
1 
 

Negativ emotionell inverkan på kognitiv flexibilitet 
 

M. Bagler, B. Danielsson, M. Eklund, D. Holmstedt, M. Jonasson & V. Åkerlind  
 

Linköpings Universitet. 
2018-05-30 

 
 
 

Abstract 

This study investigated the relationship between measures 
of the Wisconsin Card Sorting Test (WCST) and a 
customizable version of the test with emotional pictures as 
stimuli, Linköping Card Sorting Test (LCST). The goal was 
to provide a better understanding of how emotions might 
affect cognitive flexibility. The sample included 27 people, 
from 20 to 27 years old. The hypothesis stated that 
emotional content with negative valence and medium 
arousal impairs performance in tasks where cognitive 
flexibility is needed. The study did not produce any 
significant results, but the data suggests a tendency across 
variables in the direction of more errors and less efficient 
performance on LCST.  

Keywords: cognitive flexibility; WCST; LCST; emotions; 
executive functions 

Inledning 
Varje dag fattar vi människor många beslut. Oavsett om 
det handlar om beslut när vi kör bil, vad vi ska äta till 
lunch eller vilken tandkräm vi ska köpa så genomsyras 
besluten av emotionella intryck som påverkar oss både 
medvetet och omedvetet. Istället för att avfärda våra 
emotioner som brus i vårt beslutsfattande så behöver vi nå 
en förståelse för dess natur och hur de påverkar våra 
beslut. I en komplex omgivning där individen utsätts för 
ett ständigt sorl av emotionella stimuli är studiet av 
emotioners inverkan på beslutsfattande av hög relevans, i 
syfte att erhålla en bättre förståelse för vårt beteende. 

Denna rapport undersöker emotioners påverkan på 
kognitiv flexibilitet, vilket är förmågan att på ett lämpligt 
sätt justera sitt beteende utefter skiftande omständigheter 
(Dajani & Uddin, 2015). Att kunna bestämma när man 
ska förlita sig på vanor och när man ska undersöka nya 
tillvägagångssätt tillåter oss att fatta bättre beslut. 
Kognitiv flexibilitet kan, tillsammans med andra 
exekutiva funktioner, anses avgörande för framgång både 
i klassrum och livet. 

Ett av de mest välkända instrumenten för att undersöka 
kognitiv flexibilitet, Wisconsin Card Sorting Test 
(härefter WCST), innehåller stimuli som objektivt saknar 
emotionellt innehåll. För att kunna undersöka emotionell 
påverkan på kognitiv flexibilitet användes därför en 
egenutvecklad anpassningbar version av WCST, 
Linköping Card Sorting Test (härefter LCST).  

Syftet med denna studie är, att med hjälp av LCST och 
WCST, undersöka emotionell påverkan på kognitiv 
flexibilitet. 

Teoretisk bakgrund 

Kognitiv flexibilitet 
Cañas, Quesada, Antolí, och Fajardo (2003) beskriver att 
kognitiv flexibilitet är förmågan att anpassa de kognitiva 
strategierna efter en föränderlig miljö. Vidare menar  
Eslinger och Grattan (1993) att den beskrivning av 
kognitiv flexibilitet som främst används är att det är en 
förmåga att kunna skifta beteende utefter en given 
situation. Eslinger och Grattan beskriver vidare förmågan 
som att vara flexibel i tanken eller den handling som 
utförs för att individen på så sätt ska kunna anpassa sig till 
situationen på olika sätt. Kognitiv flexibilitet definieras 
sällan utöver förmågan att skifta kognitiva set (Rende, 
2000). 

Emotioner 
Emotioner har mycket stor inverkan på mänskligt 
beteende och kognition, vilket således även bör påverka 
kognitiv flexibilitet. Emotioner anses kunna vara något 
som underlättar för en individ att kunna svara på ett 
stimuli genom att kroppens olika emotionssystem 
samverkar med varandra, till exempel när individen är 
rädd så arbetar alla system tillsammans för att hen ska 
kunna fly (Nath & Pradhan, 2014).  

Emotionssystemet är en grundläggande del för att vi ska 
fungera som människor. Det anses vara vår primära 
motivator utan vilken vi skulle vara för likgiltiga för att 
överleva (Callahan, 1988). Det fanns ett intresse från 
forskare för emotioner på 1800-talet, men under stora 
delar av 1900-talet har forskningsvärlden dock bortsett 
från emotioner då dessa tycktes vara för oåtkomliga och 
subjektiva, åtminstone mer än andra kognitiva företeelser 
(Damasio, 1998). På senare tid har dock intresset för 
emotioner ökat dramatiskt och de är nu en central del i 
psykologin (Oatley, Parrott, Smith, & Watts, 2011). 

Kärnaffekt anses av Russell och Barrett (1999) vara en 
del av begreppet emotion. Kärnaffekten däremot är vad de 
kallar de mest grundläggande medvetna känsloyttringar 
som inte är riktade mot något, kärnan i humöret av till 
exempel obehag eller spänning som skiftar i styrka över 
tid. Russell och Barrett menar även att självrapporterade 
känslor ska betraktas som kärnaffektiva, att sådan 
självrapportering bör ske enligt skalor för valens och 
arousal och vill även att all fortsatt forskning på 
emotioner inkluderar dessa skalor för kärnaffekt. 

En sådan modell för skalorna valens och arousal är den 
cirkumplexa affektmodellen (Russell, 1980) och denna 
används bland annat till att mäta emotionell påverkan på 
människor (Haberkamp, Glombiewski, Schmidt, & Barke, 
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2017). I denna modell anses upplevda känslor kunna 
placeras inom en cirkel, med guidning av två axlar: den 
horisontella axeln representerar valens från negativ till 
positiv och den vertikala axeln representerar nivån av 
arousal från väldigt låg i botten till mycket hög längst 
upp. Dessa två axlar bildar ett kors vars mittpunkt även är 
mitten i cirkel (se Figur 1). 

 
Figur 1: Cirkumplexa affektmodellen (Posner, Russell, 

& Peterson, 2005) 
 
Flera studier har visat att positiv affekt har en positiv 

påverkan på exekutiva funktioner, inkluderat 
problemlösning, beslutsfattande och kognitiv flexibilitet 
(Dreisbach & Goschke, 2004; Isen, Daubman, & 
Nowicki, 1987). Det har även framkommit att resultaten, 
åtminstone när det kommer till kognitiv flexibilitet, inte 
påverkas av arousalnivån, utan uteslutande har att göra 
med valens (affekt) (Isen et al., 1987). Detta tros kunna 
bero på att nivåerna av dopamin stiger vid positiva 
upplevelser, till exempel vid belöningar, och att detta i sin 
tur påverkar den kognitiva flexibiliteten (Ashby, Isen, & 
Turken, 1999). Även när den positiva upplevelsen består 
av bilder med emotionellt innehåll har resultatet i 
uppgifter som mäter kognitiv flexibilitet förbättrats 
(Wang, Chen, & Yue, 2017). 

Vad gäller negativa emotioners påverkan på kognitiv 
flexibilitet tycks däremot inte lika många studier 
genomförts. Demanet, Liefooghe och Verbruggen (2011) 
kom dock fram till att både positiva och negativa 
emotionella stimuli, till skillnad från neutrala, ökar switch 
cost, vilket består av reaktionstider och fel som uppstår 
när man går från en uppgift till en annan. Detta anses mäta 
omställningar i det kognitiva systemet vid skiftande 
mellan uppgifter. Ökningarna i switch cost ansågs bero på 
högre arousal i de positiva och negativa bilderna till 
skillnad från de neutrala.  

Av speciellt intresse för denna rapport är dock en studie 
som behandlade emotionellt stimuli, i form av ord med 
olika valensgrad, i ett WCST-liknande test där 
emotionella stimuli inte var en sorteringsregel. Det 
emotionella stimuli var med andra ord så kallade task-
irrelevant (Deveney & Deldin, 2006). I denna studie 
framkom att personer med depression gjorde sämre ifrån 
sig när de emotionella stimuli var negativt jämfört med 
positivt och neutralt. Tvärt om var det för den friska 

kontrollgruppen, där de gjorde sämre ifrån sig när 
emotionella stimuli var positiva.  

I en annan studie användes uppgiftsirrelevanta 
emotionella stimulus som visade att prestationen på 
uppgiften har försämrats, vilket tros bero på att deltagarna 
inte helt kan ignorera de emotionella stimuli (Vuilleumier, 
2005) 

WCST 
WCST är ett väletablerat mätverktyg för exekutiva 
funktioner, vars värde och popularitet illustreras av ett 
alltjämt ökande antal studier som använder sig av testet. 
WCST hade 2005 använts i över 600 rapporter (Greve, 
Stickle, Love, Bianchini, & Stanford, 2005).  

WCST testar förmågan att identifiera, upprätthålla samt 
skifta mellan de abstrakta regler som kortsorteringen 
bygger på och det är i bytet (eng. shifting) mellan 
sorteringsregler som kognitiv flexibilitet mäts med hjälp 
av ett flertal kvantifierade mått (Grattan & Eslinger, 
1989).  

Sedan Milner på 60-talet (Milner, 1963) upptäckte ett 
samband mellan hur skador på specifika delar i 
frontalloben påverkade prestationen i WCST har detta 
varit ett populärt instrument för att utvärdera skador i 
hjärnan (Eling, Derckx, & Maes, 2008). En enorm 
samling kliniska studier som innefattar studier på 
patienter med hjärnskador, neurologi- och 
psykiatripatienter, samt neuroradiologiska undersökningar 
har etablerat WCST som ett användbart instrument för att 
upptäcka dysfunktion i exekutiva funktioner eller frontala 
systemen (Mitrushina, Boone, Razani, & D’Elia, 2005). 

 
Regler WCST består av fyra stimuluskort med 
geometriska figurer i fyra olika färger, med fyra olika 
symboler som förekommer på kortet en till fyra gånger. 
En godtycklig kombination av de stimuluskort som 
används, här beskriven av Grant och Berg (1948) är: en 
röd triangel på första kortet, två gröna stjärnor på andra 
kortet, tre gula kors på tredje kortet och fyra blå cirklar på 
det fjärde kortet. Alla möjliga kombinationer av de fyra 
korten med avseende på färg, form och antal uppgår till 
totalt 64 olika kort.  

En kortlek med responskort innehåller 64 kort enligt 
den princip som nämnts ovan. Grant och Berg (1948) 
beskriver att dessa kort presenteras under testets gång ett i 
taget enligt en förbestämd ordning för att säkerställa att 
inga kort med samma färg, form eller antal följer direkt 
efter varandra under testets gång.  

När testet började menar Grant och Berg att deltagaren 
blir ombedd att sortera responskortet till ett av de fyra 
stimuluskorten varvid försöksledaren ger återkoppling 
gällande om responskortet har sorterats mot rätt eller fel 
stimuluskort enligt rådande sorteringsregel. Traditionellt 
ges ingen ytterligare återkoppling eller instruktion (1948). 

Grant och Berg skriver att det finns tre giltiga 
sorteringsregler i WCST. Dessa är färg, form, eller antal. 
Vilken regel som börjar är godtyckligt, men samma regel 
upprepas inte två gånger i följd. När en viss regel är aktiv 
är det bara kort sorterade enligt den principen som får 
återkopplingen ”korrekt”. Sorteringsregeln ändras när ett 
förutbestämt antal korrekta sorteringar i följd uppnås, 
vilket i modernare implementeringar är fastställt till 10. 
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När en sorteringsregel ändras ges traditionellt ingen 
ytterligare återkoppling utöver försöksledarens respons 
gällande om responskortet har sorterats mot rätt eller fel 
stimulikort (1948).  

Det finns ingen tidsbegränsning i WCST, utan testet 
anses färdigt när en deltagare korrekt har sorterat ett 
förbestämt antal kort i följd enligt en viss regel sex gånger 
(Nyhus & Barceló, 2009). Om detta villkor inte uppnås så 
anses testet färdigt om en deltagare använt 64 kort utan att 
korrekt sortera korten i följd i ett förbestämt antal enligt 
en viss regel (Grant & Berg, 1948). I en modernare 
implementering av WCST har ett alternativt 
avslutningsvillkor tagits fram då den ursprungliga 
versionen ansågs ta för lång tid att administrera, och den 
långa administreringstiden kunde påverka motivationen 
hos deltagaren och därmed validiteten i testet. I den 
moderna implementationen av WCST har en deltagare två 
kortlekar med 64 kort, totalt 128 kort. När dessa kort har 
sorterats oavsett utfall så anses testet över (Greve, 2001). 
 
Analys För att kunna bedöma och utvärdera en deltagares 
prestation i WCST finns det ett flertal olika 
poängsättningar. I den ursprungliga versionen användes 
totalt fyra olika poängsättningar för analys, men antalet 
har i senare implementeringar ökat. Några av de 
poängsättningar som återges i Yates et al. (2013) är 
följande: 
• Totalt antal fel. Poängen motsvarar antal inkorrekta 
sorteringar som gjorts trots negativ återkoppling. En högre 
poäng innebär en sämre prestation. 
• Antal perseverativa fel. Poängen motsvarar antal 
inkorrekta sorteringar enligt en felaktig klassificerings-
standard. En högre poäng innebär en sämre prestation. 
Perseverativa fel indikerar kognitiv inflexibilitet och 
insiktssvårigheter (eng. insight) 
• Antal avslutade kategorier. Poängen motsvarar antalet 
korrekt avslutade kategorier. En kategori är en sekvens av 
konsekvent korrekta sorteringar i en förbestämd längd. En 
avklarad kategori resulterar i ett byte av sorteringsregel. 
En högre poäng innebär en bättre prestation 
• Icke-perseverativa fel. Poängen motsvarar antalet fel 
som sker på ett icke-preservativet sätt, det vill säga fel 
som inte kan anses följa en felaktig klassificerings-
standard. En högre poäng innebär en sämre prestation. 
Icke-perseverativa fel indikerar svårigheter för deltagaren 
att skapa koncept och insikt även med flexibla svar. 
• Misslyckande att upprätthålla set. Poängen motsvarar 
hur många gånger deltagaren gör fem eller mer 
konsekvent korrekta sorteringar men sedan gör ett fel 
innan en kategori är avklarad. En högre poäng innebär en 
sämre prestation. 

Hypotes 
Studiens hypotes grundar sig i den bakgrund som tidigare 
presenterats som visar att emotioner tidigare påträffats 
påverka kognitiv flexibilitet (Demanet et al., 2011; 
Deveney & Deldin, 2006; Dreisbach & Goschke, 2004; 
Isen et al., 1987). Studiens hypotes grundar sig i den 
bakgrund som tidigare presenterats som visar att 
emotioner tidigare påträffats påverka kognitiv flexibilitet 
(Demanet et al., 2011; Deveney & Deldin, 2006; 

Dreisbach & Goschke, 2004; Isen et al., 1987). Likväl 
grundar sig hypotesen i bakgrunden om WCST och hur 
detta verktyg kan användas för att mäta kognitiv 
flexibilitet (Yates et al., 2013).  

Studiens övergripande hypotes är att prestationen 
försämras i uppgifter där kognitiv flexibilitet krävs, 
exempelvis WCST, om uppgiften kombineras med 
emotionella stimuli med negativ valens och medelhög 
arousal. Det antas därför att den tidigare nämnda positiva 
effekten som uppstår när sortering sker på den 
emotionella regeln kommer att neutraliseras av den 
negativa effekten som uppstår när sorteringen sker på de 
övriga två reglerna. Detta eftersom prestationen vid 
sortering av de övriga två reglerna bör störas av den för 
tillfället irrelevanta emotionella stimulusen (Dreisbach & 
Goschke, 2004; Isen et al., 1987; Vuilleumier, 2005). 

Med andra ord förväntas antalet perseverativa fel, icke 
perseverativa fel, totalt antal fel, responstid och 
misslyckande att upprätthålla set öka för LCST i 
jämförelse med WCST eftersom dessa variabler är 
kopplade till en sämre prestation av testet, som tidigare 
nämnt (Yates et al., 2013). Däremot förväntas antalet 
avslutade kategorier minska för LCST eftersom fler 
avslutade kategorier innebär en bättre prestation. 

Metod 
Innan studiens start beräknades lämplig urvalsstorlek 
baserat på ett t-test med matchade par. Effektstorleken 
som användes i beräkningen var 0,5 då tidigare studier 
främst riktats mot andra målgrupper i jämförelse med vad 
denna studie åsyftar. Studierna ansågs därför studierna 
vara jämförbara i detta avseende och det var därför inte 
möjligt att basera uträkningen av urvalsstorleken på dessa 
studier. Istället valdes ett medelvärde.  

Den önskade statistiska styrkan bestämdes till 80%, det 
vill säga en betanivå på 20%. Alfanivån, eller 
signifikansnivån, bestämdes vara 5%. Uträkningen 
resulterade i en urvalsstorlek på 27 deltagare. Utöver 
dessa tillades tre deltagare för eventuella bortfall vad 
gäller färgblindhet, avbryt i testningen eller annan 
problematik. 

Design av studie 
Studien använde sig av en inomgruppsdesign, vilket 
medförde att en större mängd data kunde samlas in från 
varje deltagare än annars hade varit möjligt. Samtliga 
deltagare utförde både WCST och LCST. För att 
minimera inlärningseffekter och trötthetseffekter så 
motbalanserades ordningen mellan betingelserna så att 
varannan deltagare började med WCST och resterande 
med LCST. 

Deltagare 
Deltagarna till experimentet samlades in på Linköpings 
universitet genom bekvämlighetsurval. Totalt samlades 
data in från 30 deltagare i åldrarna 20 – 27 år (M = 22,96, 
SD = 1,99). För att den data som samlades in skulle kunna 
användas i studien så kontrollerades det för färgblindhet, 
tidigare psykisk sjukdom eller diagnos, tidigare erfarenhet 
av WCST samt att deltagarna inte hade en 
utbildningsbakgrund inom psykologi. I enlighet med 
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ovanstående kriterier ströks data från tre deltagare.  Av 
resterande 27 deltagare var 20 män (ålder M = 23, SD = 
1,93) och 7 kvinnor (ålder M = 22,7, SD = 2,29). Samtliga 
deltagare var studenter vid Linköpings Universitet. 

Material 
Programmet som utvecklats under projektet användes för 
att utföra testen. De fyra kort som presenterades på 
skärmens övre hälft under WCST var från vänster till 
höger: en röd triangel; två gula stjärnor; tre gröna kryss; 
fyra blå cirklar (se Figur 2). De kort som presenterades på  
skärmens övre hälft under LCST var från vänster till 
höger: en rutten frukt med en röd ram; två klungor 
insekter med en gul ram; tre smutsiga toaletter med en 
grön ram; fyra såriga naglar med en blå ram (se Figur 3). 
De responskort som presenterades på skärmens nedre del 
var möjliga variationer av de kort som presenterades på 
skärmens över hälft med avseende på färg, antal eller 
form/bildtyp. Under experimentets gång fick deltagare 
visuell feedback i form av texten correct eller incorrect. 

 
Figur 2: WCST i eget utvecklat program 

 
 

 
Figur 3: LCST i eget utvecklat program 

 
Testet utfördes via webbläsaren Google Chrome på en 

laptop. Laptopen som användes var utrustad med en 13,3 
tums högupplöst skärm (3840 x 2160) samt en trådlös 
mus som testdeltagarna använde för att utföra testet. 

Testet utfördes i fem olika rum vid Linköpings 
universitet. Samtliga rum innehöll avskärmningar för att 
begränsa störningsobjekt. Under själva experimentet 
befann sig deltagaren ensam i rummet för att minimera 
störningspåverkan.  

De bilder som användes i LCST hämtades från DIRTI, 
en bilddatabas med vars bilder har bedömts med valens 

och arousal. Arousal har enligt Haberkamp et al. mätts på 
en niogradig skala där låga värden motsvarar låg arousal 
och höga värden motsvarar hög arousal. Vidare har valens 
mätts på en niogradig skala där höga värden motsvarar 
positiv valens och lägre värden motsvarar en negativ 
valens. En femma på skalan motsvarar neutral valens. 
Alla bilder har bedömts av 200 deltagare (2017). Bilderna 
som använde i studien redovisas i Figur 3 och Tabell 1 (se 
även Figur 4).  

 
Tabell 1: Arousal- och valensnivå för de bilder som 

användes i LCST  
 

Bild Arousal Valens 

1022_food.jpg 2,57 3,46 
1073_animals.jpg 3,17 3,81 
1131_body_products.jpg 3,34 2,74 
1175_injuries_infections.jpg 3,28 3,51 
   

 
Bilderna hade likvärdiga nivåer av valens (M = 3,38, 

SD = 0,45) och arousal (M = 3,09, SD = 0,35), vilket 
motsvarar negativ valens och måttligt hög arousal. 
Skärmen som testerna utfördes på var 13,3 tum vilket 
innebar att varje enskild bild hade storleken 3x2.25cm. 

 
Figur 4: Figuren föreställer de bilder som användes som 
emotionella stimuli i LCST. Bildkvaliten är avsiktligt 

nedsatt. 

Procedur 
Testdeltagarna leddes in i ett avskilt rum. Försöksledaren 
gav testdeltagarna kort information om att testet bestod av 
två delar. Härefter ombads testdeltagaren att läsa igenom 
och signera ett informerat samtycke. Därefter lämnade 
försöksdeltagaren rummet. När testdeltagaren hade 
signerat samtycket kunde denne börja besvara den enkät 
som fanns på datorn. När enkäten hade besvarats så 
presenterades instruktionerna för experimentet, varvid 
testet började när testdeltagaren tryckte på "start".  

För hälften av deltagarna började testet med WCST-
delen och för hälften av deltagarna började testet med 
LCST-delen. När testdeltagaren antingen hade sorterat 10 
kort i följd korrekt enligt en regel 6 gånger eller totalt 
sorterat 128 kort så avslutades den delen av testet.  



5 
 

När sista testet var klart så presenterades testdeltagaren 
för en modalpanel som markerade att testet var slut. Efter 
testet hölls en avstämning där försöksledaren berättade 
vad som hade testats. Försöksledaren frågade om 
testdeltagaren kunde återge de bilder som används i testet 
som kontrollfråga, samt om denne trodde att bilderna hade 
påverkat prestationen. Till sist överlämnades den trisslott 
som utlovats till testdeltagarna. Testningen pågick totalt 
ca 10–15 minuter per deltagare inklusive instruktion och 
avstämning. 

Resultat 
Ett Wilcoxon Signed Rank test visade att det inte fanns 
någon statistiskt signifikant skillnad mellan antalet 
perseverativa fel i WCST (medelrankning = 14,82, M = 
14,00, SD = 11,30) och antalet perseverativa fel i LCST 
(medelrankning = 13,12, M = 15,70, SD = 16,05), z = -
0,445, p = 0,666, r = 0,061 med en statistisk styrka på 
0,090. Ett likadant test visade även att det inte fanns 
någon statistiskt signifikant skillnad mellan antalet icke 
perseverativa fel i WCST (medelrankning = 13,18, M = 
14,52, SD = 5,58) och LCST (medelrankning = 13,73, M 
= 13,26, SD = 5,52), z = -0,776, p = 0,448, r = 0,106 med 
en statistisk styrka på 0,131. Det fanns inte heller någon 
statistiskt signifikant skillnad mellan totalt antal fel i 
WCST (medelrankning = 13,10, M = 28,52, SD = 13,65) 
och LCST (medelrankning = 15,13, M = 28,96, SD = 
16,38), z = -0,180, p = 0,864, r = 0,024 med en statistisk 
styrka på 0,063. Antalet slutförda kategorier i WCST 
(medelrankning = 3,75, M = 5,19, SD = 1,59) var inte 
statistiskt signifikant skiljt från antalet slutförda kategorier 
i LCST (medelrankning = 5,25, M = 5,11, SD = 1,80), z = 
-0,426, p = 0,672, r = 0,058 med en statistisk styrka på 
0,087. Antalet misslyckanden att upprätthålla ett set i 
WCST (medelrankning = 11,06, M = 1,30, SD = 1,56) var 
inte statistiskt signifikant skiljt från LCST (medelrankning 
= 10,05, M = 1,22, SD = 1,83), z = 0,209, p = 0,860, r = 
0,028 med en statistisk styrka på 0,066. Slutligen visade 
Wilcoxon Signed Rank test att det inte fanns någon 
statistiskt signifikant skillnad mellan responstiden i 
millisekunder i WCST (medelrankning = 13,69, M = 
1782,01, SD = 495,87) och LCST (medelrankning = 
14,45, M = 1887,93, SD = 639,32), z = 0,721, p = 0,485, r 
= 0,098 med en statistisk styrka på 0,123. Se Tabell 1 för 
sammanställning av resultat. 
 

Tabell 2: Wilcoxon Signed Rank test. 
 
Poängsättning Z p 
Perseverativa fel -0,445 0,666 
Icke perseverative fel -0,776 0,448 
Totalt antal fel -0,180 0,864 
Slutförda kategorier -0,426 0,672 
Misslyckanden att upprätthålla set -0,209 0,860 
Responstid -0,721 0,485 

Diskussion 
Studien medförde inte i några signifikanta resultat, vilket 
var oväntat då tidigare studier visat att negativ valens 
påverkar kognitiv flexibilitet negativt (Deveney & Deldin, 
2006). Därav var det förväntat att den negativa valensen 

framförallt skulle öka antalet perseverativa fel i LCST 
samt responstiden. Det var även förväntat att de variabler 
som ökar vid sämre prestation skulle vara av högre värde, 
exempelvis totalt antal fel och misslyckande att 
upprätthålla set. En ökning av antalet slutförda kategorier 
visar istället på en bättre prestation, därav antogs det att 
denna variabel skulle vara högre för WCST. Eftersom 
prestationen inte var signifikant styrktes nollhypotesen.  

Däremot fanns det en tendens för ökad responstid i 
LCST jämfört med WCST, samt en tendens för fler icke 
perseverativa fel i WCST jämfört med LCST. Tendensen 
med ökad responstid i LCST följer väl den bakgrund som 
presenterats då längre responstid innebär sämre prestation. 
Däremot innebär även fler icke perseverativa fel sämre 
prestation. Det förväntade resultatet var därför att det 
skulle vara fler icke perseverativa fel i LCST och inte 
WCST. Det ökade antalet icke perseverativa fel i WCST 
var därav oväntat. Denna variabel tyder dock inte på 
inflexibilitet eftersom deltagaren fortfarande kan ge 
flexibla svar men har svårigheter med att skapa koncept 
och insikter, som tidigare nämnts (Yates et al., 2013). 
Med andra ord kan det finnas ovidkommande variabler 
som är till grund för denna tendens, snarare än den 
emotionella påverkan. Detta eftersom emotionerna 
framför allt förväntas påverka den kognitiva flexibiliteten 
som alltså inte mäts av icke perseverativa fel. 

Förutom dessa tendenser fanns även svagare tendenser 
som är konsekventa med tidigare studier som presenterats 
i teoribakgrunden. Bland annat var det fler antal 
perseverativa fel i LCST än i WCST. Det var även fler 
totalt antal fel i LCST, men fler slutförda kategorier i 
WCST. Det var däremot oväntat att det fanns fler 
misslyckanden till att upprätthålla ett set i WCST. 

Samtliga statistiska tester hade även en mycket låg 
effektstorlek där minimumvärdet var 0,024 och 
maximumvärdet 0,106. Den låga effektstorleken 
resulterade även i låg statistisk styrka, vilket innebär att 
det är stor risk för att eventuella effekter i data inte 
upptäckts. Detta beror troligtvis på att urvalsstorleken var 
för liten. Däremot finns det ytterligare anledningar till 
varför den statistiska styrkan blev väldigt låg och inga 
effekter upptäcktes.  

För framtida studier inom detta område rekommenderas 
det att använda starkare negativt emotionella bilder för att 
se om det har någon effekt och möjligen använda bilder 
med positiv valens istället för att bekräfta att det 
emotionella innehållet kan ge effekt. Vidare finns det fler 
sätt att inkorporera emotionellt påverkande bilder i WCST 
och dessa är möjligen effektivare.  

Ytterligare en rekommendation är att vidare utföra 
tester för kontroll mot färgblindhet samt öka de affektiva 
bildernas storlek, alternativt kontrollera dess valensnivå 
och arousalnivå innan användning. Detta eftersom 
förminskning av bildernas storlek sannolikt påverkat 
affektionsvärdena. 

Tack till 
Författarna till denna rapport vill rikta ett stort tack till 
William Hagman, Michaela Socher, Mikael Rosell och 
Arne Jönsson för den handledning och det stöd som givits 
under projektets gång.  
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