamhetsbias tenderar att bekräfta farhågor om negativ bedömning, vilket gör 
rädslan och ångesten värre samt ökar uppmärksamhetsbiasen, varpå en ond cirkel uppstår (Barlow, 
2001). 
 

1.1.6.2 Studier på icke-kliniska populationer. Stimuli kan ha en effekt på försökspersonernas 
upplevelse och beteende även om de presenteras subliminalt, det vill säga presenteras under så kort 
tid att innehållet i stimuli (vad ordet är eller vad bilden föreställer) inte når försökspersonernas 
medvetande på ett sådant sätt att de kan återge innehållet. Man har till exempel kunnat visa på 
semantisk bearbetning av stimuli som inte registrerats i medvetandet (t. ex. MacLeod, 1998). 
Öhman och Soares (1994) har visat på att fobiska individer får en hudkonduktansreaktion på 
hotfulla bilder, även då dessa presenteras subliminalt och försökspersonerna alltså inte kan återge 
innehållet i bilderna. Enligt American Psychological Associations Encyclopedia of psychology finns 
det bokstavligt talat hundratals studier om subliminal perception som sammantaget visar på att en 
stor del av informationen som används vid beslutsfattande och vid valet mellan olika beteenden inte 
är tillgänglig för medvetandet (Merikle, 2000). Sammantaget kan man alltså säga att kognitiva bias 
kan observeras med hjälp av presentation av både supraliminala (som kan uppfattas på ett medvetet 
plan) och subliminala stimuli. Kindt och van den Hout (2001) refererar till flera studier som visar 
att personer med en ångestdiagnos har SA mot både subliminala och supraliminala hotfulla stimuli, 
medan personer med subklinisk ångest endast har SA mot subliminalt presenterade hotfulla stimuli. 
I en studie av Verhaak, Smeenk, van Minnen och Kraaimaat (2004) kunde stroopinterferens (d.v.s. 
grad av svarslatens vid hotfulla ord i det emotionella strooptestet) för stressor-specifika ord (men 
inte för generellt hotfulla ord) användas som prediktor på emotionell reaktion på misslyckad 
fertilitetsbehandling. Liknande effekter har kunnat påvisas gällande akademisk stress (Pury, 2002), 
hypotetiska stressituationer (van den Hout, Tenney, Huygens, Merckelbach, & Kindt, 1995) och 
med en laboratoriestressor då försökspersonerna fick inhalera luft med hög halt av koldioxid för att 
skapa paniksymptom (Nay, Thorpe, Roberson-Nay, Hecker, & Sigmon, 2004). Då vissa av dessa 
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studier var prospektiva och den selektiva uppmärksamheten alltså mättes innan de påfrestande 
händelserna inträffat, kan det inte vara stressorerna som orsakade den större selektiva 
uppmärksamheten, utan det måste vara tvärtom (eller finnas någon tredje bakomliggande variabel). 
Det är intressant eftersom det ger stöd för en kausal länk mellan SA och ångest. 
 
För att närmare undersöka kausaliteten mellan SA och sårbarhet för ångest, har SA för neutrala och 
hotfulla stimuli manipulerats experimentellt hos olika grupper försökspersoner och skillnaderna 
mellan dessa grupper vad gäller sårbarhet för ångest har sedan undersökts. MacLeod och 
medarbetare (2002) tränade två grupper av försökspersoner i SA mot hotfulla stimuli respektive SA 
mot icke-hotfulla stimuli (d.v.s. den sistnämnda gruppen tränades att styra uppmärksamheten bort 
från hotfulla stimuli). Träningen gick till så att i varje träningsomgång presenterades två ord på en 
datorskärm; ett hotfullt och ett neutralt. Direkt efter att orden presenterats, visades ett litet lutande 
streck på skärmen på den plats där det hotfulla ordet visats (för den förstnämnda gruppen) 
respektive där det neutrala ordet visats (den sistnämnda gruppen). Strecket lutade antingen åt höger 
eller åt vänster. Uppgiften för försökspersonerna var att så fort som möjligt ange åt vilket håll 
strecket lutade. Denna procedur upprepades många gånger och försökspersonerna blev på detta sätt 
tränade i att rikta uppmärksamheten mot det hotfulla respektive det neutrala ordet (var på skärmen 
orden presenterades varierade alltså, men strecket visades alltid där det hotfulla respektive det 
neutrala ordet just visats). Efter denna träning utsattes försökspersonerna för en laboratoriestressor 
samtidigt som de fick negativ återkoppling på sin prestation. Detta ledde till ökade negativa känslor 
hos båda grupperna, men gruppen som tränats i SA mot hotfulla stimuli fick mer negativa känslor 
än den andra gruppen. De negativa känslorna framkom först i samband med stressorn; det fanns 
ingen ändring i nivån av negativa känslor enbart efter träningen. Enbart träning i SA gav alltså 
ingen ökad ångest; det var först då personerna utsattes för en påfrestning (stressorn), som den ökade 
benägenheten för ångest framträdde (MacLeod et al., 2002). Samma effekter fås med andra 
kognitiva bias, som t. ex. tolkningsbias. För att manipulera tolkningsbias lät till exempel Wilson et 
al. (2006) försökspersoner titta på homografer (ord som stavas lika men som har olika betydelser) 
som var tvetydiga (hotfulla/neutrala) och därefter se på ordfragment som kunde kompletteras med 
endast den hotfulla eller den neutrala betydelsen, samt försöka utföra kompletteringen på tid. De 
som genomgående presenterades med ordfragment som skulle kompletteras med den hotfulla 
meningen av homografen tränades på så vis i bias för att tolka tvetydiga stimuli som hotfulla. Efter 
att träningens effekter konfirmerats och försökspersonerna sedan utsattes för att se en video med 
hotfullt innehåll, visade det sig att de som tränats till bias för att tolka tvetydiga stimuli som hotfulla 
reagerade med mer ångest på den hotfulla videon (självskattningsdata). En annan studie vars 
resultat också pekar på en kausal relation mellan tolkningsbias och sårbarhet för ångest är gjord av 
Harmer och medarbetare (Harmer, Hill, Taylor, Cowen, & Goodwin 2003). Enligt denna studie kan 
antidepressiv medicinering med reboxetine (en noradrenalinåterupptagshämmare som i Sverige 
marknadsförs under läkemedelsnamnet Edronax) ge en reduktion i tendensen till negativ bias vid 
informationsbearbetning innan någon observerbar förbättring av stämningsläget har skett. 
Golombok och medarbetare (Golombok, Mathews, MacLeod & Lader, 1990) utförde en annan 
studie av samma typ, men använde sig av det lugnande medlet diazepam (en bensodiazepin som i 
Sverige marknadsförs under bl.a. läkemedelsnamnet Stesolid) istället för antidepressiv 
medicinering. De fann dock inte någon effekt liknande den Harmer och medarbetare fann. 
 
1.1.7 Slutsatser om ångestens etiologi 
Det som är gemensamt för de olika kognitiva modellerna för etiologi hos ångest är att ångesten 
vidmakthålls genom undvikande, säkerhetsbeteenden och kognitiva bias. Särskilt olika kognitiva 
bias såsom SA kan också utgöra orsak till ångesten. Detta sker som visats ovan delvis genom de 
överdrivna och/eller felaktiga föreställningar som den selektiva uppmärksamheten ger upphov till. 
Genom att SA har kunnat kopplas till ångestreaktioner på stress och därmed visat sig ha del i 
orsaken bakom att en ångeststörning utvecklas, kan personer med denna typ av kognitiv bias sägas 
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ha en sårbarhet för ångest.  
 

1.2 Mått på ångest 
Det finns enligt Greenwald och medarbetare (Greenwald, Banaji, Rudman, Farnham, Nosek, & 
Mellott, 2002) två typer av problem med självskattningsdata: (1) begränsningar i 
försökspersonernas förmåga till introspektion och (2) responsfaktorer såsom social önskvärdhet, 
nervositet över att bli utvärderad och fejkning. Medan den sistnämnda faktorn handlar om 
förvrängningar som försökspersonen är medveten om, handlar den förstnämnda faktorn om att 
försökspersonen inte har tillgång till all data om sig själv. Objektiva mått på ångest, det vill säga 
ofta fysiologiska mått eller mer indirekt som till exempel genom procedurer som mäter implicit 
tankeinnehåll, är ofta mer tillförlitliga än subjektiva mått såsom självskattningsdata. Ett exempel på 
en procedur som mäter implicit tankeinnehåll med hjälp av the Implicit Associations Test (IAT) 
finns i en studie av Egloff och Schmukle (2002). I denna variant av IAT var uppgiften att 
klassificera ord som associerar till lugn respektive ångest eller som ”relaterade till själv” respektive 
”relaterade till annan”. Ett ord i taget presenterades på en skärm och försökspersonen skulle genom 
att trycka på en av två tangenter indikera vilken kategori ordet hörde till. För hälften av 
försökspersonerna användes samma tangent för ”lugna” ord och ord ”relaterade till själv” och den 
andra tangenten användes för både ”ängsliga” ord och ord ”relaterade till annan”. För den andra 
hälften av försökspersonerna var det tvärtom. Teorin var att det tar längre tid att klassificera ett ord 
om det finns en diskrepans mellan hur man känner sig (lugn/ängslig) och det tangenten i fråga är 
associerad med (själv eller annan). Om ordet representerar lugn och man inte känner sig lugn, tar 
det alltså längre tid att välja tangenten som motsvarar både ”lugna” ord och ”själv” än om man 
faktiskt också känner sig lugn. Resultatet av Egloffs och Schmukles studie visade på att IAT var 
bättre än självskattningsdata på att predicera låg prestation under stress och att IAT-poängen inte 
var signifikant korrelerade med självskattningsdata. McLeod och medarbetare (McLeod, Hoehn-
Saric, & Stefan, 1986) jämförde självskattningsdata (STAI; Spielberger, Gorsuch, Lushene, Vagg, 
& Jacobs, 1983) med psykofysiologiska mätningar hos GAD-patienter, dels under vila och dels 
under psykologisk stress. De fann ingen signifikant korrelation mellan självskattningsdata och 
fysiologiska data. Hoehn-Saric och McLeod (2000) redovisar flera studier där liknande brist på 
korrelation mellan självskattade och fysiologiska data funnits, till exempel Hoehn-Saric, McLeod, 
och Hipsley (1995), som har funnit att OCD-patienter skattar sig själva högre på stressymptom då 
de utsattes för en laboratoriestressor, medan deras fysiologiska stressreaktioner istället var lägre i 
jämförelse med kontrollgruppen. Baserat på en studie av MacLeod och Hagan (1992, refererad i 
Kindt & van den Hout, 2001), föreslår Kindt och van den Hout (2001) att SA under vissa 
omständigheter kan vara en starkare prediktor av emotionella reaktioner än vad självskattningsdata 
är. I ovannämnda studie av MacLeod och Hagan undersöktes huruvida SA kunde predicera starka 
negativa reaktioner på en påfrestande medicinsk händelse. En grupp kvinnor som skulle genomgå 
kolposkopiundersökning på grund av att man funnit abnormaliteter vid gynekologisk 
cellprovtagning fick fylla i självskattningsformulär som mätte emotionell sårbarhet (BDI; Beck, 
1967 och STAI; Spielberger et al., 1983). Dessutom genomgick de det emotionella strooptestet. 
Kolposkopin avslöjade cancer hos ca hälften av kvinnorna. Det visade sig att resultatet på det 
emotionella strooptestet (d.v.s. graden av SA mot hotfulla stimuli) var en bättre prediktor än 
självskattningsdata av de drabbade kvinnornas negativa reaktioner på den livshotande diagnosen. 
Hoehn-Saric och McLeod (2000) lägger fram teorin att diskrepansen mellan självskattad ångest och 
fysiologiska mått på ångest kan bero på psykologiska faktorer, som till exempel att benägenheten 
att lägga märke till (d.v.s. graden av selektiv uppmärksamhet mot), och därmed benägenheten att 
överskatta fysiologiska symptom, är större i ångestfyllda situationer. 
 
Viktigt att notera är att då man menar att självskattningsdata är sämre för att predicera senare 
emotionella reaktioner, åsyftas självskattning av ångestreaktionen i stunden. Det är alltså personens 
skattning av sitt ångestpåslag i en specifik situation som korrelerar svagare med generell 



 

 

9 
 
 
 

 

 

(självskattad) ångestnivå än vad fysiologiska mått gör. Detta innebär alltså att fysiologiska 
reaktioner på stressorer är starkare kopplade till kronisk (generell) ångestnivå (negativ korrelation), 
medan självskattad reaktion på stressorer inte i samma utsträckning är kopplad till kronisk 
ångestnivå. 
 
Ett exempel på praktisk tillämpning av fyndet att fysiologiska data kan vara mer tillförlitliga finns i 
en studie av Lang och medarbetare (Lang, Bradley, & Cuthbert, 1998), där de redovisar att graden 
av pulsökning vid exponering för fobiska stimuli hos personer med specifik fobi, social fobi och 
panikstörning kan användas att predicera utfall av terapin. De som hade större grad av pulsökning 
fick bättre utfall i terapin. Turpin, som i sin (1991) artikel förklarar betydelsen av fysiologiska 
responser, nämner tre anledningar att studera dessa: (1) det ökar förståelsen för de basala processer 
som man tror utgör en del av etiologin hos och vidmakthållandet av ångeststörningar; (2) det har 
underlättat att dra gränser och klargöra relationer mellan olika subtyper av ångeststörningar, vilka 
tidigare klassificerades enbart genom beteendeobservation eller självskattningsdata; samt (3) det är 
ett systematiskt sätt att utföra individuell bedömning av ångesttillstånd och behandlingsresultat med 
tresystemmetoden (three-systems approach; d.v.s. fysiologiska mått, beteendeobservation och 
självskattningsdata). 
 
En slutsats som kan dras av detta är att eftersom det visats ovan att fysiologiska mått på ångest har 
ett starkare samband med generell ångestnivå än vad självskattningsdata vid stress har, är det 
fysiologiska mått man främst bör titta på då man undersöker hur stressreaktioner hos ångestbenägna 
individer skiljer sig från stressreaktionen hos kontrollgrupper. Studien av Hoehn-Saric och 
medarbetare (1995) som nämnts ovan visade på stöd för att det finns ett negativt samband mellan 
fysiologisk stressreaktion och generell ångestnivå, eftersom OCD-patienterna fick lägre 
fysiologiskt påslag än kontrollgruppen då de utsattes för en laboratoriestressor. Även studien av 
Lang et al. (1998) som nämnts ovan visar på stöd för detta negativa samband, då det var de 
patienter som hade störst pulsökning som fick störst reduktion av ångestsymptomen efter terapin. 
Detta leder in på en fördjupad genomgång av skillnader i stressreaktion hos individer med låg 
respektive hög ångestbenägenhet. 
 

1.3 Stressrespons 
Enligt Brosschot och medarbetare (Brosschot, Pieper, & Thayer, 2005; Brosschot, Gerin & Thayer, 
2006) är det inte stressreaktioner i sig som är skadliga för hälsan, utan stressreaktioner som finns 
kvar under lång tid. Deras hypotes är att ihållande (perseverative) kognitioner ligger bakom den 
utdragna stressreaktionen. Denna typ av kognitioner manifesteras i fenomen som oro, ruminering 
och förväntansångest och utförs inte alltid på ett medvetet plan, vilket visat sig genom att man kan 
ha en förhöjd autonom aktivering även under sömnen (se t. ex. Hall, Vasko, Buysse, Ombao, Chen, 
Cashmere, Kupfer, & Thayer, 2004; Brosschot, van Dijk, & Thayer, 2007). Då tidigare forskning 
inte fokuserat på just utdragna stressreaktioner, saknar också många skattningsinstrument dessa 
aspekter. Som exempel nämner Brosschot et al. (2005) att man inte frågar om förväntansångest 
inför framtida stressorer, utan bara om de stressorer som personen varit med om i det förflutna. 
Vidare anser de att det finns brister hos instrument som mäter copingstilar. Vad instrumenten missar 
är den osäkerhet som kan uppstå i samband med valet av copingstrategi, snabba hopp mellan olika 
copingstrategier och ångest över vilken strategi som ska väljas, något som är en viktig aspekt av 
ineffektiv coping enligt dessa författare. Brosschot et al. (2005) skiljer på tre typer av utdragen 
fysiologisk stressreaktion: reaktioner på framtida (förväntade) stressorer, långsam återhämtning från 
stressorer och återkommande stressreaktioner som relaterar till tidigare stressorer. Ett bokkapitel av 
Brosschot och Thayer (2004) redovisar att både naturliga orosepisoder och experimentellt inducerad 
oro är relaterade till låg hjärtfrekvensvariabilitet (HRV). Även Brosschot et al. (2007) redovisar 
stöd för denna koppling. Det finns alltså ett samband mellan benägenhet för ångest och minskad 
fysiologisk reaktivitet som till exempel minskad HRV. Hoehn-Saric och McLeod (2000) redovisar 
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fynd från flera studier (se t. ex. Hoehn-Saric & McLeod, 1988; Hoehn-Saric, McLeod, & Zimmerli, 
1989; 1991; Hoehn-Saric et al. 1995) som ger stöd för att personer med kronisk ångest tenderar att 
reagera med mindre fysiologisk flexibilitet på alldagliga stressorer i jämförelse med personer i 
kontrollgrupper. I vilotillstånd har de ökad muskelspänning, men ingen ökad autonom aktivitet 
jämfört med personer i kontrollgrupper, vilket inte stämmer överens med deras självskattningsdata. 
Jämfört med personer i kontrollgrupper, har de en svagare fysiologisk stressreaktion på 
laboratioriestressorer, utom om stressorn är relaterad till deras specifika ångestområde. Både på 
fysiologiska mått där ångestpatienterna redan hade högre värden (muskelspänning) innan 
laboratoriestressorn och mått där de inte skilde sig från personerna i kontrollgruppen innan 
stressorn, till exempel hudkonduktansvariabilitet (SCV) och pulsrespons, hade ångestpatienterna en 
mindre ökning än personerna i kontrollgruppen när de utsattes för laboratoriestressorn (Hoehn-Saric 
& McLeod, 2000). Ett undantag var att panikstörningspatienterna hade högre puls och blodtryck vid 
vila än personerna i kontrollgruppen (Hoehn-Saric et al., 1991). Hoehn-Saric och McLeod (2000) 
redovisar också resultat från en opublicerad studie, där forskarna mätt olika fysiologiska mått i det 
dagliga livet istället för i laboratoriet och funnit att GAD- och panikstörningspatienter hade lägre 
SCV och HRV än personer i kontrollgruppen under perioder då de inte oroar sig. Vidare har Kelly 
(1979) funnit att personer i kontrollgruppen till en början har större SCR än ångestpatienter på 
auditiva stimuli, men att personerna i kontrollgruppen habituerar snabbare. Detta stöder Brosschots 
och medarbetares (2005; 2006) uppfattning om att ångestfyllda individer har en mer utdragen 
stressreaktion än personer i kontrollgrupper. Hoehn-Saric (2007) har i en studie fått stöd för att 
personer med episodisk ångest såsom specifik fobi inte har denna minskade flexibilitet, utan det är 
bara de med mer kronisk ångest såsom GAD, OCD, PTSD och panikstörning som uppvisar detta 
mönster. Gemensamt för alla ångeststörningarna är dock att de har en kraftig reaktion på stimuli 
som relaterar till deras specifika orosområde. Hoehn-Saric och McLeod (2000) lägger fram 
hypotesen att den minskade fysiologiska flexibiliteten som ångestpatienter uppvisar reflekterar en 
mindre adaptiv stressrespons. Detta kan utgöra en sårbarhetsfaktor för ångest. Det är också möjligt 
att minskad fysiologisk flexibilitet representerar ett inadekvat försök av kroppen att anpassa sig till 
de fysiologiska förändringar som orsakas av kronisk ångest (Burchfield, 1979; Yehuda, Resnick, 
Kahana, & Giller, 1993, refererad i Hoehn-Saric & McLeod, 2000). 
 
Sammanfattningsvis finns alltså stöd för att ångestbenägna individer har en mindre, men mer 
utdragen fysiologisk stressreaktion på stressorer som inte relaterar till personernas specifika rädslor. 
Dessa utdragna stressreaktioner förekommer i form av reaktioner på framtida (förväntade) 
stressorer, långsam återhämtning från stressorer och återkommande stressreaktioner som relaterar 
till tidigare stressorer. Vidare tros de utdragna fysiologiska stressreaktionerna orsakas av oro, 
ruminering och förväntansångest; det vill säga samma kognitioner som förstärker upplevelsen av 
ångest (Brosschot et al., 2005; Brosschot et al., 2006). Det har även föreslagits att stressreaktionerna 
kan utgöra en sårbarhet för ångest (Hoehn-Saric & McLeod, 2000). De utdragna stressreaktionerna 
är en risk för ohälsa i sig (Brosschot et al., 2005; Brosschot et al., 2006), varför kopplingen mellan 
ångest och stressreaktioner är viktig att studera. I denna studie undersöks sambandet mellan selektiv 
uppmärksamhet mot hotfulla stimuli och stressreaktioner i stunden, men inte långvariga 
stressreaktioner. 
 

1.4 Den aktuella studien 
Ett problem med att använda det emotionella strooptestet är enligt Najström och Jansson (2007) 
dock att mätfel lätt uppstår då försökspersonerna måste trycka på en tangent för att göra sitt färgval, 
eller säga färgens namn i en mikrofon. Ett sätt att komma runt detta problem är att istället för det 
emotionella strooptestet använda skillnaden i SCR på hotfulla stimuli jämfört med neutrala stimuli. 
Syftet med en studie av Najström och Jansson (2006) var att undersöka om skillnaden i SCR på 
hotfulla jämfört med neutrala stimuli gav ekvivalenta effekter jämfört med det emotionella 
strooptestet. De fann förhöjd SCR på subliminalt presenterade hotfulla (i jämförelse med neutrala) 
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stimuli hos individer med hög traitångest. Vidare var traitångest positivt korrelerad med självskattad 
stress på senare naturligt förekommande stressorer i samma forskares (2007) studie. I den 
sistnämnda studien gick Najström och Jansson vidare med att undersöka om SCR på hotfulla 
jämfört med neutrala stimuli kunde användas för att predicera senare stressreaktion. Som behandlats 
ovan hade tidigare studier visat att det emotionella strooptestet kunde användas för detta. De fann 
att då de använde subliminalt presenterade stimuli, kunde skillnaden i SCR på hotfulla jämfört med 
neutrala stimuli användas för att predicera emotionell reaktion på naturligt förekommande 
påfrestande livshändelser senare i livet hos försökspersonerna. De drog därför slutsatsen att samma 
bakomliggande mekanismer är involverade när det gäller såväl SCR som det emotionella 
strooptestet. I en tredje studie (Jansson & Najström, inlämnad för publicering) var syftet att 
undersöka om man kunde använda det emotionella strooptestet för att predicera fysiologisk 
stressrespons. Fyndet var att det emotionella strooptestet med subliminalt presenterade stimuli 
fungerade som prediktor på fysiologisk stressreaktion. Graden av SA mot hotfulla stimuli var 
positivt korrelerad med självupplevd stress i en senare laboriatoriestressor, men negativt korrelerad 
med fysiologiska mått på reaktionen på denna laboratoriestressor. Föreliggande studie är en 
fortsättning på denna forskningslinje och syftet med denna studie är att undersöka om även 
skillnaden i SCR på hotfulla och neutrala stimuli kan användas för att predicera fysiologisk 
stressreaktion. 
 
För att undersöka individers SA mot hotfulla stimuli, mättes i denna studie alltså reaktiviteten i 
hudkonduktans vid subliminal exponering för hotfulla bilder. Även om dessa konstrukt inte kan ses 
som ekvivalenta, kan SCR på hotfulla stimuli ses som ett mått på SA, genom att förhöjd SCR och 
stroopinterferens båda äger rum för hotfulla stimuli. Tidigare studier   (t. ex. Najström & Jansson, 
2007) har visat på att endast SCR på subliminalt presenterade och inte supraliminalt presenterade 
hotfulla stimuli kunde användas som prediktor. Detta ligger i linje med vad som behandlats ovan 
och utgör anledningen att endast subliminalt presenterade stimuli användes i denna studie. 
Skillnaden i SCR för hotfulla jämfört med neutrala stimuli utgör alltså i denna studie prediktor och 
en laboratoriestressor användes för att framkalla den fysiologiska stressreaktion som är beroende 
variabel. Den fysiologiska stressreaktionen mättes inte endast i form av SCV, utan även HRV 
mättes, vilket förhoppningsvis ska bidra till en tydligare bild. Mätning av hudkonduktans skedde 
alltså både för prediktorn och för den beroende variabeln, men det är bara den 
hudkonduktansreaktivitet som individer får på hastigt presenterade stimuli som kallas SCR. Under 
stressorn mäts hudkonduktansvariabilitet, SCV. 
 
Denna studie avser att mäta effekter av SA och traitångest, samt interaktionen mellan SA och 
traitångest, på fysiologiska och självskattade stressreaktioner. I enlighet med tidigare studier som 
använt SA (mätt med både SCR och det emotionella strooptestet) för att predicera självskattad 
stressrespons, förväntades alltså i denna studie ett positivt samband mellan SA och självskattad 
reaktion på laboratoriestressorn. Vad gäller fysiologisk stressreaktion redovisar till exempel Hoehn-
Saric och McLeod (2000) som nämnts ovan flera studier som visar på att då ångestpatienter utsätts 
för en laboratoriestressor uppvisar de en ökning i självrapporterat obehag som överstiger ökningen 
bland individer i kontrollgruppen. Ökningen i SCV är däremot lägre i den kliniska gruppen. Vidare 
drar Najström och Jansson som tidigare nämnts slutsatsen att SCR har samma bakomliggande 
mekanismer som det emotionella strooptestet och de har med det emotionella strooptestet och 
samma laboratoriestressor som i föreliggande studie fått de resultat som förväntas i denna studie 
(Jansson & Najström, inlämnad för publicering). I den mån ekvivalenta effekter kan förväntas i 
denna studie, förväntas på basis av dessa tidigare studier alltså ett negativt samband mellan 
skillnaden i SCR vid hotfulla jämfört med neutrala stimuli och fysiologisk reaktion (d.v.s. 
skillnaden i SCV vid baseline jämfört med under stressuppgiften samt skillnaden i HRV vid 
baseline jämfört med under stressuppgiften). På basis av samma studier förväntas också ett negativt 
samband mellan traitångest och fysiologisk stressreaktion, samt ett positivt samband mellan 



 

 

12 
 
 
 

 

 

traitångest och självskattad ångest under stressorn. 
 
 

2  M e t o d  
 

2.1 Försökspersoner 
41 försökspersoner (34 kvinnor) med en medelålder av 27.6 (SD=8.0) år rekryterades bland 
studenterna vid psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Försökspersonerna 
informerades om konfidentialitet, frivillighet och rätten att när som helst avbryta sitt deltagande. 
Försöket genomfördes i två faser, med ca två veckor mellan testtillfällena för varje försöksperson. 
Studenterna deltog i studien på frivillig basis som en del av sin utbildning. 
 

2.2 Instrument 
2.2.1 STAI 
Spielberger's State-Trait Anxiety Inventory (STAI; Spielberger et al., 1983) består av två olika 
formulär; trait-versionen och state-versionen. Trait-versionen (STAI-T) är en skala som mäter 
ihållande ångestsymptom som kan ses som ett mått på den ångestgrad som ingår i 
personlighetsdragen hos personen. Exempel på item i STAI-T är ”jag känner att svårigheter växer 
sig så stora att jag inte klarar av dem” och ”jag är en stabil person” (reverserad). State-versionen 
(STAI-S) är en skala som mäter den subjektiva upplevelse av oro och ångest som försökspersonen 
har för tillfället. Exempel på item i STAI-S är ”jag känner mig nervös” och ”jag är uppjagad”. Båda 
skalorna är fyrgradiga med 20 items var. Högre poäng indikerar högre ångestnivå. 
 
2.2.2 SER 
Subjektiv Emotionell Reaktion (SER) är ett formulär som försökspersonerna fick fylla i direkt efter 
stressuppgiften. SER mäter den subjektiva upplevelsen av ångest under själva försöket och består 
av frågor från STAI-S som omformulerats för att vara riktade mot upplevelsen under försöket 
istället för mot upplevelsen för stunden. Cronbachs alfa för SER var i denna studie .86. 
 

2.3 Material 
2.3.1 Fas ett 
Fjorton bilder togs från International Affective Picture System (IAPS; Lang, Bradley, & Cuthbert, 
1999). Dessa bilder var samma bilder som användes i Najströms och Janssons (2007) studie. 
Bilderna är alla normerade efter hur hotfulla de upplevs. Sju av bilderna var hotfulla (t. ex. skadade 
kroppar) och sju av bilderna var neutrala (t.ex. bok, paraply). De hotfulla ord som användes var 
”TORTYR”, ”AVRÄTTAD”, ”DÖDLIG”, ”SMÄRTA”, ”AMBULANS”, ”MÖRDAD” och 
”BLOD”. Dessa matchades med avseende på bokstavsantal och frekvens i det svenska språket med 
följande sju neutrala ord: ”APOTEK”, ”MATTOR”, ”TAVLOR”, ”DOCKOR”, ”BOLL”, 
”SIFFRA” och ”ASTROLOGI”. 
 
2.3.2 Fas två 
Det kognitiva testet som användes som stressframkallande uppgift var att under stark tidspress 
besvara de femton sista frågorna (fråga 171-185) på 16PF från Psykologiförlaget AB (Cattell, 
Cattell, & Cattell, 1993). Frågorna var av flervalstyp med tre svarsalternativ per fråga. Exempel på 
item är ”grodyngel förhåller sig till groda som larv till: (a) spindel; (b) mask; (c) insekt” och ”vilken 
bokstav borde komma härnäst i denna serie: A, B, D, G? (a) H; (b) K; (c) J. 
 

2.4 Apparatur 
2.4.1 Fas ett 
Bilderna visades på en 19 tum stor Sony färgskärm på 160 Hz. Skärmen var sammankopplad med 
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en dator av märket Dell, vilken användes för att köra programmet som kontrollerade bildvisningen. 
Registreringen av SCR-data skedde med hjälp av apparatur från Biopac Systems Inc., modell 
mp100A, kopplad till en Power Macintosh G3 dator via programmet AcqKnowledge III för 
MP100WS (version 3.2.). Engångselektroder av typen EDA Isotonic Gel Electrode EL507 från 
Biopac Systems Inc fästes på insidan av pek- och långfingret på försökspersonens icke-dominanta 
hand, en på vartdera fingret. För att balansera effekter av habituering randomiserades 
försökspersonerna till en av åtta blockvisningar. De olika blocken bestod av alla möjliga olika 
ordningar av neutrala ord, hotfulla ord, neutrala bilder och hotfulla bilder. Samtidigt som 
försökspersonerna exponerades för blocken registrerades deras fysiologiska respons i form av SCR-
data. 
 
2.4.2 Fas två 
Under försöket mättes såväl SCV som HRV. För mätning av SCV användes samma utrustning som 
ovan. Även elektroderna var av samma typ som ovan och användes till såväl SCV-mätningen som 
till HRV-mätningen. För mätning av HRV användes utrustningen Actiheart heart activity logging 
device från Cambridge Neurotechnology Ltd. Mjukvaran som användes för att överföra data från 
mätutrustningen till datorn samt för att editera rådata var Actiheart software (version 2.132). För att 
sedan analysera data från HRV-mätningen användes mjukvaran Advanced HRV Analysis 1.1 
Software (Niskanen, Tarvainen, Ranta-aho, & Karjalainen, 2004).  
 

2.5 Procedur 
Försöksledare för fas ett var Sophie Sanders, som gjorde en studie för sin C-uppsats på den 
fristående kursen Psykologi III (Sanders, 2007). Försöksledare för fas två var författaren till denna 
uppsats. 
 
2.5.1 Fas ett 
Innan försökspersonen deltog i studien, hade han/hon fyllt i STAI-T hemma. Alla försökspersoner 
testades individuellt. Under bild- och ordpresentationen satt försökspersonen med hakan och 
pannan placerad i en särskild ställning med syfte att hålla huvudet i samma position under hela 
proceduren. Avståndet mellan försöksperson och skärm var ca 90 cm. Först skedde en 
tröskelmätning för att försäkra att försökspersonen inte kunde uppfatta stimuli supraliminalt. 
Därefter informerades försökspersonen muntligen om att han/hon nu skulle få se fyra block med 
olika bilder. Försökspersonen instruerades att endast titta på bilderna, samt att sitta så stilla som 
möjligt. Först visades en grå prick som fixeringspunkt mitt på skärmen i fyra sekunder, sedan 
visades bilden i sex millisekunder, omedelbart åtföljd av en maskering innehållande bildfragment från 
den ursprungliga bilden. Orden maskerades med en rad av x, samma antal som antalet bokstäver i 
ordet. Maskeringen visades i 200 ms och sedan var skärmen svart i 16 sekunder, varpå den grå 
pricken återigen visades i fyra sekunder innan nästa bild visades. 
 
2.5.2 Fas två 
Alla försökspersoner testades individuellt. Först fick försökspersonen fylla i STAI-S innan 
försökets början. Därefter gjordes en signaltestmätning av utrustningen som användes för att mäta 
HRV med syfte att kontrollera att utrustningen mätte korrekt. Utrustningen är en fristående, 
sladdlös enhet som kopplas till två elektroder placerade på bröstet, en mitt på bröstbenet och en 
cirka en decimeter snett ned åt vänster. Enheten registrerar hjärtaktiviteten under en tidsperiod och 
tas sedan bort och fästes på en avläsningsstation kopplad till en dator för att läsa av data över 
hjärtats aktivitet. Elektroder placerades således på försökspersonens bröstkorg och mätutrustningen 
fästes på dessa. Innan elektroderna fästes, gnuggades huden lokalt med bomullstops med en klick 
slipmedel på för att elektroderna skulle fästa bättre. Slipmedlet torkades bort innan elektroderna 
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fästes. Under ett par minuter utförde försökspersonen kroppsrörelser (gå runt, lyfta på armarna 
upprepade gånger, sätta sig på en stol och resa sig igen) för att säkerställa att dessa inte skulle störa 
mätningen av hjärtats aktivitet. Signaltestmätningen avlästes och godkändes innan den 
experimentella mätningen utfördes. I två fall behövdes signaltestmätningen upprepas innan den blev 
godkänd. Då utrustningen för mätning av HRV testats och därefter åter fästs på försökspersonens 
bröstkorg, fästes även elektroder på insidan av pek- och långfingrets mellersta led. Elektroderna 
fästes på den icke-dominanta handen, det vill säga högerhänta fick elektroderna på vänsterhanden 
och vice versa. Dessa elektroder anslöts sedan till utrustningen som användes för att mäta 
hudkonduktans. Två experimentella mätningar av SCV och HRV utfördes. Först utfördes en två 
minuters baselinemätning, under vilken försökspersonen var helt passiv och satt i samma ställning 
och på samma plats som under den kognitiva uppgiften. Försökspersonen instruerades att sitta så 
stilla som möjligt och att inte kommunicera med försöksledaren under mätningen. Därefter utfördes 
en tre minuters mätning under det att försökspersonen utförde den kognitiva uppgiften. Även under 
denna mätning instruerades försökspersonen att ej röra den hand där elektroderna var fästa och att 
inte kommunicera med försöksledaren under mätningen. Försökspersonerna fick den vilseledande 
informationen att de flesta klarar att svara på frågorna i den kognitiva uppgiften på cirka två 
minuter. Normalt tar det ca fem-sex minuter att besvara alla frågorna och även då brukar inte alla 
vara korrekt besvarade. Syftet med denna vilseledning var att introducera stress hos 
försökspersonerna medan de utförde den kognitiva uppgiften. För att ytterligare säkerställa att 
försökspersonerna skulle bli stressade, meddelade försöksledaren var trettionde sekund hur lång tid 
som var kvar. Totalt fick försökspersonerna tre minuter på sig för den kognitiva uppgiften. 
Tidsgränsen och att de kontinuerligt skulle få veta hur lång tid som var kvar informerades om innan 
uppgiften började. Efter den kognitiva uppgiften fick försökspersonerna fylla i SER. Efter detta 
informerades försökspersonerna om syftet med studien samt hur lång tid som varit mer rimlig för 
lösandet av uppgiften. 
 

2.6 Databearbetning 
2.6.1 Fas ett 
Hudkonduktansdata, mätt i mikrosiemens, registrerades i form av den maximala amplituden på 
hudkonduktansresponskurvan under ett sexsekundersintervall som startade en sekund före 
bilden/ordet visades. För varje försöksperson och varje block, erhölls sju hudkonduktansresponser, 
då det var sju bilder/ord i varje block. Ett medelvärde beräknades sedan för dessa sju responser. 
Dessa värden logaritmerades för att erhålla normalfördelning. 
 
2.6.2 Fas två 
Med hjälp av mjukvaran tillhörande hjärtfrekvensmätningsutrustningen (Actiheart software) 
undersöktes RR-intervallen (intervallen mellan hjärtslagen) noggrant och mätfel (definierade som 
en skillnad mellan två efterföljande RR-intervall på > 500ms eller > 30%) ersattes med en 
interpolering av de fem föregående RR-intervallen. Medelhjärtfrekvens (bpm, beats per minute) och 
standardavvikelsen för hjärtfrekvensen beräknades för både baseline och stressuppgiften. Serierna 
med RR-intervall konverterades även till ASCII-textfiler med hjälp av samma mjukvara. För att 
sedan kunna analysera HRV-data, importerades ASCII-textfilerna till HRV-analysmjukvaran 
Advanced HRV Analysis 1.1 Software (Niskanen et al., 2004). Med hjälp av tidsdomänanalys 
beräknades kvadratroten ur medelvärdet av kvadrerade successiva differenser mellan RR-intervall 
(RMSSD; ger en skattning av kortvariga, ”slag-för-slag”-komponenter hos HRV). Detta är ett av 
flera möjliga mått på HRV, men då man vill ha ett så enkelt mått på HRV som möjligt är det vanligt 
att endast använda RMSSD (Malik, Bigger, Camm, Kleiger, Malliani, Moss, & Schwartz, 1996). 
Ett differensmått mellan värdet för baseline jämfört med värdet för stressuppgiften togs fram för 
RMSSD i form så kallade residual change scores (Bergh & Fairbank, 2002), det vill säga avståndet 
från den regressionslinje som med hjälp av HRV för baseline predicerar HRV för stressuppgiften. 
För SCV-data från fas två konstruerades också ett differensmått på samma sätt som för HRV-data 
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ovan. En anledning till att använda residual change scores istället för att bara använda skillnaden 
mellan baseline och stressuppgift direkt, är att kunna mäta förändring samtidigt som man 
kontrollerar för baselinenivån. 

3  R e s u l t a t  
 
Försökspersonernas SCR på neutrala och hotfulla ord och bilder från fas ett beräknades (se Tabell 
2). Värdena logaritmerades för att få normalfördelade variabler. Notera att ju närmare noll 
tabellvärdena är, desto högre SCR motsvarar de, eftersom potenserna är negativa (t.ex. gäller att  
10-2.059 > 10-2.159). Två beroende t-tester utfördes för att kontrollera att det fanns signifikanta 
skillnader mellan försökspersonernas SCR på hotfulla respektive neutrala stimuli i fas ett. Det fanns 
en signifikant skillnad i medelvärde för logaritmerad SCR på hotfulla ord i jämförelse med neutrala 
ord (t = 2.524, p = 0.016). Även då bilder användes som stimuli fanns en signifikant skillnad i 
logaritmerad SCR vid hotfulla respektive neutrala bilder (t = 4.067, p < 0.001). Hotfulla bilder och 
ord gav högre SCR. 
 
Tabell 2. Logaritmerade medelvärden för SCR vid hotfulla och neutrala ord och bilder.                                                                          

Ord                          Bilder 
Stimulustyp M SD M SD 
Neutral -2.159 .3508 -2.228 .3179 
Hotfull -2.059 .3901 -2.080 .3807 

 
Som framgår av Tabell 3 gav försöket inga signifikanta korrelationer mellan selektiv uppmärkhet i 
form av hudkonduktansreaktivitet på hotfulla stimuli och någon av måtten på fysiologiska 
stressreaktioner. Det fanns inte heller några signifikanta korrelationer mellan traitångest och de 
fysiologiska måtten på stress. Vidare fanns inte heller någon signifikant korrelation mellan selektiv 
uppmärksamhet i form av hudkonduktansreaktivitet på hotfulla stimuli och självskattad 
stressreaktion under försöket (SER). Däremot fanns signifikanta korrelationer mellan alla former av 
självksattad ångest (SER, STATE-A och TRAIT-A). Ingen signifikant korrelation fanns mellan de 
båda fysiologiska måtten på stress, eller mellan något av de fysiologiska stressmåtten och 
självskattad stressreaktion under försöket (SER). Inte heller fanns någon signifikant korrelation 
mellan hudkonduktansreaktivitet på de två typerna av hotfulla stimuli (ord och bilder). 
Försökspersonernas ålder var signifikant korrelerad med hudkonduktansreaktivitet på hotfulla 
bilder, traitångest och fysiologisk stressreaktion i form av HRV-index. 
 
Tabell 3. Bivariata korrelationer mellan ordhotindex (OH), bildhotindex (BH), självskattad traitångest (TRAIT-A), 
SCV-index (SCV), HRV-index (HRV), självskattad stateångest under stressuppgiften (SER), försökspersonerns ålder 
(ÅLDER) och självskattad stateångest innan stressuppgiften (STATE-A). 

 OH BH TRAIT-A SCV HRV SER ÅLDER STATE-A 
OH -        
BH -.04 -       
TRAIT-A .08 .13 -      
SCV .01 .11 .11 -     
HRV .05 -.08 .03 -.01 -    
SER .20 -.06 .50** -.15 -.08 -   
ÅLDER -.09 -.39* -.43** .09 -.33* -.07 -  
STATE-A .29 -.08 .63** .14 -.05 .66** -.10 - 
*p < .05;  **p < .01 (two tailed). 

 
Med hjälp av hierarkisk multipel regression undersöktes hur väl kriterievariablerna (SCV-index, 
HRV-index och SER) kunde prediceras av de oberoende variablerna (ordhotindex, bildhotindex, 
traitångest samt interaktionstermerna mellan traitångest och respektive hotindex). Traitångest och 
hotindex centrerades (d.v.s. deras medelvärde subtraherades) innan interaktionseffekten beräknades 
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för att minska eventuella problem med multikolinjäritet. Prediktorer lades till i olika steg för att 
undersöka eventuell signifikant ökning i förklarad varians hos kriteriet genom tillförseln av 
prediktorerna. I de fall där signifikant korrelation mellan kriteriet och någon eller några av 
prediktorerna saknades (se Tabell 3), saknades alltså huvudeffekter av dessa prediktorer. I dessa fall 
utfördes de multipla regressionerna för dessa kriterier endast i syfte att undersöka 
interaktionseffekten mellan traitångest och respektive hotindex. 
 
Då det inte fanns någon signifikant korrelation mellan SCV-index och traitångest eller mellan SCV-
index och någon av hotindexen, innebär detta alltså att det inte fanns några huvudeffekter av dessa 
prediktorer då SCV-index skulle prediceras. Istället undersöktes möjliga interaktionseffekter mellan 
traitångest och ordhotindex samt mellan traitångest och bildhotindex. Två multipla regressioner 
utfördes i detta syfte. I Steg 1 tillfördes traitångest och respektive hotindex och i Steg 2 tillfördes 
respektive interaktionsterm. Ingen av dessa interaktionstermer bidrog med signifikant mer förklarad 
varians hos SCV-index (båda p>.14). 
 
Även då HRV-index skulle prediceras saknades huvudeffekter, då det inte fanns några signifikanta 
korrelationer mellan HRV-index och traitångest eller mellan HRV-index och någon av hotindexen. 
På samma sätt som ovan, undersöktes istället om någon av interaktionstermerna bidrog till någon 
ökad förklarad varians hos HRV-index. Två multipla regressioner gjordes, en med ordhotindex som 
hotindex och en med bildhotindex som hotindex. Försökspersonernas ålder kontrollerades för, 
eftersom det fanns en signifikant korrelation mellan HRV-index och ålder. I Steg 1 tillfördes alltså 
ålder, i Steg 2 tillfördes traitångest och respektive hotindex och i Steg 3 tillfördes respektive 
interaktionsterm mellan traitångest och hotindex. Någon signifikant interaktionseffekt kunde inte 
påvisas då vare sig bildhotindex utgjorde hotindex, eller då ordhotindex utgjorde hotindex (båda p 
>.22). 
 
Då SER skulle prediceras, saknades huvudeffekt av båda hotindexen då det inte fanns någon 
signifikant korrelation mellan SER och någon av hotindexen. Däremot fanns en signifikant 
korrelation mellan SER och traitångest, varför denna eventuella huvudeffekt måste undersökas. 
Även här gjordes två multipla regressioner med respektive hotindex. Stateångest innan 
stressuppgiften (STATE-A) kontrollerades för, då det som var av intresse var den stateångest som 
uppstått under stressuppgiften och denna stateångest (SER) sannolikt påverkats av den stateångest 
försökspersonerna hade innan de påbörjade stressuppgiften. I Steg 1 tillfördes alltså STATE-A, i 
Steg 2 tillfördes traitångest och respektive hotindex och i Steg 3 tillfördes interaktionstermen 
mellan traitångest och respektive hotindex. Modellen var signifikant i Steg 1, !R2 = .43, F = 48.5, p 
< .0001; höga nivåer av STATE-A var signifikant associerad med höga poäng på SER. Det fanns 
ingen signifikant ökning i förklarad varians (p = .22) efter att traitångest (! = .25, p = .13) och 
ordhotindex (! = -.15, p = .27) tillfördes i Steg 2, det vill säga effekten av traitångest på SER 
försvann då STATE-A kontrollerades för. Däremot fanns en signifikant ökning i förklarad varians 
efter att interaktionstermen av traitångest och ordhotindex tillfördes i Steg 3, ! R2 = .07, F  = 5.64, 
p = .023. För att undersöka denna interaktionseffekt närmare delades försökspersonerna in i två 
grupper, de som hade traitångest över medianen i denna studie (”ångestbenägna” individer) och de 
som hade traitångest under medianen (”icke ångestbenägna” individer). Medianen var 35 poäng på 
STAI-T. Två separata partiella korrelationer gjordes för att undersöka sambandet mellan SER och 
interaktionstermen för respektive grupp. Inga signifikanta effekter (partiell r = -.001) hittades för 
den ”icke ångestbenägna” gruppen. För den ”ångestbenägna” gruppen fanns en signifikant 
huvudeffekt av ordhotindex, (partiell r = .68, p = .002). I modellen där bildhotindex utgjorde 
hotindex fanns det förutom den signifikanta effekten av STATE-A i Steg 1, ingen signifikant 
ökning i förklarad varians efter att interaktionstermen av traitångest och hotindex för bilder 
tillfördes i Steg 3 (p = .81). 
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4  D i s k u s s i o n  
 
Huvudsyftet med föreliggande studie var att undersöka om det fanns ett samband mellan individers 
SA mot hotfulla stimuli och deras fysiologiska stressresponser i form av HRV och SCV då de 
utsattes för en laboratoriestressor. SA mot hotfulla stimuli mättes i form av skillnaden i SCR på 
subliminalt presenterade, hotfulla jämfört med neutrala stimuli. På basis av resultat från tidigare 
studier (t. ex. Najström & Jansson, 2007) förväntades ett negativt samband mellan 
försökspersonernas SCR på hotfulla jämfört med neutrala stimuli och försökspersonernas 
fysiologiska stressresponser, det vill säga försökspersoner med högre grad av SA mot hotfulla 
stimuli förväntades ha en lägre fysiologisk stressreaktion. Resultatet var att fysiologisk 
stressrespons i form av SCV under laboratoriestressorn inte kunde prediceras av SCR på hotfulla 
jämfört med neutrala stimuli. Inte heller fysiologisk stressrespons i form av HRV under 
laboratoriestressorn kunde prediceras av SCR på hotfulla jämfört med neutrala stimuli. Sålunda 
saknades stöd för huvudhypotesen att det skulle finnas ett negativt samband mellan individers SA 
mot hotfulla stimuli och deras fysiologiska stressresponser. Ett delsyfte var också att undersöka 
sambandet mellan försökspersonernas SA mot hotfulla stimuli och deras självskattade 
stressreaktion på laboratoriestressorn. Resultatet visade att självskattad stressreaktion inte kunde 
prediceras av SCR på hotfulla jämfört med neutrala bilder. När hotfulla stimuli däremot utgjordes 
av hotfulla ord, fanns en signifikant interaktionseffekt mellan SCR på de hotfulla jämfört med de 
neutrala orden och traitångest. En uppdelning av analysen i försökspersoner med traitångest under 
respektive över medianen visade att det för de med lägre traitångest inte fanns någon signifikant 
effekt av SCR på de hotfulla jämfört med de neutrala orden, medan det för de med högre traitångest 
fanns en signifikant effekt av SCR på de hotfulla jämfört med de neutrala orden. Sambandet var 
positivt - ökad SCR på hotfulla ord medförde högre självskattad stressreaktion. Sålunda erhölls stöd 
för hypotesen att det skulle finnas ett positivt samband mellan SA mot hotfulla stimuli och 
självskattad stressreaktion. Denna effekt fanns dock bara för SCR på hotfulla ord och inte för SCR 
på hotfulla bilder. I Najströms och Janssons (2007) studie användes bara bilder då SCR mättes och i 
Janssons och Najströms (inlämnad för publicering) studie användes bara ord (eftersom de använde 
det emotionella strooptestet). Sålunda har tidigare studier visat att både ord och bilder fungerar som 
hotfulla stimuli. Varför en effekt för endast ord funnits i föreliggande studie är oklart. 
 
Som väntat fanns en signifikant korrelation mellan stateångest innan stressuppgiften och SER. 
Stateångest innan stressuppgiften mättes för att kunna kontrolleras för då SER skulle vara kriterium 
i en multipel regression, eftersom det intressanta var den ångest som uppstått i samband med 
stressuppgiften och inte den ångest som försökspersonen hade redan innan. Vidare fanns som väntat 
en signifikant korrelation mellan traitångest och SER, samt mellan traitångest och stateångest innan 
stressuppgiften. Det är i linje med vår förväntan att självskattad ångest i stunden skulle vara positivt 
korrelerad med mer kronisk nivå av ångest (traitångest). Det visade sig dock att då stateångest innan 
stressuppgiften kontrollerades för, försvann effekten av traitångest. Förväntningen om att traitångest 
skulle ha ett positivt samband med SER infriades alltså inte, utom genom att det fanns en 
interaktionseffekt mellan traitångest och ordhotindex som visade på att det för individer med hög 
traitångest fanns ett signifikant samband mellan ordhotindex och SER. Det var oväntat att finna en 
signifikant korrelation mellan försökspersonernas ålder och deras reaktion på hotfulla bilder och 
mellan ålder och traitångest. Vad detta kan bero på är oklart. Urvalet i denna studie var ganska litet 
och några få individer kan därför påverka korrelationerna mycket. Det var också oväntat att det inte 
fanns några korrelationer mellan HRV-index och SCV-index, då de båda mäter fysiologiska 
stressreaktioner. 
 
Att stöd för huvudhypotesen om ett negativt samband mellan SA och fysiologiska stressreaktioner 
saknades skulle kunna bero på att försökspersonerna inte var tillräckligt stressade. I Janssons och 
Najströms (inlämnad för publicering) studie hade SCV-data från stressuppgiften (samma som i 
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föreliggande studie) cirka fyra gånger så stor varians jämfört med variansen i SCV-data från 
stressuppgiften i föreliggande studie. I ovan nämnda studie var medelpoängen på STAI-S 
(självskattad ångest) innan stressuppgiften 38.0 och i föreliggande studie 31.8. Försökspersonerna i 
Janssons och Najströms studie hade alltså en högre grad av stateångest inför stressuppgiften. Det 
som orsakade den låga spridningen i hudkonduktans under stressuppgiften i föreliggande studie 
skulle alltså kunna vara att majoriteten av försökspersonerna kände sig lugna. Detta skulle också 
kunna utgöra en förklaring till varför stöd för huvudhypotesen saknades i denna studie, medan 
Najström och Jansson fick stöd för ett samband mellan SA och senare stressreaktioner i sin (2007) 
studie som också nyttjade SCR som mått på SA. I deras studie utgjorde stressorerna naturligt 
förekommande, stressande livshändelser hos försökspersonerna, vilka rimligtvis måste ha upplevts 
som mer påfrestande än en laboratoriestressor där försökspersonernas prestation egentligen saknade 
betydelse för deras liv. I Janssons och Najströms (inlämnad för publicering) studie utfördes fas ett 
och fas två samma dag, medan det i föreliggande studie var cirka två veckor mellan fas ett och fas 
två. Att det var längre tid mellan faserna i föreliggande studie innebär att försökspersonernas 
ångestnivåer troligen skilde sig mer mellan fas ett och fas två i föreliggande studie. Något som 
stöder detta är ovan nämnda skillnad i stateångest inför stressuppgiften hos försökspersonerna i 
Janssons och Najströms studie jämfört med försökspersonerna i föreliggande studie. Deras 
försökspersoner hade mer ångest inför stressorn och kan därmed ha blivit mer stressade av den, 
vilket ger större spridning i stressresponser än om alla var relativt lugna. Mindre varians utgör en 
risk för så kallad restriction of range, vilket gör samband svårare att detektera. Sålunda skulle man 
kunna ifrågasätta reliabiliteten i denna studie, eftersom om restriction of range föreligger i denna 
studie, kommer en upprepning av försöket som har annan spridning i SCV under stressorn eller i 
självskattad stateångest innan stressorn få andra resultat. Att stöd för huvudhypotesen saknades 
skulle också kunna bero på det lilla urval som förelåg i denna pilotstudie. Man kan tänka sig att om 
det finns ett negativt samband mellan fysiologiska stressreaktioner och SA, så kan det vara så att det 
sambandet är så svagt att det krävs betydligt fler försöksdeltagare och känsligare mätmetoder för att 
detektera dessa. Mätmetoderna är alltså ytterligare en möjlig orsak till att stöd för huvudhypotesen 
saknades. En möjlig förklaring är att den HRV-komponent (RMSSD) som i denna studie utgjorde 
en operationalisering av HRV inte tillräckligt väl representerade HRV som konstrukt. Detta är den 
första studien i serien som kombinerar SA och HRV som mått på fysiologisk stressreaktion och det 
enklaste måttet på HRV (RMSSD) valdes. Möjligen hade det gett ett annat resultat om andra 
komponenter av HRV hade använts. Detsamma gäller SCV, som ju är variansen i hudkonduktans. 
Möjligen kunde andra komponenter av hudkonduktansaktivitet fungera bättre som mått på 
hudkonduktansreaktion på stress. Något som talar emot detta är dock att SCV fungerade väl som 
mått på fysiologisk stressreaktion i Janssons och Najströms (inlämnad för publicering) studie. En 
annan förklaring skulle kunna vara att de typer av stressrespons som mäts med SCV respektive den 
operationalisering av HRV som använts i denna studie inte orsakas av samma bakomliggande 
mekanismer och därför inte korrelerar med varandra (Turpin, 1991). En kartläggning av olika typer 
av fysiologiska responser och vad som utlöser dem vore därför intressant. 
 
En viktig effekt av att HRV mättes i denna studie, är att försökspersonerna var tvungna att klä av 
sig på överkroppen eller lyfta tröjan hela vägen upp till halsen (bh kunde dock behållas på) för att 
mätutrustningen skulle kunna fästas på bröstet. Två av försökspersonerna (en man och en kvinna) 
sade uttryckligen att det kändes obekvämt och att de hade velat bli förvarnade om att de skulle vara 
tvungna att klä av sig på överkroppen (de erbjöds naturligtvis att avbryta deltagandet, men avböjde 
detta). Ytterligare flera försökspersoner föredrog att behålla undertröjan på och dra ned den i halsen 
respektive lyfta upp den över magen (men inte över brösten) så att försöksledaren kunde fästa den 
övre respektive den undre elektroden. Utrustningen hängdes i dessa fall sedan ned under tröjan 
innan den fästes på den undre elektroden och försökspersonen slapp på så vis stå avklädd i endast 
bh framför försöksledaren. Förutom att försökspersonerna var tvungna att visa sig i underkläder, var 
själva fästandet av elektroderna på huden samt av utrustningen på elektroderna en ganska intim 
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procedur, då den ena elektroden skulle sitta mitt emellan brösten och den andra skulle sitta precis 
under vänster bröst. Dessutom skulle huden ”skrubbas” innan fästandet av elektroderna för att de 
skulle fästa bättre. Allt detta utfördes av försöksledaren. Tydligen var detta moment förknippat med 
en del obehagliga känslor som inte nödvändigtvis korrelerade med individernas generella 
ångestnivå eller deras SA mot hotfulla stimuli. Ångest som skapats av avklädningssitutationen kan 
alltså ha bidragit till den totala stressreaktionen och på så vis urvattnat, eller dolt, ett tydligare 
samband mellan SA mot hotfulla stimuli och reaktioner på laboratoriestressorn. 
Avklädningssituationen kan också ha väckt andra känslor (till exempel irritation över att inte ha 
blivit förvarnad om avklädningen) och tankar. Dessa känslor och tankar kan i så fall ha gjort att 
försökspersonerna var upptagna av andra processer än de som önskades mätas, vilket också kan ha 
gjort det förväntade sambandet, om det existerade, svårare att detektera. Önskvärt är att i framtida 
studier på förhand informera försökspersonerna om att detta moment ingår, för att de ska vara mer 
förberedda på det. Ännu bättre vore om det skulle vara möjligt att låta försökspersonerna fästa 
utrustningen själva i ett omklädningsrum. Ett visst mått av ångest över att ha sin hjärtfunktion 
monitorerad torde dock alltid föreligga. Det går inte att komma runt om man ska använda HRV. Det 
vore intressant att undersöka hur man kan optimera användandet av HRV-mätning så att det blir så 
lite intrusivt som möjligt. 
 
Ett viktigt antagande som gjordes i denna studie var att det emotionella strooptestet och mätning av 
SCR skulle ha samma bakomliggande mekanismer. Då stroopinterferens mätt med det emotionella 
strooptestet har visat sig vara negativt korrelerad med fysiologiska stressreaktioner (Jansson & 
Najström, inlämnad för publicering), kan en förklaring till att vi inte fått det resultat vi förväntade 
oss vara att detta antagande är felaktigt. Således kan även validiteten i föreliggande studie 
ifrågasättas, eftersom det som avsågs att mätas i så fall inte mätts. Mot bakgrund av att Jansson och 
Najström utfört en hel serie med studier som alla haft resultat som pekar på att SCR och det 
emotionella strooptestet skulle vara utbytbara mot varandra, är det kanske mer troligt att andra 
brister i denna studie orsakat avsaknaden av förväntade resultat. Det vore av intresse att i framtida 
forskning undersöka närmare i hur stor utsträckning SCR och det emotionella strooptestet har 
samma bakomliggande mekanismer och under vilka omständigheter de är utbytbara mot varandra. 
Hotindex för ord liknar stroopinterferens mer jämfört med hotindex för bilder, eftersom det handlar 
om skrivna ord i båda fallen. Hotindex för bilder skiljer sig från stroopinterferens, eftersom det 
handlar om att se på hotfulla och neutrala bilder istället för ord. Denna observation ligger i linje 
med resultatet att det fanns en signifikant interaktionseffekt mellan traitångest och hotindex för ord, 
men inte för bilder, då SER skulle prediceras. 
 
Försöksledaren i Janssons och Najströms (inlämnad för publicering) studie var en man, medan 
försöksledarna i föreliggande studie båda var kvinnor. Gijsbers och Nicholson (2005) undersökte 
effekten av kön hos försöksledaren i en studie av smärttröskeln hos manliga och kvinnliga 
försökspersoner. De fann att män visade en högre smärttröskel då försöksledaren var en kvinna 
jämfört med när försöksledaren var en man och att kvinnliga försökspersoner inte visade någon 
skillnad i smärttröskel beroende på försöksledarens kön. I föreliggande studie var de flesta 
försökspersoner kvinnor, varför denna effekt torde vara liten om den föreligger i denna studie. 
Effekter av kön hos försöksledaren på försökspersoners självskattade och fysiologiska reaktioner på 
smärta har undersökts av Aslaksen och medarbetare (Aslaksen, Myrbakk, Høifødt, & Flaten, 2007). 
Även i denna studie utsattes kvinnliga och manliga försökspersoner för smärta av kvinnliga och 
manliga försöksledare. Upplevelsen av smärta mättes dels med självskattningsdata och dels med 
fysiologiska data i form av SCR och HRV. De manliga försökspersonerna rapporterade mindre 
smärta inför de kvinnliga försöksledarna än inför de manliga, men det var ingen skillnad i deras 
fysiologiska reaktioner. Forskarna drar därför slutsatsen att effekten på självskattningsdata inte 
medieras av skillnader i fysiologiskt påslag, utan att den har psykosocial bakgrund. Då 
huvudhypotesen i föreliggande studie handlade om fysiologiska data, framstår det inte som troligt 
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att försöksledarnas kön påverkat resultatet nämnvärt. Även om det inte kan förväntas att 
försöksledarens kön skulle ha orsakat någon skillnad i försökspersonernas stressreaktioner, finns 
naturligtvis fortfarande möjligheten att just försöksledaren i föreliggande studie inte fått 
försökspersonerna att känna samma press att prestera, det vill säga inte ha blivit lika stressade, som 
försöksledaren i Janssons och Najströms (inlämnad för publicering) studie som använde samma 
laboratoriestressor. Försöksledaren i föreliggande studie var en ledigt klädd student, medan 
försöksledaren i Janssons och Najströms studie var en mer erfaren forskare och hade en högre 
position som anställd på institutionen. Möjligheten finns att han till exempel ingav mer pondus än 
försöksledaren i föreliggande studie och därmed gjorde försökspersonerna mer stressade över sin 
prestation. 
 
Försökspersonerna i föreliggande studie kom från en icke-klinisk population, vilket också kan ha 
bidragit till ovan nämnda brist på spridning i ångestnivåer hos försökspersonerna. Möjligen skulle 
andra resultat erhållas med en klinisk population. 
 
Då det enligt ovan finns många möjliga anledningar till att resultatet i föreliggande studie avviker 
från tidigare forskning på området, är det för tidigt att dra slutsatsen att det inte föreligger något 
reellt samband mellan SA och fysiologisk stressreaktion. Istället behövs mer forskning på området, 
med studier som varierar de olika betingelserna som kan ha betydelse för utfallet, för att kartlägga 
de bakomliggande mekanismerna hos stressresponser och deras koppling till SA mot hotfulla 
stimuli mer detaljerat. Till exempel, som nämnts ovan, vore det av intresse att kartlägga 
mekanismerna bakom SCR och det emotionella strooptestet och undersöka på vilka premisser de är 
utbytbara mot varandra. Det vore också intressant att undersöka olika typer av fysiologiska 
stressresponser såsom HRV och SCV och tydliggöra hur stresspåslag påverkar dessa. Särskilt HRV 
behöver utforskas vidare, eftersom detta var den första studien i denna serie som använde sig av 
HRV-mätning. Det är angeläget att försöka göra mätproceduren så lite intrusiv som möjligt, både 
för att inte skapa ångest som kan urvattna de samband man undersöker och för att det ska vara mer 
angenämt för försökspersonerna. Olika HRV-komponenter bör användas för att se vilken som är 
mest relevant att studera i dessa sammanhang. Ett annat område som vore intressant att utforska är 
hur olika typer av hotfulla stimuli (t.ex. ord, bilder, ljud etc.) kan användas då SA mot hotfulla 
stimuli mäts och om några skillnader föreligger gällande vilka typer av stimuli som kan användas 
för att predicera vilka typer av stressreaktioner samt i så fall vad dessa skillnader är. Det vore 
angeläget att replikera föreliggande studie med fler försökspersoner, med båda faserna samma dag 
för var och en av försökspersonerna, och med en mer stressande laboratoriestressor, för att se om 
det påverkar utfallet. Då denna studie var kvasi-experimentell och därför inte tillåter kausala 
slutsatser om sambandet mellan SA mot hotfulla stimuli och stressreaktioner, vore det sedan också 
intressant med en experimentell studie av sambandet. På samma sätt som kognitiv bias 
experimentellt inducerats i studierna om SA som orsak till sårbarhet för ångest (d.v.s. t. ex. Kindt & 
van den Hout, 2001;  MacLeod et al. 2002; Mathews & MacLeod, 2002, & 2005; Wilson et al. 
2006), kan man då randomisera försökspersonerna till grupper med olika grad av SA. Av etiska skäl 
måste naturligtvis metoderna att inducera SA mot hotfulla stimuli utprovas noga så att effekten kan 
reverseras efter försöket, alternativt kan man använda sig av metoder att istället träna bort SA mot 
hotfulla stimuli och jämföra grupper som fått träning med dem som inte fått det. 
 
Då det enligt ovan är för tidigt att dra slutsatser om brister på samband mellan SA och 
ångestreaktioner på stressfyllda händelser, kan det fortfarande vara intressant att utforska hur ett 
eventuellt samband, om man lyckas påvisa det i framtida forskning, kan användas i praktiken. Då 
SA visat sig ha en kausal roll i utvecklingen av ångeststörningar och då det visat sig att man kan 
manipulera SA, har detta som nämnts tidigare implikationer för förebyggande och behandling av 
ångeststörningar samt subklinisk ångest. Mathews och MacLeod (2002) går igenom några 
experiment som visar på att man genom träning kan uppnå en mer positiv uppmärksamhetsbias, 
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vilket de också visat ger lägre ångest i senare hotfulla situationer. Denna träning bestod av enkla 
procedurer, som till exempel att försökspersonen fick titta på en skärm där ett hotfullt och ett 
neutralt ord visades. När dessa ord visats, presenterades en eller två prickar på det ställe på skärmen 
där antingen det neutrala ordet eller det hotfulla ordet presenterades (olika för olika grupper av 
försökspersoner, men alltid samma plats för en och samma försöksperson). Uppgiften var att så fort 
som möjligt trycka på en av två tangenter för att indikera huruvida en eller två prickar 
presenterades. När försökspersonerna på detta sätt tränats att alltid titta antingen där det hotfulla 
ordet eller det neutrala ordet fanns på skärmen, har man alltså fått två grupper med bias för hotfulla 
respektive neutrala stimuli. Viktigt att notera är att träningen i sig inte gav någon mätbar emotionell 
effekt, utan det var först när den inducerade biasen aktiverades som skillnader i ångestnivå visade 
sig (Mathews & MacLeod, 2002). Om man kan träna bort SA mot hotfulla stimuli och dessa spelar 
en kausal roll när det gäller sårbarhet för ångeststörningar kan alltså denna träning användas som en 
del i behandlingen av ångeststörningar såväl som i preventivt syfte. Mackintosh och medarbetare 
(Mackintosh, Mathews, Yiend, Ridgeway, & Cook, 2006) har lyckats visa på att effekterna av 
denna typ av träning står kvar över tid och generaliseras över skiftande kontext. Det finns också 
praktisk tillämpning av mätning av fysiologiska stressreaktioner. Lang et al. (1998) har som tidigare 
nämnts visat på att fysiologiska reaktioner på fobiska stimuli predicerade utfall i terapin bättre än 
självskattningsdata. De föreslår därför att fysiologiska data kan användas för att predicera framgång 
i terapi, istället för eller i kombination med det muntliga bedömningssamtal som är brukligt. Detta 
skulle kunna leda till bättre och mer effektiv användning av samhällets resurser och privata klienter 
skulle kunna ta ett mer informerat beslut om huruvida de vill lägga sina pengar på terapi eller inte. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att något stöd för hypotesen att det finns ett negativt samband mellan 
SA mot hotfulla stimuli och fysiologiska stressreaktioner inte kunnat påvisas. Det kan finnas många 
förklaringar till varför något stöd inte kunnat påvisas trots att tidigare liknande studier gett stöd för 
hypotesen. De mest troliga förklaringarna är kanske att den mätmetod (SCR) som använts för att 
mäta SA inte fullt ut har mätt samma bakomliggande mekanismer som tidigare mätmetoder 
(stroopinterferens) och att restriction of range kan ha förelegat genom att försökspersonerna inte 
var tillräckligt stressade, det vill säga att det inte fanns tillräckligt stor spridning i graden av 
stressreaktion hos försökspersonerna. Huruvida resultatet speglar en verklig brist på samband eller 
brister i föreliggande studies metod får framtida forskning utvisa. Hypotesen om ett positivt 
samband mellan SA och självskattad stressreaktion fick ett visst stöd, då det visade sig att SA mot 
hotfulla ord, men inte mot hotfulla bilder, kunde användas för att predicera självskattad 
stressreaktion under stressorn för individer med hög traitångest. Praktisk tillämpning av detta 
forskningsområde är prevention och behandling av ångeststörningar och subklinisk ångest, samt 
predicering av terapiutfall. 
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