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Sammanfattning
I vår vardag använder vi oss av vårt minne för att komma ihåg saker vi ska göra och saker vi 
har gjort. Saker som att närvara på ett möte klockan tio eller köpa mjölk när vi är och 
handlar, att minnas att komma ihåg är vad det prospektiva minnet handlar om. Att sedan
komma ihåg vad vi ska göra hjälper det retrospektiva minnet till med. Att hålla många saker i 
minnet samtidigt samt överföra det från korttidsminnet till långtidsminnet är vad 
arbetsminnet hjälper oss med. 

Syftet med denna studie var att se hur personer i åldern 18-54 år skattar sitt eget minne och 
jämföra detta mot hur de presterar i olika minnestest. Att se hur medvetna de är om sina 
egna kunskaper samt vilken minnesprocess som de är mest medvetna om sin egen prestation. 

För att genomföra detta har deltagarna fått spela ett spel för att testa sitt prospektiva minne 
samt retrospektiva minne. Spelet är utvecklat för att användas av personer med kognitiva 
funktionshinder. Andra minnestester har utförts för att testa deras arbetsminne. 
Försöksdeltagarna har även svarat på enkäter för att utvärdera sitt eget minne.

Resultatet visar att de flesta försöksdeltagarna presterade väldigt bra, vilket kan bero på att 
spelet är utformat för personer med ett kognitivt funktionshinder, och försöksdeltagarna
hade svårare att skatta sitt eget minne än att prestera bra på testerna. Ingen skattade exakt 
som de presterade och en majoritet underskattade sitt eget minne, med undantag för vissa 
som överskattade vissa delar av sitt minne. Det går dock inte att säga hur mycket bättre eller 
sämre de presterar än de skattar. De flesta försöksdeltagare skattade sitt prospektiva minne 
sämre än det retrospektiva, men de presterade i många fall bättre på de prospektiva 
uppgifterna. Utförda signifikanstest visar att det enda formulär med hög signifikans, som 
möjligen mäter det som det är tänkt att mäta, är arbetsminnesformuläret. När det gäller det 
prospektiva minnet eller det retrospektiva minnet så skattar och presterar man inte på 
samma nivå.

Det är svårt att dra några slutsatser från resultaten eftersom minnestesterna och 
skattningarna inte korrelerade med varandra. Det man kan se dock är att försöksdeltagarna i 
de flesta fallen underskattar sig själva och att de presterar bra på de flesta minnestesten. Det 
är därför svårt att avgöra om de har dålig kännedom om sitt eget minne eller om de utförda 
testen inte matchar skattningsformulären. 

Nyckelord: prospektivt minne, arbetsminne, retrospektivt minne, metaminne, 
minnestester.





Förord

Tack till alla personer som ställt upp i mina försök samt till min handledare Anna Levén som 
har varit ett stort stöd i så väl datainsamlingen som beräkningen av resultatet.
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1. Inledning
Under hela vår vakna tid använder vi människor oss av olika minnesprocesser för att komma 
ihåg att duscha på morgonen, vattna blommorna, hämta barnen på dagis, handla på vägen 
hem, med mera. 

Till hjälp för de handlingar som inte ligger just i detta nu har vi vårt retrospektiva minne 
samt vårt prospektiva minne. Det retrospektiva minnet hjälper oss att komma ihåg vad som 
hänt och det prospektiva hjälper oss att minnas vad vi ska göra i framtiden. De 
minnesprocesser som används för att hålla koll på vad vi just gjort och veta vad vi ska göra 
härnäst anses vara arbetsminnet (Logie et al. 2004). Tillsammans samverkar dessa tre 
minnesprocesser för att vi ska kunna leva självständiga oberoende liv.

Forskning om det prospektiva minnet har sedan slutet av 1990-talet ökat och har under tiden 
haft många olika namn och benämningar. Dock går meningarna isär om det prospektiva 
minnet är en del av det episodiska minnet eller om det är en helt egen minnesprocess som är 
beroende av det retrospektiva minnet (Graf & Uttl, 2001). 

Hur vi själva upplever vårt eget minne, vilken kunskap vi har om våra förmågor och våra 
begränsningar, kallas metaminne. Ju mer vi lär oss om vårt eget minne desto lättare är det 
att lära sig hitta olika strategier för att minnas.

Denna studie kommer att behandla dessa olika minnesprocesser samt kunskapen om det 
egna minnet. 

1.1. Syfte

Detta är en studie av prospektivt minne, retrospektivt minne samt arbetsminne. Syftet är att 
se hur personer skattar sitt eget minne jämfört med hur de presterar på olika minnestester.
En annan del av syften är att utforma och testa ett nytt formulär för att göra uppskattningar 
av det egna arbetsminnet.

1.2. Avgränsningar

Uppsatsen behandlar endast de delar av det prospektiva minnet, arbetsminnet och 
retrospektiva minnet som har testats i dessa försök.

1.3. Uppsatsens struktur

Uppsatsen är uppbyggd som följer. Efter inledningen kommer en teoretisk bakgrund över 
olika slags minnesprocesser och olika studier som utförts för att testa personers minne. 

I den tredje delen presenteras och diskuteras de olika metoder och material som har använts 
för att genomföra studien.

I avsnitt fyra presenteras resultaten som nåtts i studien.

Slutligen i avsnitt fem diskuteras den använda metoden och de olika resultaten som uppnåtts 
med grund i frågeställningarna och bakomliggande teorier.
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1.4. Terminologi

Metaminne – Kunskapen om det egna minnet. Kommer i rapporten även att benämnas 
som självskattat minne.

Prospektivt minne – Förmågan att komma ihåg att utföra en intention i framtiden och när 
man ska göra det.

Retrospektivt minne – Förmågan att komma ihåg vad som har hänt tidigare och vad man 
ska göra vid realiseringen av en prospektiv intention.  Består av två olika delar, semantiska 
minnet och episodiska minnet, i denna rapport kommer endast episodiskt minne att 
behandlas.

Episodiskt minne – En del av det retrospektiva minnet, minnet av händelser man själv har 
varit med om. 

Arbetsminne – Förmågan att komma ihåg flera saker samtidigt, överföring från 
korttidsminnet till långtidsminnet.
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2. Bakgrund
Studien inriktar sig på många olika minnesprocesser, däribland Metaminne- kunskapen om 
sin egen minnesförmåga, prospektivt minne- att minnas att komma ihåg, retrospektivt 
minne- att minnas vad man gjort och ska göra, samt arbetsminne- hur många olika saker 
man kan hålla i minnet samtidigt. Nedan kommer dessa olika processer presenteras var för 
sig och sammanfattas på slutet.

2.1. Metaminne

Metaminne handlar om kunskapen om sitt eget minne, hur mycket man vågar lita på vad 
man tror sig veta. Kunskapen om vilka förmågor ens eget minne har, olika styrkor och 
svagheter, samt olika hjälpmedel och strategier man själv har för att minnas (Johnson & 
Halpern, 1998). När vi minns gör vi det alltid med olika grad av övertygelse och det kan vara 
styrkan på den övertygelsen som avgör hur vi använder den informationen vi minns (Burt 
Thompson, 1998). 

Det finns två olika sätt för att i studier få försökspersoner att utvärdera sitt eget minne. De 
kan direkt efter ett test få estimera sin prestation, detta kallas postdictive judgement. Det 
andra och vanligaste sättet för att mäta metaminne är genom predictive judgement, då 
försökspersonen får uppskatta sin egen prestation i förväg. (Johnson & Halpern, 1998)

Från barnastadiet och ju äldre vi blir desto bättre blir vårt metaminne, i alla fall i teorin. 
Desto mer vi lär om oss själva och ju mer vi upplever desto enklare bör det vara att matcha 
sin egen kunskap om sitt minne mot den egentliga prestationen. För att testa detta
genomförde Johnson & Halpern (1998) en studie med unga och äldre vuxna för att jämföra 
deras självskattningar av minnet mot deras prestation på kända och okända texter. Testet 
bestod av två texter, den ena texten om en för försöksdeltagarna känd plats, New York, och 
den andra om en okänd plats, Prag. Försöket delades upp i tre delar, ett där 
försöksdeltagarna fick se rubriken till texten, ett med skumläsning och ett med läsning där de 
även fick skriva upp stödord. Efter varje del fick de sedan ett självskattningsformulär där de 
fick uppskatta hur väl de trodde de skulle prestera på frågor om texten. Resultaten i studien 
visar att metaminnet kan förbättras från ungdomen till medelåldern. En orsak till detta skulle 
kunna vara att äldre vuxna är vana att utvärdera sig själva i större utsträckning än ungdomar 
som får i högre grad fortfarande får omdömen av lärare, föräldrar och andra vuxna. 

Burt Thompson (1998) genomförde en studie för att se hur metaminnet påverkas om vi får 
feedback på utförda uppgifter samt för att mäta associationsstyrkan mellan minnesprestation 
och självskattning. I studien testades 32 universitetsstudenters minnesprestation och 
uppskattning av det egna minnet, genom 500 generella kunskapsfrågor. Målet med studien 
var att se om feedback kan hjälpa personer att varken över- eller underskatta sitt eget minne, 
att med hjälp av feedback kunna överföra sin kunskap om sitt eget minne till andra uppgifter. 
Resultaten visade att för framtida skattningar och tester av sitt eget minne så påverkades 
försökspersonerna inte av feedbacken. Utan de fortsatte skatta och lita på sitt eget minne i 
samma grad som tidigare. Däremot om de återigen fick genomföra samma test så skattade de 
sitt eget minne högre och fick även bättre resultat på testen. Vilket innebär att det kan vara 
svårt att överföra kunskaper om sitt eget minne mellan olika situationer, men att om man 
från början vet vad man ställs inför så kan det vara lättare att skatta mer exakt. 



4

2.2. Prospektivt minne

Prospektivt minne (PM) är vår förmåga att komma ihåg vad vi ska göra i framtiden samt att i 
rätt tid realisera den intentionen. Det är en förmåga som vi förlitar oss på i vardagen för att 
komma ihåg att handla mat på vägen hem, gratulera vänner på födelsedagar samt att ta ut 
saker ur ugnen vid en viss tid.

Det finns tre drag som är karakteristiska för det prospektiva minnet, dessa är: en fördröjning 
mellan inkodning av intentionen och genomförandet av den, avsaknad av extern påminnelse,
samt behovet av att avbryta en pågående aktivitet för att utföra intentionen (Ellis & 
Kvavilashvili, 2000).

Två andra klassifikationer av prospektivt minne är om intentionen är händelse- eller 
tidsbaserad (Einstein & McDaniel, 1990). De tidsbaserade intentionerna grundas på att något 
ska utföras vid en viss tid. De händelsebaserade intentionerna grundas istället på att något 
ska utföras när något speciellt händer eller när man befinner sig på en specifik plats, till 
exempel att vattna blommorna innan man åker iväg på semester eller hämta barnen på dagis 
på väg hem från jobbet.

Prepatory Attentional and Memory processes (PAM) theory är en teori som först 
presenterades av Smith 2003, som behandlar händelsebaserat prospektivt minne. Inom PAM 
föreslås att ett fullgott prospektivt minne är beroende av retrospektivt minne samt ett antal 
förberedande mentala processer, så som att övervaka miljön för att kunna identifiera 
ledtrådar för att aktivera genomförandet av intentionen. Dessa mentala processer är inte 
automatiska, vilket innebär att de kan vara påverkade av arbetsminnets kapacitet, de är 
heller inte medvetna processer. Det retrospektiva minnet används för de minnesprocesserna 
där man ska urskilja mellan prospektiva minnesledtrådar och falska ledtrådar samt att dra 
sig till minnes vilken handling som ska genomföras. (Smith & Bayen, 2005)

Utöver händelse- och tidsbaserade så kan de prospektiva uppgifterna dels vara regelbundna 
och associerade till den platsen eller det tillfället handlingen ska genomföras eller så kan de 
vara oregelbundna och utan koppling mellan platsen/tiden och handlingen. McDaniel & 
Einstein (2000) refererar till en studie utförd av Wilson (2000) som pekar på att associerade 
(regelbundna) prospektiva uppgifter är lättare att komma ihåg att utföra än de oassocierade 
(oregelbundna). Detta innebär att det skulle vara lättare att minnas att klippa sig när man 
passerade frisören än det vore att komma ihåg att ringa till en kompis när man passerar 
affären. 

Det finns många olika teorier om hur det prospektiva minnet fungerar, i en studie utförd av 
McDaniel och Einstein (2000) ligger fokus på två olika processer som gör att man minns, 
strategiska och automatiska processer. Där de regelbundna prospektiva uppgifterna skulle 
vara mer automatiska än de oregelbundna. De oregelbundna regleras i högre grad av olika 
minnesstrategier för att bli ihågkomna. Beroende på hur krävande den pågående uppgiften är 
desto svårare kan det vara att formulera strategier för att minnas de oregelbundna 
prospektiva uppgifterna. Något annat som kan påverka det prospektiva minnet är hur viktig 
uppgiften är för personen och hur stor den förberedande planeringen har varit. 

Andra föreställningar om hur det prospektiva minnet fungerar behandlar om det är 
konceptuellt drivna eller datadrivna processer. Konceptuelltdrivna processer är de som 
använder sig av mening och kontext vid uppgifter och datadrivna processer använder sig i 
högre grad av perceptuell information.  McDaniel et al. (1998) genomförde tre stycken 
experiment för att se hur det prospektiva och retrospektiva minnet påverkades av olika 
sorters manipulation, för att se om det prospektiva minnet var konceptuellt drivet eller 
datadrivet. De tre olika variablerna som testades var semantisk kontext, likhet mellan 
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inkodning och stimuli samt delad uppmärksamhet. Resultaten visade ett sämre resultat av 
det prospektiva minnet om den semantiska kontexten förändrades mellan inkodning och 
handling, men resultatet för det retrospektiva minnet och störuppgiften försämrades inte. 
Vad gäller experiment två där inkodningen antingen kunde vara ett ord eller en bild skulle en 
datadriven process ge bättre resultat med samma inkodning och stimuli (ord-ord eller bild-
bild), men så var inte fallet utan bilder vid inkodning gav ett bättre resultat oavsett stimuli. 
Vilket även detta tyder på att det prospektiva minnet är konceptuellt drivet. Delad 
uppmärksamhet sänkte drastiskt resultatet för det prospektiva minnet vilket även detta tyder 
på att det är konceptuelltdrivna processer. Alla resultat i studien går i linje och tyder på att 
det prospektiva minnet är konceptuelltdrivet och därmed är beroende av kontext och 
mening.

En annan studie som undersökt om det prospektiva minnet är konceptuellt eller perceptuellt 
drivet, genomfördes av McGann et al. (2003). De ville veta om det prospektiva minnet 
påverkades om inkodningen skiljde sig från igenkänning av ord genom bland annat olika 
teckensnitt, versaler och gemener samt tvetydiga ord. De kom fram till att det prospektiva 
minnet inte påverkas av versaler och gemener, inte heller i stor grad av olika teckensnitt, men 
att det prospektiva minnet är bättre då orden har samma betydelse vid inkodning och 
igenkänning. Dock så visade det andra experimentet de genomförde att det prospektiva 
minnet påverkades även på den perceptuella nivån. Vilket i sin tur betyder att både
konceptuella och perceptuella processer påverkar det prospektiva minnet.

I en svensk studie utförd av Mäntylä (2003) undersöktes sambandet mellan det 
självuppskattade minnet (metaminne) och det episodiska minnet, mer specifikt det 
prospektiva minnet. Tidigare studier har bara visat ett svagt samband mellan självskattat 
minne och prestation vid laboratorietest. Men en teori fanns att det skulle finnas ett starkare 
samband mellan det självuppskattade minnet och det prospektiva minnet.  I studien 
användes medelålderskvinnor som själva tyckte att de i vardagen hade svårigheter med att 
komma ihåg möten och andra prospektiva uppgifter. Kontrollgruppen bestod även den av 
medelålderskvinnor, men som inte upplevde att de hade några minnesproblem i vardagen. 
Studien pågick under ett år då flera olika minnestest genomfördes, både i naturliga miljöer 
och i laborationsmiljöer, försöken avslutades med att försöksdeltagarna fick fylla i 
självskattningsformuläret The Prospective and Retrospective Memory Questionnaire -
PRMQ (Crawford et al. 2003). All data i den svenska studien (Mäntylä, 2003) tydde på att de 
som ansåg sig ha dåligt minne kompenserade detta med olika minnesstrategier i högre grad 
än de som upplevde sitt minne som bra. Vad som även framkom var att det retrospektiva 
minnet var likvärdigt hos båda grupperna, men att de som anmält sig till studien för att de 
hade problem med sitt prospektiva minne även underskattade sitt retrospektiva minne. 
Främst visade resultaten att de personer som skattat att de hade dåligt prospektivt minne 
presterade lite sämre än kontrollgruppen både i laborationstesterna och i de naturliga 
situationerna som testade prospektivt minne. Detta tyder i sin tur på att självskattningar av 
det egna prospektiva minnet är säkrare och mer korrekta än för andra minnesprocesser. Ett 
kompletterande experiment gjordes på medelålderskvinnor som i förväg inte rapporterat 
några minnesproblem. Detta experiment gav dock samma resultat som experiment nummer
ett, nämligen att de som skattade att de hade ett dåligt prospektivt minne även presterade 
sämre på testen än de som skattat sitt prospektiva minne högre. 

De flesta minnesstudier genomförs på studenter vid olika universitet, men även barns minne 
och äldre personers minne får stor uppmärksamhet inom minnesforskningen. Överlag är 
minnet något som försämras med åren, dock inte metaminnet som verkar förbättras med 
ålder och erfarenhet. Uttl et al. (2001) gjorde en jämförande studie där de undersökte både 
det prospektiva och retrospektiva minnet hos äldre personer. Försökspersonerna var mellan 
65-95 år och resultaten tyder på att både det retrospektiva och det prospektiva minnet 
försämras ju äldre man blir.
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2.2.1. Minnesstudier

Laborationsstudier har gjorts för att försöka efterlikna de tre karaktärsdragen, detta har 
gjorts genom att låta försökspersonerna utföra en uppgift mellan inkodning och 
framplockning, detta för att förhindra att försökspersonerna övar. Även att 
försökspersonerna inte får några ledtrådar (ques) när det är dags för att utföra något samt att 
de håller på med någon annan aktivitet som måste avbrytas när ”genomförandet” ska ske. 
(Meier & Graf; Ellis, 2000)

Smith & Bayen (2005) har genomfört två olika experiment för att testa PAM teorin för att se 
hur prospektivt minne påverkas av arbetsminnet. De delade upp sina försökspersoner i två 
olika grupper, en grupp som presterade lågt (under median) och en grupp som presterade 
högt (över median) på arbetsminnestestet. En granskning av de traditionella 
precisionsmåtten för prospektivt minne visade att personerna som hade en högre 
arbetsminneskapacitet presterade bättre än personerna med lägre arbetsminneskapacitet på 
testen för prospektivt minne. Dock är dessa precisionsmått svåra att tolka, vilket gör att de är 
öppna för andra tolkningar. Men resultaten tyder på att prospektivt minne även kräver andra 
minnesresurser. (Smith & Bayen, 2005)

I en kinesisk studie av Chen et al. (2008) undersöktes med hjälp av Event-Related Potential 
(ERP) vilken effekt olika störuppgifter har på hjärnaktivitet samt på händelsebaserat 
prospektivt minne.  I studien testades tre olika förhållanden, ett utan PM uppgifter, ett där 
försökspersonen skulle respondera när en blå triangel syntes (framträdande ledtråd) och ett
där man skulle respondera när en polygon var en fyrhörning eller sexhörning (icke-
framträdande ledtråd). Resultaten visar att det är lättare att svara vid framträdande ledtrådar 
än vid icke-framträdande ledtrådar, vilket tyder på att prospektiva minnesstörningar var 
högre för de icke-framträdande ledtrådarna och att de var svårare att svara på. Deras resultat 
stödjer PAM-teorin. (Chen et al. 2008)

2.3. Retrospektivt minne

I de flesta studier där prospektivt minne testas så testas även det retrospektiva minnet till 
viss del. Problemet eller nackdelen med laboratorietester är att försökspersonen i de flesta 
fall blir påminda om att de ska återge eller göra något, och så är inte fallet alla gånger i det 
verkliga livet. De prospektiva minnesstudierna påverkas inte lika negativt då det är 
försökspersonen själv som ska komma ihåg att utföra en speciell handling vid ett speciellt 
tillfälle utan att bli påmind av försöksledaren. (McDaniel & Einstein, 2000)

Att en person vid en viss tidpunkt eller vid ankomst till en plats inte minns vad som skulle 
utföras behöver inte bero på dåligt prospektivt minne. Kommer personen ihåg att någonting 
skulle göras, men inte just vad, beror det mer på det retrospektiva minnet.  Man kommer 
ihåg att man skulle utföra något (prospektivt minne) men har glömt vad det var man skulle 
utföra (retrospektivt minne). (McDaniel & Einstein, 2000; Uttl et al. 2001)

2.4. Arbetsminne

Tidigare ansågs det att korttidsminnet var ansvarig för att lagra information vi nyss mottagit 
och snart skulle använda igen. Men 1974 presenterade Baddeley tillsammans med Hitch en 
teori om ett annat minnessystem, nämligen arbetsminnet. Det är ett fler komponentsystem 
för temporär lagring och manipulation av information som behövs vid komplexa kognitiva 
uppgifter så som språkförståelse, lärande och resonerande. (Baddeley, 1992)
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2.4.1. Flerkomponentsteorin

År 2003 gjorde Baddeley en revision och uppdatering av vad som hänt inom forskningen av 
arbetsminnet under de senaste trettio åren. Åsikten om att arbetsminnet byggs upp av en 
central exekutiv och två separata lagringssystem, fonologiska loopen och visuospatiala 
ritblocket, består. Det som tillkommit sedan 1974 är den episodiska bufferten, den är ett 
tredje ”slavsystem” till den centrala exekutiven och finns till för att länka samman visuella 
och auditiva minnen i kronologisk ordning. Den anses även ha koppling till långtidsminnet.  

Den centrala exekutiven är vad som binder ihop arbetsminnets olika delar och är därför den 
mest essentiella delen av arbetsminnet, men den är ändå den minst förstådda. Den 
koordinerar de olika ”slavsystem” och hjälper till att skifta mellan olika minnesstrategier och 
den hjälper till vid delad uppmärksamhet. (Baddeley, 2003)

Arbetsminnet och den fonologiska loopen skiljer sig från kort- och långtidsminnet. När det 
gäller orelaterade ord i fonologiska loopen så spelar likheten mellan ljuden större roll än 
meningen av ordet, gäller det däremot repetition av längre ordlistor från korttidsminnet till 
långtidsminnet är meningen av orden mycket viktigare. Den fonologiska loopen kan lagra 
auditiva minnen i några sekunder innan de försvinner, för att förhindra att de försvinner 
finns en repeteringsprocess som kan likställas med inre tal.  Denna repeteringsprocess 
förhindras eller försämras ju fler ord vi får höra. Det är på grund av detta som vi endast kan 
återge en liten mängd ur minnet, och ju fler saker vi får höra desto längre tid tar det innan 
stimuli kan repeteras och de har då i många fall redan fallit bort ur loopen.  Den fonologiska 
loopen har två funktioner, dels att behålla information i minnet genom repetition och dels 
som en uppbackning av visuella stimuli genom att sätta ord på och namnge objekten, så att 
de sedan kan repeteras så väl i den fonologiska loopen som av det visuospatiala ritblocket. 
(Baddeley, 1992 & 2003)

Det visuospatiala ritblocket fungerar på samma sätt som den fonologiska loopen, men
istället för ljud behandlar det synintryck. Det tar intryck så som form, färg, hastighet och 
avstånd. Det är ännu mer begränsat än den fonologiska loopen och kan hålla tre till fyra 
objekt i minnet samtidigt, vilket gör att vi väldigt sällan uppmärksammar snabba 
förändringar, till exempel om objekt byter färg, plats eller försvinner under tiden av en 
ögonblinkning, detta fenomen kallas change blindness. (Baddeley, 2003)

Den episodiska bufferten är en nyligen tillkommen del av teorin om arbetsminnet och 
kontrolleras av den centrala exekutiven. Den knyter an intryck från de andra delarna av 
arbetsminnet och återger dem i rätt episodisk ordning (Baddeley, 2003). Uppmärksamhet 
anses vara sättet för att hämta information från den episodiska bufferten (Baddeley, 2000).

2.4.2. Kapacitetsteorin

Kapacitetsteorin fokuserar inte i samma grad på de olika komponenterna som bygger upp 
arbetsminnet, utan mer på att olika subsystem är sammanlänkade och att arkitekturen ser 
likadan ut hos alla människor, men att sättet subsystemen är sammanlänkade på påverkar 
hur stor kapacitet arbetsminnet har. Vilket i sin tur leder till att olika människor kan processa 
och komma ihåg olika många saker samtidigt.  I artikeln A Capacity theory of 
comprehension av Just et al. (1992) förklaras kapacitetsteorin som att framförallt handla om 
de olika resurser som ligger till grund för alla tankar, och att alla kognitiva resurser man har 
även påverkar arbetsminnet.  Arkitekturen består av arbetsminnet, procedurell kunskap och 
deklarativ kunskap. Artikeln behandlar främst arbetsminnet med utgångspunkt ur 
språkförståelse, men det går att applicera deras modell på flera andra kognitiva uppgifter. De 
menar att språkförståelsen förändras ju högre den kognitiva belastningen är. Ju mer 
kapacitet som tas upp, av till exempel tvetydiga eller långa meningar, desto mer minskar 
prestationen. Att prestationen minskar kan märkas genom att läshastigheten sänks, för att 
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det är svårare att förstå innebörden av meningen, eller genom att antal rätt svar på frågor om 
meningarnas innebörd minskar.

2.4.3. Minnesstudier

Arbetsminnet tros ha stor inverkan på människors prospektiva minne. För att undersöka 
detta genomförde Logie et al. (2004) två olika minnesstudier för att se hur det 
händelsebaserade samt det tidsbaserade prospektiva minnet påverkades av att 
försökspersonerna samtidigt utförde uppgifter som ställde höga eller låga krav på
arbetsminnet. Försöksdeltagarna delades upp i två grupper efter ålder, i den ena gruppen 17-
27 år och i den andra gruppen 54-78 år. I studien genomfördes två olika test för varje del av 
det prospektiva minnet. I båda testerna fick försökspersonerna instruktioner om att de skulle 
se på en film och i efterhand svara på frågor om filmen. I det händelsebaserade minnestestet 
fick de se en film och skulle svara ”djur” när de såg ett djur i filmen. I det tidsbaserade 
minnestestet hade försökspersonerna en klocka, bredvid sig som endast var synlig om de 
vände sig om. Klockan skulle de starta om var tredje minut samtidigt som de såg på filmen. 
Båda grupperna fick samtidigt som de såg filmen, och utförde PM uppgifterna, lösa 
matematiska problem av varierande svårighetsgrad. (Logie et al., 2004)

De resultat som framkom var att vid en ökad belastning av arbetsminnet så ökar prospektiva 
minnesmisstag för både unga och äldre personer. Detta tolkar Logie et al. som att 
arbetsminnet har en stor del i prestationen för prospektivt minne, i alla fall i de situationer 
som undersöktes i studien. (Logie et al., 2004)

Det finns olika metoder för att mäta arbetsminnet, dels de metoder som används i kliniska 
studier och dels de som används i laboratoriestudier. Kliniska studier använder sig ofta av 
olika testbatterier genom intelligenstester. Laborationsstudier använder sig i större 
utsträckning av listor med ord och räkneuppgifter som ska memoreras samtidigt som 
försöksdeltagarna får en störuppgift att utföra. (Shelton et al. 2008)

Shelton et al. (2008) genomförde en studie för att undersöka hur dessa olika metoder 
relaterar till varandra och om båda är bra metoder för att mäta arbetsminneskapacitet. Det 
som mättes var bland annat flytande intelligens, kapaciteten att tänka och resonera abstrakt i 
nya situationer. De utförde tre olika laboratorietester; operationsspann, lyssningsspann och 
N-back, där man ska komma ihåg antingen sista eller näst sista ordet i en mening. De tre 
kliniska testerna som genomfördes var, sifferspann, matematiska beräkningar och bokstavs-
och siffersekvenser. Sammanfattningsvis så visade resultaten att dessa test berörde samma 
delar av arbetsminnet, men att vissa av dem ger ett mer validerbart resultat, speciellt de tre 
laboratorieuppgifterna och bokstavs- och siffersekvenstestet ger en bra bild över kapaciteten 
av arbetsminnet.

2.5. Självskattningsformulär

The Prospective and Retrospective Memory Questionnaire (PRMQ) är ett 
självskattningsformulär utformat av Crawford et al. 2003. Frågorna i formuläret behandlar 
alldagliga situationer som berör det prospektiva minnet och det retrospektiva minnet. 
Bakgrunden till formuläret är att de ville skapa ett bra och validerbart verktyg för 
självskattning av minnet, då andra självskattningsformulär oftast inte riktar sig mot det 
prospektiva minnet. Formuläret består av sammanlagt sexton frågor, där åtta stycken berör 
det retrospektiva minnet och åtta frågor berör det prospektiva minnet. Hälften av frågorna 
berör ”self-cued memory” och den andra hälften ”environmentally cued memory”. De 
undersökte även om demografiska variabler hade någon påverkan på resultatet, men de kom 
fram till att så var inte fallet. Inte heller ålder påverkade resultatet, något som strider mot 
andra forskningsresultat. Det finns även empiriska bevis på att relativa skillnader på de två 
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skalorna i PRMQ påverkar prestationen i både laboratorie- och naturliga miljöer. (Crawford 
et al. 2003)

Rönnlund et al. (2008) genomförde en studie för att bedöma användbarheten av PRMQ, det 
fanns två orsaker till studien. Den ena var att se om enkäterna gav samma resultat på en 
svensk population som i ursprungsstudien, den andra var att undersöka validiteten i 
resultaten som enkäten gav. De utformade formulären på olika sätt och kom fram till att den 
bästa modellen är då man mäter tre resultat; det totala resultatet för episodiska minnesfel, 
samt resultatet på subskalorna: prospektivt minne och retrospektivt minne. Vilket är samma 
resultat som uppnåddes när PRMQ först utformades. I studien genomförde 540 svenska 
försöksdeltagare PRMQ enkäten och svaren visar på en god intern validitet samt att enkäten
är ett bra verktyg för att mäta episodiskt minne så väl som prospektivt minne i 
vardagsaktiviteter i en icke-klinisk grupp. Att Crawford et al. (2003) fann att åldern inte 
spelade någon roll för hur försöksdeltagarna skattade sitt eget minne förklarade Rönnlund et 
al. (2008) genom att de i högre utsträckning jämför sitt minne mot andra i samma ålder, 
samt att de har en annorlunda vardag där de inte behöver komma ihåg lika många möten 
eller andra prospektiva uppgifter som den yngre befolkningen.

2.6. Sammanfattning

Minnet är något som vi hela tiden använder oss av för att klara av vardagen och det finns 
olika minnesprocesser för allt vi gör och ska komma ihåg. Det prospektiva minnet hjälper oss 
att komma ihåg när vi ska göra saker, det retrospektiva minnet hjälper oss att komma ihåg 
vad vi ska göra och arbetsminnet hjälper oss att komma ihåg saker i detta nu och överföra 
den kunskapen till långtidsminnet.

Ett minnesproblem som många upplever är att när man kommer in i ett nytt rum eller i en 
affär blir man medveten om att det var någonting man skulle göra eller köpa där, men man 
kan inte komma ihåg vad det var. I detta fall har det prospektiva minnet fungerat korrekt, 
men den retrospektiva delen av minnet felar. (Uttl et al. 2001)

2.7. Frågeställning

Huvudfrågeställningen i arbetet är hur det självuppskattade minnet skiljer sig gentemot 
prestationen vid tester av arbetsminne, prospektivt minne och retrospektivt minne? En 
mindre delfrågeställning är vilken minnesprocess där försöksdeltagarna har den bästa 
kunskapen om sin egen prestation, alltså den minnesprocess som mest överensstämmer 
mellan prestationen och skattningen. 
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3. Metod
Denna studie är en kvantitativ kontrollgruppsstudie som är en liten del av ett större projekt 
vilket har granskats och godkänts av den Etiska nämnden. Genom olika tester och 
självskattningsformulär jämförs försöksdeltagarens självskattade minne mot dennes 
prestation i de olika minnestesterna.

3.1. Försöksdeltagare

I försöket deltog trettio stycken personer. De var mellan 18-54 år, med en medelålder på 27,1 
år och en standardavvikelse på 9,4. Fördelningen mellan män och kvinnor var relativt jämn, 
med sjutton deltagande kvinnor och tretton deltagande män.

Tabell 1: Fördelningen på försöksdeltagarnas ålder

Försöksdeltagarna valdes ut genom bekvämlighetsurval, men ett försök har gjordes för att få 
stor variation på försöksdeltagarna. De kom från olika platser i Östergötland och hade olika 
bakgrund, men en majoritet av dem var studenter vid Linköpings universitet. Tre stycken var 
gymnasiestudenter, sjutton stycken var universitetsstudenter och tio stycken arbetade. 
Medelvärdet av deras utbildningstid var 14,3 år med en standardavvikelse på 2,0.

3.2. Procedur och material

Studien består av olika minnestester samt två självskattningsformulär för det egna minnet. 
Detta för att möjliggöra en jämförelse av det egenskattade minnet jämfört med den faktiska 
prestationen. Försöken genomfördes på olika platser, men det var alltid lugna avskilda 
platser med bra belysning. Innan försöket hade försöksdeltagarna mottagit ett 
informationsblad (se Appendix - A) om hur försöket skulle gå till och varför försöket 
genomfördes.

Försöksdeltagaren fick först genomföra ett spel som utfördes på en 12” laptop. Spelet är ett 
test av det prospektiva minnet och det episodiska minnet med regelbundna och 
oregelbundna prospektiva minnesuppgifter blandat med ordminnestest. Spelet följdes av att 
försöksdeltagaren fick återge så många av de tjugo orden som de mindes från spelomgången. 
Sedan fick försöksdeltagaren se bilder av platser som besöktes i spelet och återge vad som 
skulle ha utförts där. Spelet följdes av ett arbetsminnestest, där de fick se bilder och sedan 
återge ordningen de visades i. Försöket avslutades med att försöksdeltagaren fick fylla i två 
självskattningsformulär, ett angående prospektivt minne och retrospektivt minne samt ett 
om arbetsminnet. 

Antal personer
30

Medel 27,13

Std. avvikelse 9,391

Minimum 18

Maximum 54
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3.2.1. Prospektivt och episodiskt minnestest

Spelplanen består av olika bilder och symboler och representerar ett dygn (se Appendix - B). 
Spelplanen är uppbyggd av sjuttiosju stycken rutor, varav elva är platser, sex stycken är 
måltider vilka representerar olika tider på dygnet och fjorton stycken är uppdragsrutor, 
resterande är tomma gula rutor.

Försöksdeltagaren startar nere i högra hörnet av spelplanen som är ”hemma”. Spelet startar
på morgonen och dagen fortsätter med frukost, lunch, middag och flera gånger under dagen 
kommer spelaren till rutor med fika. Spelet och dygnet är slut när spelaren än en gång 
kommer hem. De platser som besöks under spelets gång är; övergångsstället, bageriet, 
fiskaffären, soptunnan, bänken, biblioteket, postlådan, skoaffären, dörren till en kompis samt 
frisören. På de gröna uppdragsrutorna ska försöksdeltagaren be försöksledaren om ett 
uppdrag, som ska genomföras senare under spelets gång. Dessa uppdrag är prospektiva, 
hälften är regelbundna och andra hälften oregelbundna, vilket innebär att de antingen är 
associerade med platsen de ska utföras på eller inte. På fyra utav uppdragsrutor på 
spelplanen får spelaren höra ord istället för att få ett prospektivt uppdrag. Det är fem stycken 
tvåstaviga ord som spelaren får höra samt se bilder av, som de ska återge direkt efteråt. Målet 
i spelet är att varje gång man hamnar på en uppdragsruta be om ett uppdrag och senare i 
spelet genomföra det genom att uttryckligen säga uppdraget, inte genomföra det. Exempelvis 
att när man kommer till soptunnan säga: ”Jag slänger nu bullpappret”.

Spelet börjar med en liten övningsomgång då försöksdeltagaren får ställa frågor och lära sig 
hur spelet går till. Försöksdeltagaren går framåt i spelet genom att klicka på musen eller 
mellanslagstangenten, och hur långt man har kommit i spelet illustreras av fotsteg på 
spelplanen. Antalet steg som försöksdeltagaren förflyttas vid varje klickning är förutbestämt i 
spelet och spelaren passerar inte rutor som är av vikt för spelet. I början av spelet kommer
spelaren till en uppgiftsruta och ska be om ett uppdrag. Första uppdraget är: ”Tryck på 
knappen när du ska gå över vid övergångsstället” och uppdraget ska genomföras några steg 
längre fram i spelet. När försöksdeltagaren sedan kommer fram till övergångsstället ska den 
meddela att ”nu trycker jag på knappen” för att den ska få sina poäng. För resterande 
uppdrag se Appendix - C. På uppdragsrutorna där försöksdeltagaren ska återge ord, klickar 
de framåt och får se bilderna mitt på skärmen och höra försöksledaren läsa upp orden. Direkt 
efteråt ska försöksdeltagaren återge de ord som den minns. 

När försöksdeltagaren genomfört ett dygn och kommit ”hem” igen görs ytterligare ett test för 
att se hur många av de tjugo orden som sagts under spelets gång som spelaren fortfarande 
minns, detta blir ett test av det episodiska minnet, via uncued recall. Spelet avslutas med att 
försöksdeltagaren får se bilder över platser som ”besökts” under spelets gång och ska då 
återge vad som skulle ha utförts på den platsen. Detta mäter cued recall av det retrospektiva 
minnet.

3.2.2. Arbetsminnestest

I studien har två olika bildserier använts och försöksdeltagarna har slumpartat blivit 
tilldelade ett av de två seten med bilder. Testet av arbetsminnet gick ut på att bilder av
personer visades en och en under en period av en sekund, med inter-stimuli intervall på 
0.075 s. Bilderna visades på den undre delen av skärmen. När den sista bilden visats 
presenterades alla bilder samtidigt på den övre delen av skärmen. Uppgiften var då för 
försöksdeltagaren att minnas i vilken ordning bilderna hade visats och klicka på dem i rätt 
ordning. På den undre delen av skärmen visades tomma rutor och den position som skulle 
fyllas markerades genom att vara lite ljusare än de andra. Listlängden var från början två 
bilder och försöksdeltagaren fick utföra uppgiften på samma listlängd tre gånger. Listlängden 
ökade successivt med en bild om försöksdeltagaren återgav minst en av de tre omgångarna 
rätt. Detta fortsatte tills försöksdeltagaren misslyckades med alla tre omgångarna i samma 
listlängd eller att maxgränsen med sex bilder var uppnådd. Försöksdeltagaren kunde inte 
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ångra sina val, utan bara korrigera kvarvarande bilder genom att klicka på de resterande i 
rätt ordning.  

3.2.3. Självskattningsformulär (PRMQ)

Självskattningsformuläret som användes består av en blandning av frågor om 
försöksdeltagarens prospektiva minne samt retrospektiva minne (se Appendix - D).
Formuläret är en översatt version av The Prospective and Retrospective Memory 
Questionnaire (Crawford et al. 2003). Det innehåller sexton stycken frågor som berör 
vardagssituationer som involverar lång och kort fördröjning mellan intention och utförande 
samt är beroende av en extern eller intern ledtråd. Exempelvis: ”Hur ofta glömmer du bort 
någonting som du hörde för några få minuter sedan?” (en retrospektiv uppgift, med kort tid 
mellan intention och utförande samt intern ledtråd) eller ”Hur ofta glömmer du att köpa det 
du tänkt köpa, till exempel ett födelsedagskort, trots att du ser korten i affären?” (en 
prospektiv uppgift, med lång tid mellan intention och utförande samt extern ledtråd). 
Försöksdeltagaren har sedan fem svarsalternativ att välja mellan (alltid, ofta, ibland, sällan, 
aldrig). De olika svaren ger olika ”poäng”; aldrig=1, sällan=2, ibland=3, ganska ofta=4 och 
ofta=5, vilket ger en totalsumma mellan 16 och 80. En högre summa av skattningen indikerar 
att man tycker sig ha dåligt minne, medan vid en låg summa skattar man att man har bra 
minne.

3.2.4. Självskattningsformulär Arbetsminne

Självskattningsformuläret för arbetsminnet är skapat för denna studie och är uppbyggt på 
samma sätt som PRMQ, men består endast av sju stycken frågor. De handlar om hur ofta 
försöksdeltagarna i vardagen upplever att de inte minns saker som har med arbetsminnet att 
göra, till exempel att minnas sifferföljder eller instruktioner. Exempel; ”Hur ofta när du 
pratar i telefon och får ett nummer att ringa upp glömmer du det om du inte skriver upp det 
direkt?”, (se Appendix - E).  

Arbetsminnet är enligt Baddeley (2003) uppbyggt av fyra komponenter, den centrala 
exekutiven, den fonologiska loopen, det visuospatiala ritblocket och den episodiska bufferten. 
Dessa komponenter samverkar för ett fungerande arbetsminne. Den episodiska bufferten 
finns till för att samla alla intryck i rätt tidsordning. Den fonologiska loopen aktiveras vid 
hörselintryck och repeterar informationen via inre tal. Det visuospatiala ritblocket aktiveras 
av synintryck. Det har inte lika stor kapacitet som den fonologiska loopen, vilket gör att vi 
människor i vanliga fall när vi ser en bild börjar beskriva bilden med inre tal för att aktivera 
den fonologiska loopen för att minnas lite bättre. De flesta intryck som bearbetas av 
arbetsminnet använder sig alltså av den fonologiska loopen, vilket gör att arbetsminnestestet 
består av en blandning av frågor som till största del berör den fonologiska loopen men även 
till viss del berör det visuospatiala ritblocket. Tre stycken frågor i formuläret (fråga 19,20 & 
22) behandlar främst det visuospatiala ritblocket och de fyra resterande frågorna berör i 
högre grad den fonologiska loopen. 

Kapacitetsteorin (Just et al. 1992) säger å andra sidan att arbetsminnet påverkas av den 
generella kognitiva belastningen. Detta är inget som explicit går att påvisa med de utformade 
frågorna i testet, då frågorna inte ställs i något sammanhang där bakgrundsinformationen 
förklarar den kognitiva belastningen. Man kan endast uppskattningsvis se hur långa siffer-
eller ordföljder som försöksdeltagaren anser sig kunna hantera för att se vilken kapacitet de 
anser sig själva ha.

Frågorna i testet handlar om hur försöksdeltagarna upplever sin egen prestation och hur 
säkra de är på vad de nyss gjort eller hört. Framförallt kretsar frågorna kring om de efter 
några sekunders fördröjning kommer ihåg vad de just sett, hört eller läst. Svarsalternativen 
är precis som i PRMQ: aldrig=1, sällan=2, ibland=3, ganska ofta=4 och ofta=5, vilket ger en 
totalsumma mellan 7-35.
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3.2.5. Validering av arbetsminnesskattning

Arbetsminnesskattningsformuläret utformades för detta försök och för att kunna använda 
resultatet från arbetsminnesskattningen på ett bra sätt undersöktes formuläret för att se om 
det mäter det som är relevant i sammanhanget (validitet) och mäter det på ett tillförlitligt sätt 
(reliabilitet). Formuläret har dock inte testats på tillräckligt många personer för att några 
generella slutsatser kan dras om utformandet, detta var endast ett första försök för att se om
ett formulär anpassat för arbetsminnet kunde användas på liknande sätt som PRMQ.
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4. Resultat
Det som beräknas är försöksdeltagarnas prestation och självskattning när det gäller 
prospektivt minne, retrospektivt minne och arbetsminne. De olika statistiska beräkningarna 
som gjordes på den insamlade data är Spearman’s korrelation, signifikanstest (paired-
samples T-test), ranking och beräkningar av precision och recall. Resultaten har beräknats 
med hjälp av statistikprogrammet SPSS, version 16.0 och 17.0. I alla beräkningar har 
konfidensintervall 0.95 använts om inget annat anges.

Deskriptiv data

N Minimum Maximum Medel Std. Avvikelse

Begärda uppdrag 30 13 14 13,97 ,183

Rätt utförda uppdrag 30 7 10 8,93 1,112

Associerade uppdrag 30 3 5 4,53 ,571

Oassocierade uppdrag 30 3 5 4,43 ,774

Ihågkomna uppdrag 30 5 10 8,27 1,388

Rätt uppdrag vid fel tillfälle 30 0 1 ,17 ,379

Fel uppdrag och fel tillfälle 30 0 3 1,10 1,155

Fel uppdrag vid rätt tillfälle 30 0 3 ,77 ,971

Ihågkomna ord efter spelet 30 5 16 9,70 2,535

Antal korrekt identifierade bilder 30 30 58 48,03 8,015

Antal felaktigt identifierade bilder 30 2 22 9,57 5,322

Skattat retrospektivt minne 30 12 25 18,30 3,239

Skattat prospektivt minne 30 10 28 20,47 4,175

Skattat arbetsminne 30 14 28 20,70 3,958

Tabell 2: Deskriptiv data 
Antal försöksdeltagare som utfört de olika uppdragen samt medelvärdet och standardavvikelsen 
för de olika uppgifterna.

4.1. Korrelation

Korrelationen beräknades för att se vilka olika minnestester och självskattningsformulär som 
har ett samband och mäter samma sak. Korrelationen beräknades med hjälp av Spearman’s 
rho, testet användes då vissa resultat var på ordinalskala. Detta för att det är svårt att veta 
hur olika försöksdeltagare upplever de olika tidsangivelserna (ofta, ibland, sällan, med flera). 
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Korrelation

Spearman’s rho 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Rätt utförda uppdrag 

-

2. Associerade uppdrag 
,779

**
-

3. Oassocierat uppdrag 
,838

**
,364

*
-

4. Ihågkomna uppdrag 
,842

**
,611

**
,766

**
-

5. Rätt uppdrag vid fel tillfälle 
-,458

*
-,303 -,377

*
-,517

**
-

6. Fel uppdrag & fel tillfälle 
-,993

**
-,784

**
-,795

**
-,841

**
,496

**
-

7. Fel uppdrag vid rätt tillfälle 
-,837

**
-,641

**
-,744

**
-,602

**
,040 ,797

**
-

8. Ihågkomna ord efter spelet 
,450

*
,350 ,442

*
,474

**
-,261 -,430

*
-,410

*
-

9. Antal korrekt identifierade bilder
-,041 -,115 ,059 ,128 -,306 ,046 ,186 ,118 -

10. Skattat retrospektivt minne 
,020 ,144 -,019 -,008 -,063 -,001 -,071 ,083 ,121 -

11. Skattat prospektivt minne 
-,003 ,236 -,129 -,013 -,130 ,023 -,017 -,103 ,146 ,625

**
-

12. Skattat arbetsminne 
-,055 ,136 -,200 -,109 -,073 ,041 ,167 -,298 -,068 ,400

*
,526

**
-

Tabell 3: Korrelationsmatris
* Korrelationen är signifikant på 0.05 nivån (2-tailed).
** Korrelationen är signifikant på 0.001 nivån (2-tailed).

Resultaten av korrelationsberäkningarna visar att de tre skattningsformulären korrelerar 
med varandra på en nivå mellan 0.05 och 0.01 (se tabell 3).  Beräkningen visar också att de 
olika testerna som genomförts i hög grad korrelerar med varandra och mäter samma saker. 
Dock visar matrisen också att skattningsformulären inte mäter samma saker som 
minnestesterna.

4.2. Skattning jämfört med prestation

Frågeställningen i studien handlar om ifall det självskattade minnet skiljer sig från hur man 
presterar på de olika minnestesterna. Ju högre värde försöksdeltagaren skattar desto sämre 
upplever de sitt eget minne (se Tabell 2). Det maximala värdet på retrospektivt minne och 
prospektivt minne är 40 och minimum är 8. På arbetsminnesskattningen är det maximala
värdet 35 och minimum är 7. Genomförda test visar även de på att i de flesta fall är 
signifikansen låg, vilket påvisar att försöksdeltagarna inte presterat så som de har skattat. 
Arbetsminnestestet har dock en högre signifikans vilket tyder på det finns orsak att tro att 
testet och skattningen mäter samma sak. Men vad det gäller det prospektiva och 
retrospektiva minnet så visar det starkt att man inte skattar och presterar på samma nivå (se 
Tabell 4).

Paired samples test
N Medelvärde Std. avvikelse df t Sig. (2-tailed)

Arbetsminne1 30 -25,733 86,369 29 -1,632 0,114
Prospektivt minne2 30 40,600 27,335 29 8,135 0,000
Retrospektivt minne3 30 40,767 27,426 29 8,141 0,000
Retrospektivt minne4 30 -13,900 25,754 29 -2,956 0,006

Tabell 4: Signifikanstest
1- Hur deltagarna skattat jämfört med deras prestation.
2- Hur deltagarna skattat jämfört med hur många uppdrag de utfört korrekt.
3- Hur deltagarna skattat jämfört med hur många uppdrag de kom ihåg efter spelet.
4- Hur deltagarna skattat jämfört med hur många ord de kom ihåg efter spelet.
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I tabellen nedan finns en överblick över beräkningar av hur många som underskattade sitt 
eget minne och hur många som överskattade det i de olika testerna. Det finns ingen 
försöksdeltagare som helt matchade sin prestation med sin skattning på någon av de tre olika 
minnesprocesserna.

Presterat – Skattat

N

Ihågkomna uppdrag Skattat > Presterat 7

Skattat < Presterat 23

Skattat = Presterat 0

Ihågkomna ord efter spelet  Skattat > Presterat 26

Skattat < Presterat 4

Skattat = Presterat 0

Rätt utförda uppdrag Skattat > Presterat 3

Skattat < Presterat 27

Skattat = Presterat 0

Antal korrekt identifierade

bilder 

Skattat > Presterat 1

Skattat < Presterat 29

Skattat = Presterat 0

Tabell 5: Rankning
Tabellen visar hur många som överskattade och hur många som underskattade sitt eget minne.
Försöksdeltagarnas skattningar har inverterats för att istället spegla hur säkra de är på sitt minne.

4.2.1. Skattning av prospektivt minne och retrospektivtminne

PRMQ – formuläret som användes för att skatta både retrospektivt- och prospektivt minne,
innehåller frågor om de olika minnesprocesserna. Frågorna är formulerade på samma sätt 
och blandas med varandra. Trots detta så skiljde det sig åt hur försöksdeltagarna skattade sitt 
retrospektiva minne och prospektiva minne, (t(29)= -3,778, p <.001). De flesta 
försöksdeltagare skattade sitt prospektiva minne sämre än sitt retrospektiva minne.

4.3. Prospektivt minne 

Att de flesta försöksdeltagare skulle komma ihåg att be om ett uppdrag vid varje 
uppdragsruta var högst troligt och i efterhand visar resultatet att alla utom en 
försöksdeltagare mindes att be om alla uppdrag. 

Korrekt utförda uppgifter
Antal begärda uppdrag Antal korrekt utförda uppdrag

Minimum 93% 70%
Maximum 100% 100%
Medel 99% 89%
Std. Avvikelse 0,11 0,01
Tabell 6: Procentsats av korrekt utförda uppgifter

Även medelvärdet av korrekt utförda uppdrag var högt (se Tabell 6). Tretton av trettio 
försöksdeltagare utförde alla uppdrag korrekt. 



18

Det fanns två svårighetsgrader på de prospektiva uppgifterna, de ”lätta” associerade 
uppgifterna (PmE) och de lite svårare orelaterade uppgifterna (PmH). Det finns dock inget 
signifikant resultat (t(29) = 0.682, p <.05) som visar att uppgifterna varierar i 
svårighetsgrad. Resultaten visar att sjutton försöksdeltagare fick samma resultat på båda 
svårighetsgraderna. Sju personer presterade bättre på de lätta uppgifterna och sex personer 
presterade bättre på de svåra uppgifterna, se tabell 7 nedan. För deskriptiv data se tabell 2, 
rad 3 och 4.

Associerade och orelaterade uppgifter
N

Associerade uppgifter lättast 7

Orelaterade uppgifter lättast 6

Lika svårt 17

Total 30

Tabell 7: Frekvenstabell

4.3.1. Felhandlingar

Beräkningarna som gjordes på det prospektiva minnet var till för att se vilka uppdrag 
försöksdeltagarna utförde korrekt och på rätt plats. Detta jämfördes sedan med hur de hade 
skattat sitt eget minne, men inte alla försöksdeltagare genomförde alla uppdrag korrekt. 
Några utförde uppdragen på fel platser och andra utförde påhittade uppdrag eller helt enkelt 
inte mindes vad de skulle utföra på platsen. Variationen i de fel försöksdeltagarna gjorde var 
inte stor, det vanligaste felet var att de kom ihåg att de skulle utföra något men inte vad det 
var. Endast i fem fall hittade försöksdeltagarna på egna uppdrag på egna platser. Därför 
beräknades ett värde för deras felhandlingar med hjälp av precision och recall, resultaten går 
att se i tabell 8.

Felhandlingar

N Minimum Maximum Medel Std. Avvikelse Varians

Precision 30 ,875 1,000 ,98093 ,043560 ,002

Recall 30 ,700 1,000 ,91333 ,094659 ,009

F-värde 30 ,824 1,000 ,94348 ,060845 ,004

Tabell 8: Felhandlingar
Hur väl försöksdeltagarna har presterat i genomsnitt. Värde 1 är max.

Precision handlar om hur många gånger man utfört rätt handling, men det säger inget om 
huruvida man har kommit ihåg att utföra alla handlingar. Det beräknas av hur många 
uppdrag som utfördes korrekt och hur många som var felaktiga (korrekt = på rätt plats, 
felaktigt = hur många rätta uppdrag som utfördes på fel plats). Maxvärdet på detta mått är 1.

Recall handlar om hur många handlingar man utfört, men inte hur många handlingar som 
var rätt. Recall beräknas genom hur många rätta handlingar som utförts på rätt plats och hur 
många felaktiga handlingar som har utförts på rätt plats. Maxvärdet på detta mått är 1. 

F-värdet är en avvägning mellan precision och recall. Det är ett bättre mått för att se hur 
försöksdeltagarna verkligen har presterat, om de har utfört rätt uppdrag på rätt plats eller om 
de har gjort annat. Ju närmare värdet 1 desto bättre har försöksdeltagarna presterat.  F-
värdet beräknas genom att multiplicera precisionen och recall sedan dela detta värde med 
precisionen plus recall och sedan multiplicera den summan med två. F = 
2*((precision*recall)/ (precision + recall))



19

4.4. Arbetsminne

Totalt fanns det 60 bilder som visades i arbetsminnestestet. För att komma från en nivå till 
nästa skulle försöksdeltagarna komma ihåg minst en bildserie av tre korrekt. De flesta 
försöksdeltagarna tog sig till den sista nivån med sex bilder i tre set och det var endast fyra 
stycken försöksdeltagare som inte tog sig längre än till fem bilder. I genomsnitt identifierade 
försöksdeltagarna 48 av de 60 bilderna i rätt ordning (se Tabell 9). En stor majoritet 
underskattade sitt eget minne och det var endast en person som överskattade det (se Tabell 
5). 

Identifiering av bilder
Medel Min Max

Korrekta bilder1 48,03 30 58

Inkorrekta bilder2 9,57 2 22

Tabell 9: Identifiering av bildposition
1 Hur många bilder som de satte i korrekt position.
2 står för Hur många bilder de satte in i fel position.

Den försöksdeltagare som presterade sämst identifierade 30 stycken bilder korrekt och den 
som presterade bäst var bara två bilder ifrån max. Den som hade flest antal fel
positioneringar hade 22 fel. Dock hade de försöksdeltagare som inte tog sig till den sista 
nivån ett max antal fel på 12. Detta innebär att dessa försöksdeltagare presterade sämre desto 
fler bilder som visades, medan de med fler fel hade problem med identifiering på olika 
nivåer. 

Korrekt identifierade bilder
Antal korrekt identifierade 

bilder
Minimum 50%
Maximum 97%
Medel 80%
Std. Avvikelse 0,13

Tabell 10: Procentsats av korrekt identifierade bilder

Det fanns två olika bildserier som slumpades ut jämnt mellan de olika försöksdeltagarna. 
Beräkningarna visar att det inte var någon signifikant skillnad i resultaten mellan de två olika 
bildserierna. På måttet för rätt identifierade bilder fanns ingen skillnad (t(29)= 0.291, p 
<.05), inte heller på måttet för hur många felaktiga positioneringar de gjorde (t(29)= -0.440, 
p <.05).

Bildserier

Typ

Bildserie1 Bildserie2 Total

Rätt Fel Rätt Fel Rätt Fel

Medel 48,47 9,13 47,60 10,00 48,03 9,57

N 15 15 15 15 30 30

Std. Avvikelse 8,043 4,486 8,244 6,176 8,015 5,322

Tabell 11: Bildserier
Hur många rätt och fel försöksdeltagarna i genomsnitt hade i de två olika bildserierna.
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4.5. Sammanfattning av resultat

Resultatet visar att de flesta försöksdeltagarna presterade väldigt bra och variationen mellan 
de olika deltagarna var inte så stor. Försöksdeltagarna hade svårare att skatta sitt eget minne 
än att prestera bra på testerna. Det är dock inte säkert att testerna och skattningarna mäter 
samma saker i och med att de inte korrelerar, vilket kan vara en orsak till att 
försöksdeltagarna i stort presterar så mycket bättre än de skattar. På grund av detta är det 
svårt att säga hur sann deras skattning är jämfört mot hur de har presterat.

Ingen skattade exakt som de presterade och de flesta underskattade sitt eget minne enligt 
skattningsformulären, med undantag för vissa som överskattade vissa delar av sitt minne. De 
flesta försöksdeltagare skattade sitt prospektiva minne sämre än det retrospektiva, men de 
presterade i många fall bättre på de prospektiva uppgifterna. Utförda signifikanstest visar att 
det enda formulär med hög signifikans, som möjligen mäter det som det är tänkt att mäta, är 
arbetsminnesformuläret. Medan när det gäller det prospektiva minnet eller det retrospektiva 
minnet så skattar man inte och presterar på samma nivå. 

Det prospektiva minnet var bra hos försöksdeltagarna och de flesta uppgifter genomfördes 
korrekt. De flesta underskattade sitt egna prospektiva minne och 77 % presterade bättre än 
vad de skattat.

Prestationen på det retrospektiva minnet var lite sämre än det prospektiva, men främst 
visade formulären att det var svårare att skatta sitt retrospektiva minne. Det var lite svårare 
för vissa försöksdeltagare att efter spelet minnas vad de skulle utföra på olika platser, men 
det svåraste för alla försöksdeltagarna var att återge de ord som de hört och sett under spelets 
gång. När det gäller att återge uppdrag underskattade de flesta sitt eget minne och 90% 
presterade bättre än vad de skattat, men när det gällde att komma ihåg ord efter spelet så 
överskattade så många som 87 % sin egen prestation. 

Arbetsminnestesterna gick bra för de flesta, men variationen mellan individerna var stor. 
Men hela 97 % presterade bättre på testerna än vad de skattat i formulären.
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5. Diskussion
Att utföra minnestester samt att veta att man testar och mäter rätt saker är alltid svårt, 
detsamma gäller för självskattningsformulär. Nedan kommer jag att diskutera vilka för- och 
nackdelar denna metod har samt hur resultaten kan ha påverkats av den valda metoden.

5.1. Resultatdiskussion

Resultaten tyder på att skattningsformulären inte mäter samma företeelse som 
minnestesterna. Tidigare studier visar dock att PRMQ-enkäten på ett bra sätt visar det 
prospektiva minnet (Mäntylä, 2003; Crawford, 2003; Rönnlund, 2008), men i denna studie 
verkar det som att formuläret inte mäter det prospektiva minnet på samma sätt som i 
minnestesterna. Variationen i prestation mellan försöksdeltagarna var låg och de flesta 
presterade väldigt bra på de olika testen. Detta kan bero på många saker, men en sak som 
måste beaktas är att det prospektiva minnesspelet är framtaget för personer med en kognitiv 
funktionsnedsättning.

5.1.1. Metaminne

Metaminnet handlar om hur väl medveten man är om sin egen minneskapacitet. För att testa 
detta användes två självskattningsformulär, PRMQ och ett annat för arbetsminnet som 
utformats för denna studie. Resultatet visar att skattningsformulären inte mätte samma 
saker som de olika minnestesten gjorde (se Tabell 3-korrelation), så det går inte att uttala sig 
om metaminnet hos försöksdeltagarna. Resultaten visar att de inte alls skattar sitt minne så 
som de sedan har presterat på de olika testen. 

En majoritet av försöksdeltagarna presterade bättre än de skattade och få presterade sämre 
än de skattade. Vad som dock utmärkte sig var ordminnestestet, där det testades hur många 
av de 20 orden försöksdeltagarna mindes från spelomgången. I det testet presterade 26 av 30 
försöksdeltagare sämre än hur de skattade sitt egna retrospektiva minne. Orsaker till detta 
diskuteras mer i avsnittet nedan, 5.1.3 Retrospektivt minnestest.

Resultaten i denna studie går helt emot tidigare studier som har använt sig av PRMQ för att 
skatta de egna minnesprocesserna (Mäntylä, 2003; Crawford, 2003; Rönnlund, 2008). I de 
studierna har PRMQ-formulären varit ett bra verktyg för att mäta dessa minnesprocesser. En 
orsak till att de inte passar i denna studie kan vara att bara det händelsebaserade prospektiva 
minnet testas i spelet, medan hälften av de prospektiva frågorna i formuläret även berör det 
tidsbaserade prospektiva minnet. I beräkningarna i denna studie har bara PRMQ-P och 
PRMQ-R skiljts åt (prospektivt minne och retrospektivt minne) och ingen skillnad har gjorts 
inom PRMQ-P mellan det händelse- och tidsbaserade minnet. Hade detta gjorts hade
validiteten sänkts på formuläret, men höjt validiteten på skattningen och kanske gett ett 
signifikant resultat som tydde på att försöksdeltagarna är väl medvetna om sitt 
händelsebaserade prospektiva minne.

En annan sak som uppmärksammades med PRMQ-formulären var att försöksdeltagarna 
upplevde sina egna minnesprocesser olika. Det fanns en skillnad i hur de hade skattat mellan 
de olika minnesprocesserna och de flesta försöksdeltagare upplevde att deras prospektiva 
minne var sämre än det retrospektiva. Frågorna om de två olika minnesprocesserna var 
blandade med varandra och det fanns inget utmärkande i frågorna som gjorde att en oinsatt
person skulle kunna se en skillnad i dem. Orsaken till att det finns en signifikant skillnad i 
hur de skattar minnesprocesserna kan dels bero på att de verkligen upplever att de har det 
svårare med de prospektiva uppgifterna i vardagen, eller så var inte påståendena tillräckligt 
representativa för denna population. Detta går dock emot Rönnlund et al. (2008), som 
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utförde tester av PRMQ på en svensk befolkning och kom fram till att formuläret hade en god 
inre validitet och är ett bra verktyg att använda på en icke-klinisk grupp.

5.1.2. Prospektivt minnestest

När det gällde hågkomsten av de olika uppdragen som skulle utföras fick försöksdeltagarna 
inte någon extern påminnelse, utan de fick själva med hjälp av bilderna på spelplanen
komma ihåg om de hade en uppgift att utföra eller om de bara skulle fortsätta vidare. På tio 
av de sjutton platserna på spelplanen skulle ett uppdrag utföras och överlag presterade 
försöksdeltagarna bra på de prospektiva minnestesten (se Tabell 6).

Det var dock flera gånger under spelets gång som försöksdeltagarna kom ihåg att de skulle 
utföra ett uppdrag på platsen, men inte mindes vad det var de skulle utföra. Att man kommer 
ihåg att man skulle göra något vid en viss plats men inte minns vad, innebär att det 
prospektiva minnet har fullgjort sitt arbete men att det retrospektiva minnet felar (McDaniel 
& Einstein, 2000; Uttl et al. 2001). Detta skulle kunna vara en av orsakerna till att 
försöksdeltagarna skattar sitt prospektiva minne som sämre än sitt retrospektiva, eftersom 
de har glömt bort vad de skulle göra. Men i detta fall är det egentligen den retrospektiva 
delen av minnet som inte har uppnått sitt mål. 

Det fanns en skillnad i svårighetsgrad i de olika uppdragen som skulle utföras under spelet. 
Hälften var regelbundna (associerade) och hälften var oregelbundna. Dock påvisar resultaten 
ingen skillnad i om olika svårighetsgrader påverkade om man kom ihåg uppdraget eller ej. 
Detta är intressant för att det i de flesta fall är lättare att komma ihåg de regelbundna 
prospektiva uppgifterna man har framför sig än de oregelbundna, vilka dessutom kräver fler 
minnesstrategier (McDaniel & Einstein, 2000; Wilson, 2000). Dock kanske uppgifterna i 
spelet inte var särskilt svåra. Eftersom spelet är utformat för personer med en kognitiv
funktionsnedsättning är uppgifterna överlag ganska lätta att komma ihåg för en person utan 
en sådan nedsättning. Det kan även vara så att de uppdrag som var oregelbundna kanske inte 
var tillräckligt olika mot vad man brukar göra på den platsen, samt att försöksdeltagarna 
under spelet bara hade fokus på att komma ihåg saker och att det inte fanns så många 
störande moment som det finns i vardagen.

En annan aspekt som kan påverka det prospektiva minnet är motivation (McDaniel & 
Einstein, 2000). Hur viktigt det är för personen att minnas vad man skulle göra, hur stor den 
förberedande planeringen har varit och vilka konsekvenser det får om man glömmer. 
Motivationen har inte på något sätt mätts i denna studie och det fanns varken konsekvenser 
eller motiverare, det var helt upp till försöksdeltagaren själv. Därför kan inga slutsatser dras
angående motivationens påverkan, men man kan spekulera om att eftersom testet var ett spel 
så ville försöksdeltagarna komma ihåg så många uppdrag som möjligt och i slutet minnas så 
många ord som möjligt. Vissa bad om extra tid för att försöka minnas, trots att det inte fanns 
någon tidsbegränsning, ett ganska tydligt tecken på att de ville och trodde att de kunde 
prestera bättre om de bara fick lite extra tid på sig att minnas.

5.1.2.1 Felhandlingar

Beräkningarna på de prospektiva uppdragen visade egentligen bara på hur många platser 
försökspersonerna hade utfört rätt uppdrag och sade inget om huruvida de hade utfört 
uppdrag på alla rutor eller felaktiga på andra. Därför gjordes beräkningar på 
försöksdeltagarnas precision och recall. Precision, hur många gånger de utförde rätt handling 
och recall, hur många av handlingarna de kom ihåg att utföra. För att få fram ett bra mått på 
hur de har presterat räknades ett F-värde fram. Det är en avvägning mellan precision och 
recall. Ju närmare värdet 1, desto bättre har man presterat. Medelvärdet på detta var 0,94 
och det lägsta värdet var 0,82. Detta måste anses som högt, vilket i sin tur innebär att 
försöksdeltagarna inte utförde uppdrag hur som helst utan att de i hög grad hade koll på när 
de skulle utföra uppdragen och vilket uppdrag de skulle utföra. 
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5.1.3. Retrospektivt minnestest

Att försöksdeltagarna inte ombads att lägga orden på minnet under spelets gång kan vara en 
orsak till att de inte mindes så många av orden direkt efter att spelet var avslutat.  I 
genomsnitt kom försöksdeltagarna ihåg 9,7 av 20 ord. Att de kom ihåg så få ord kan bero på 
många olika saker, dels att arbetsminnet är kapacitetsbegränsat och tidsbegränsat (Baddeley, 
1992 & 2003; Just et al. 1992), och att all information därför inte överfördes till 
långtidsminnet. Bildminnet är beroende av det visuospatiala ritblocket som endast kan 
behålla tre till fyra objekt samtidigt. Att man ofta kommer ihåg mer än fyra bilder beror på 
att intrycken överförs till den fonologiska loopen och repeteras via inre tal (Baddeley, 2003). 
Att försöksdeltagarna efter spelets slut inte kom ihåg orden och bilderna de sett under spelet 
kan bero på att den fonologiska loopen aldrig startade ordentligt för att repetera orden för 
senare ihågkommelse. Det kan även bero på att de hade så mycket annat att tänka på 
samtidigt samt att motivationen att komma ihåg orden var liten då uttalat fokus i spelet var 
att komma ihåg att utföra uppdrag och inte att minnas orden. Dock fick försöksdeltagarna 
samtidigt som de hörde orden se en bild som representerade ordet, vilket borde ha lett till att 
de skulle ha lättare att minnas orden efteråt. Detta eftersom orden och bilderna då kan 
repeteras så väl i den fonologiska loopen som av det visuospatiala ritblocket (Baddeley, 1992 
& 2003), och på så sätt få en bättre utgångspunkt att gå från arbetsminnet till 
långtidsminnet. Dock finns det inget test med resultat att jämföra med där de endast fick 
höra orden. Resultatet från denna studie visar tydligt att testet var väldigt svårt och att 
situationen i sig inte kunde härledas till vardagliga minnesproblem i skattningen.

Efter spelet fick försöksdeltagarna se bilder på de olika platserna som de skulle utföra 
uppdrag på under spelets gång och de skulle återge vad de skulle göra på platsen. I detta test 
fick försöksdeltagarna ledtrådar genom bilderna till skillnad mot ordminnestestet där det var 
free-recall. Detta test gav bra resultat och medel på ihågkomna uppdrag låg på 8,27 av 10. 

Att det retrospektiva minnet hos försöksdeltagarna var bättre med ledtrådar än utan 
ledtrådar kan bero på olika saker, dels att det var färre saker att komma ihåg eller att 
uppdragen hade större fokus i spelet och därför lade försöksdeltagarna dessa mer på minnet.

5.1.4. Arbetsminnestest

I början var det få bilder på ansikten att minnas ordningen på, svårighetsgraden ökade 
successivt och gav en högre belastning på arbetsminnet. Testet i sig är utvecklat för att mäta 
arbetsminneskapaciteten.  

I genomsnitt angav försöksdeltagarna 48 av 60 bilder i rätt ordning och endast fyra stycken 
försöksdeltagare kom inte vidare till sista nivån. För själva testningen av arbetsminnet 
användes två olika bildserier och av de fyra som inte klarade sig till sista nivån utförde två av 
dem bildserie 1 och två av dem bildserie 2. De flesta klarade fler bilder än hur de skattat sitt 
arbetsminne, vilket kan bero på att det i vardagen finns många störvariabler medan det i 
detta test enbart var fokus på att minnas ordningen på bilderna. Huruvida försöksdeltagarna 
mindes själva bilderna eller hittade på egna benämningar på dem som de repeterade för att 
komma ihåg är oklart eftersom inga intervjuer gjordes i samband med testet. Hur de gjorde 
för att minnas finns inte dokumenterat, utan bara att de presterade bättre än de själva trodde 
om sitt eget minne. 

5.1.5. Självskattning

Självskattningsformulären var tänkta att användas för att se om försöksdeltagarna skattade 
som de presterade, men eftersom de inte verkar mäta samma saker så är det svårt att uttala 
sig om resultatet. Det verkar endast vara arbetsminnesskattningen som mäter samma sak 
som de utförda testerna, och det gör det svårt att avgöra i vilken minnesprocess som 
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försöksdeltagarna är mest medveten om sin kapacitet. De olika rankningarna visar även att 
ingen skattar sitt minne exakt som de presterar på testen.

5.2. Metoddiskussion

Syftet med studien var att se hur medvetna försöksdeltagarna var om sitt eget minne och se 
om deras prestation stämde överens med hur de skattade sitt minne. Studien var en liten del 
(kontrollgruppen) av en större studie som redan hade godkänts av den etiska nämnden. Alla 
minnestester var redan utvecklade och testade i ursprungsstudien. Däremot lades de olika 
självskattningsformulären till i denna studie för att kunna jämföra försöksdeltagarnas 
prestation mot vad de själva trodde/ansåg om sitt eget minne. PRMQ-formuläret är utvecklat 
och redan testat medan arbetsminnesformuläret är utvecklat inför denna studie och testas för 
första gången. 

Åldersspridningen på försöksdeltagarna var ganska bred, allt från personer i 18-årsåldern till
personer i 50-årsåldern. Orsaken till att äldre försöksdeltagare än så inte deltog var dels för 
att matcha försöksdeltagarna i ursprungsstudien samt för att minnet förändras och 
försämras i 50-årsåldern. Ett försök gjordes för att få deltagare från olika stadier i livet, olika 
yrken samt olika slags utbildningsnivåer, detta för att få en bred spridning på 
försöksdeltagarna. Nackdelarna med försökspopulationen var att det var en 
överrepresentation av universitetsstudenter samt att alla deltagare för närvarande bodde i 
samma del av Sverige (Östergötland). Att endast trettio stycken personer testades berodde på 
att det var så många som testades i ursprungsstudien, samt på grund av tidsbrist. Om fler 
personer testats hade det varit lättare att generalisera resultaten, men det hade krävt för stor 
del av resurserna.

Att utföra försök på olika platser är negativt för reliabiliteten, men det påverkar inte 
validiteten i detta försök. Att försöken ändå utfördes på olika platser motiveras genom att det 
var lättare att söka upp försöksdeltagarna än att få dem att komma till en utvald plats. Olika 
platser för försöken har även använts i ursprungsstudien och testerna som sådana är varken 
beroende av eller påverkas av den externa miljön.  Det viktiga är att det ska vara en lugn 
miljö, vilket det var. Försöken genomfördes olika tider på dygnet, allt efter att det passade 
försöksdeltagarna. Innan försöken startade satt försöksledaren ned med försöksdeltagaren 
och pratade lite, för att varva ner om personen varit stressad till försöket. Att försöken inte 
utfördes under samma tid på dagen kan ha påverkat resultaten, men beroende på om 
försöksdeltagaren är morgon- eller kvällsperson skulle detta påverka resultaten lika mycket 
om det funnits en fast tid när försöket ska genomföras. Även vad försöksdeltagaren har gjort 
innan testet kan påverka resultaten, men detta reglerades inte av försöksledaren.

5.2.1. Minnestester

För att mäta försöksdeltagarnas prestation fanns två olika test som i sin tur innehöll flera 
delmoment och olika test av minnesprocesserna. Det var dels ett spel med tillhörande 
uppdrag och dels ett bildtest. 

5.2.1.1 Prospektivt minnesspel

Det prospektiva minnesspelet var utvecklat för att genomföras i studier av personer med en 
mental funktionsnedsättning, Vilket kan ge takeffekter när spelet genomförs av personer 
utan en mental funktionsnedsättning.  Detta var inget som kunde ändras eller skulle åtgärdas 
eftersom försöksdeltagarna i denna studie var kontrollgruppen till den stora studien.

Orsaken till att försöksdeltagarna fick uppgifter som de skulle minnas att utföra senare, och 
under tiden hade andra uppgifter att utföra var för att precis som i de två studierna av Meier 
& Graf (2003) och Ellis (2000), försöka efterlikna de tre karaktärsdragen hos det prospektiva 
minnet. Det innebär att det skulle vara en fördröjning mellan inkodningen och utförandet av 
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intentionen, att de skulle behöva avbryta en pågående aktivitet för att genomföra intentionen 
samt att det inte skulle finnas någon extern påminnelse mer än bilden av platsen på 
spelplanen.

Under spelets gång noterade försöksledaren på ett papper vad som hände på spelplanen och 
vilka uppdrag försöksdeltagaren bad om och vilka uppdrag som utfördes korrekt eller 
felaktigt. Att försöksledaren satt och tog anteckningar var deltagarna medvetna om, men det 
kan ändå ha varit ett störande moment för dem. För att undvika detta kunde 
videoinspelningar ha gjorts. Men även denna metod har nackdelar, dels att det tar längre tid 
att analysera materialet och dels att det för många känns obekvämt att bli filmade. Därför 
blev anteckningar tagna i realtid den bästa metoden för att registrera vad försöksdeltagarna 
gjorde under spelets gång. 

Att det fanns en testomgång innan den riktiga spelomgången startade var positivt då 
försöksdeltagarna fick kunskaper om spelet och inte behövde ställa fler frågor under den 
riktiga spelomgången utan helt kunde koncentrera sig på uppgiften.

5.2.1.2 Retrospektiva minnestest

Det första försöksdeltagarna fick göra efter spelet var att återge så många av de 20 orden, 
som introducerats i spelet, som de mindes. De fick inga ledtrådar utan de skulle ta fram 
orden direkt från sitt eget minne, för att testa deras retrospektiva minne med uncued recall. 
Resultatet påvisar att testet var väldigt svårt och troligen svårt att härleda till 
vardagshändelser när det ska relateras till skattningen.

Efter ordminnestestet gjordes ytterligare ett test på försöksdeltagarnas retrospektiva minne 
denna gång med hjälp av ledtrådar, ett så kallat cued-recall test. Försöksdeltagarna fick se 
svartvita bilder av platser de besökt under spelet och de skulle uppge vilket uppdrag de skulle 
utfört där. Att alla bilderna inte var identiska med de i spelet, vissa var svartvita medan de i 
spelet var i färg, kan ha påverkat ihågkommelsen, eftersom att bilden inte var i samma 
utförande vid inkodning som vid återgivning. Dock hade försöksdeltagarna möjlighet att 
fråga om de hade några funderingar över bilderna.

5.2.1.3 Arbetsminnestest

För att testa försöksdeltagarnas arbetsminne fick de se på bilder och identifiera i vilken 
ordning de hade visats. I arbetsminnestestet användes två olika bildserier, anledningen till 
två olika bildserier är för att stärka validiteten, för att materialet inte ska orsaka oförutsedda 
effekter. Resultaten påvisar ingen skillnad mellan om försöksdeltagarna fick bildserie A eller 
bildserie B. Att försöksdeltagarna inte kunde ångra sina val när de skulle återge ordningen 
var något de blev informerade om innan försöket startade. Många försöksdeltagare insåg 
dock sitt felaktiga val direkt efter de gjort valet, men enda sättet att förbättra sitt resultat var 
att återge de resterande bilderna i korrekt ordning och byta platser på de två felaktiga 
bilderna. Detta innebar att om försöksdeltagaren satte bild nummer fem på bild nummer tvås 
plats så var den tvungen att sätta in bild nummer två på bild nummer fems plats så att bild 
tre och fyra kom på rätt plats. Detta var extra krångligt och något som jag tror kan ha 
påverkat resultatet. Dock så spelade inte ett större antal fel roll i om man fick fortsätta till 
nästa nivå eller inte. Hade man alla rätt i en session av tre inom samma bildspann fick man 
fortsätta oavsett om man hade ett eller fem fel i de två andra försöken i samma bildspann. 
Om det hade gått att ändra sig hade detta påverkat resultatet, på sätt som endast går att 
spekulera om. Även om försöksdeltagarna insåg sitt misstag, så var det ändå ett fel de gjorde 
och det är just deras korrekthet som vi ville mäta. Ett felaktigt val i början kan även ha lett till 
att de blev mer noggranna på nästkommande bilder, men kan knappast ha påverkat deras 
arbetsminneskapacitet.
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Programmet som testet kördes i var uppdelat i två olika färger och minimalistiskt för att 
detaljer i programmet inte skulle ta fokus från uppgiften. Utformningen gjorde dock 
programmet lite tråkigare vilket kan ha sänkt motivationen, men detta är inget som kan 
bevisas eller ses i de resultat som nåtts. Detta i och med att inga intervjuer gjordes om hur 
försöksdeltagarna upplevde spelet, arbetsminnestestet samt självskattningsformulären.

5.2.2. Självskattningsformulär

För att kunna jämföra försöksdeltagarnas prestation med vad de trodde om sitt eget minne 
användes The Prospective and Retrospective Memory Questionnaire (PRMQ) utformat av 
Crawford et al. 2003. Orsaken till användningen var för att det har använts i tidigare studier 
med hög reliabilitet och validitet. Det utformades från början för engelsktalande personer, 
men formuläret har översatts och modifierats och även testats på en svensk population med 
goda resultat. Det är lätt att fylla i formulären men det är ganska stora hopp mellan de olika 
svarsalternativen, skillnaden mellan exempelvis ”sällan” och ”ibland” är svår att avgöra, 
vilket några av försöksdeltagarna muntligt har påpekat.

I det prospektiva minnestestet förekom främst uppgifter med externa ledtrådar, då 
försöksdeltagarna redan vid inkodningen fick reda på vid vilken plats de skulle utföra 
handlingen. I och med att det fanns ett uppdrag på de flesta platser i spelet var rutorna med 
bilder bra ledtrådar för att utföra handlingar. Frågorna i formuläret är väldigt generella, men 
de utvärderar på ett bra sätt det prospektiva minnet och de passar ändå in på de uppgifter 
som ska utföras i spelet.

Anledningen till att ett nytt formulär skapades för självskattning av arbetsminnet var att inga 
andra forskningsstudier verkar ha använt sig av självskattning av just arbetsminnet. Att 
arbetsminnesformuläret inte är testat på någon annan population än försöksdeltagarna i 
denna studie innebär att vi ännu inte vet hur hög reliabiliteten är, men förhoppningen är att 
validiteten är hög, då frågorna är relevanta för denna studie. Frågorna är en blandning 
mellan muntligt och skriftligt arbetsminne, men arbetsminnestestet undersöker bara det 
skriftliga arbetsminnet. Frågorna är tänkta att vara så generella som möjligt, de ska belysa 
olika vardagssituationer som de flesta försöksdeltagare kan identifiera sig i. Tanken är att 
formuläret kan vara ett första utkast som kan testas av andra och utvärderas för att se om det 
är ett bra instrument för att skatta sitt eget arbetsminne.

Ett sätt för att öka validiteten skulle kunna ha varit att låta försöksdeltagarna fylla i 
självskattningsformulären oberoende av testen. Antingen någon annan dag, eller att de fått 
fylla i formulären både före och efter testerna. Att de inte fick fylla i formulären innan var för 
att efterlikna ursprungsstudien. Problemet med formulär är att om de fyller i dem efteråt kan 
försökspersonerna tänka på hur de just presterade, men tvärtom kan inträffa om de får 
formulären innan, att de presterar som de just uppskattat att de skulle prestera. 

5.2.3. Validering av arbetsminnesskattningsformulär

Formuläret utformades i samma anda som PRMQ-formulären. Frågorna har samma 
svarsskala och är ställda på samma sätt som i PMRQ men behandlar en annan 
minnesprocess. Detta för att skattningsformulären skulle följa varandra och det skulle vara 
ett naturligare inslag om de liknade varandra. 

Det finns ingen korrelation mellan testet och resultatet på arbetsminnesskattningen, däremot 
så är signifikansen ganska hög vilket kan innebära att man skattar likadant som man 
presterar, jämfört med PRMQ-formulären där det varken fanns korrelation eller signifikans. 
Detta kan tyda på att ingen av dessa skattningsformulär var direkt representativa för testen 
som utfördes. Däremot så korrelerar de olika självskattningstesten med varandra, vilket tyder 
på att de mäter samma sak eller snarare att man skattar liknande i de olika testen. 
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Helt lätt att veta om formulären mäter det de borde är det inte eftersom det inte finns några 
andra liknande verktyg att jämföra med. Att testet endast använts en gång är också något 
som talar för att det är svårt att validera verktyget.

Vad det gäller innehållsvaliditet så är det endast ett fåtal frågor, men de är tänkta att ta upp 
olika aspekter av arbetsminnet. Formuläret handlar både om muntlig och läst information, 
medan testet istället handlar om bilder. Testet handlar mer om det visuospatiala
arbetsminnet medan formuläret handlar om både det och den fonologiska loopen. Detta är 
negativt, men testet är ändå rätt brett och uppdelat på olika minnesmoduler.  Eftersom inga 
intervjuer gjordes efteråt så är det även svårt att veta hur försöksdeltagarna gick tillväga när 
de skulle minnas ordningen på bilderna, om de memorerade bilderna eller om de satte namn 
på bilderna för att lättare minnas ordningen. Om de satte namn på bilderna aktiverades även 
den fonologiska loopen och den exekutiva bufferten, men detta är endast något som kan 
spekuleras i och inga antagande kan göras.

5.2.4. Intervjuer

För att lättare kunna analysera data och dra slutsatser från resultatet hade det varit bra att 
genomföra intervjuer med försöksdeltagarna i samband med testerna. Detta är något att ta 
med till vidare studier eftersom det är svårt att enbart från minnestester och 
skattningsformulär veta hur försöksdeltagarna gick tillväga, hur de tänkte och hur de 
upplevde de olika momenten under testerna. Intervjuer hade också kunnat underlätta och 
svarat på hur försöksdeltagarna tolkade frågorna i formulären.

5.3. Slutsatser

Det är svårt att dra några slutsatser eftersom minnestesterna och skattningarna inte 
korrelerade med varandra. Det man kan se är dock att försöksdeltagarna i de flesta fallen 
underskattar sig själva och att de presterar bra på alla olika minnestesten. Det är därför svårt 
att avgöra om de har dålig kännedom om sitt eget minne eller om dessa test inte matchar 
skattningarna. 

Med de resultat som uppnåtts är det inte heller möjligt att säga vilken minnesprocess som 
försöksdeltagarna har bäst kunskaper, utan man kan bara generellt säga att 
försöksdeltagarna i hög grad underskattar de flesta av sina minnesprocesser.

De flesta skattar sitt prospektiva minne sämre än det retrospektiva, men de presterar bättre 
på de prospektiva testerna, vilket kan tyda på att de uppgifterna är enklare eller att det är 
svårt att uppge sin egen prestation på denna minnesprocess. En annan orsak kan vara att det 
prospektiva minnet är beroende av det retrospektiva, de kommer ihåg att de ska göra något 
men har glömt bort vad. Det är då inte det prospektiva minnet som felar utan det 
retrospektiva minnet, vilket kan leda till att försöksdeltagarna tror sig ha sämre prospektivt 
minne än vad de egentligen har.

Jag tror att det är möjligt att skatta och mäta arbetsminnet precis som det är med det 
retrospektiva minnet och prospektiva minnet. Arbetsminnet är en sådan minnesprocess som 
går att relatera till vardagen och man har själv ganska bra kännedom om hur många saker 
man kan göra samtidigt eller komma ihåg. Att det inte gav ett tydligt resultat i denna studie 
kan bero på flera faktorer så som felformulerade eller irrelevanta frågor, men det tycker jag 
inte är något som ska ligga till last för framtida utveckling av självskattningsformulär för 
arbetsminnet. 
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5.4. Vidare forskning

Det kan vara intressant att göra mer kvalitativa studier med fördjupande intervjuer efter 
testerna för att få reda på hur försöksdeltagarna resonerar om sitt minne och hur de gör för 
att komma ihåg saker bättre och vilka strategier de använder sig av i de olika testen.

Det enda formuläret som skulle kunna tänkas mäta samma sak som testerna var 
arbetsminnesformuläret och eftersom det var första gången detta användes så skulle det vara 
intressant att göra en utveckling av formulären, fler och djupare frågor och sedan göra fler 
tester för att se om det kan vara ett bra verktyg för självskattning av minnet.

Det jag har lärt mig efter denna studie och som jag kan rekommendera för andra är att göra 
efterföljande intervjuer. Det är alltid lite lättare att förstå hur försöksdeltagarna har tänkt om 
man har en chans till att prata med dem och fråga hur de upplevt allt. Ord säger mer än 
siffror när man ska försöka tolka hur och varför de har skattat som de gjort. När det gäller 
testerna är behovet av efterföljande intervjuer inte lika stort eftersom det är lättare att tolka 
prestation i siffror än själva skattningen, som är mer subjektiv. 
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Appendix A - Introduktionsbrev

Hej, 

Vill du medverka i ett minnestest för att utveckla och fördjupa forskningen?

Mitt namn är Charlotte Hellgren och jag går det tredje året på det Kognitionsvetenskapliga 
programmet vid Linköpings universitet. Jag håller för närvarande på att genomföra min 
kandidatuppsats och denna studie ingår som en del i ett större projekt med fokus på 
kognitiva förutsättningar för vardagsfungerande för personer med utvecklingsstörning. 
Professor Mats Granlund ansvarar för hela projektet medan doktor Anna Levén och 
professor Björn Lyxell är ansvariga för den del som fokuserar på individuella kognitiva 
faktorer. Projektet har granskats och godkänts av en etisk forskningskommitté. 

Delen som handlar om individuella kognitiva faktorer inriktar sig på att undersöka hur 
arbetsminne, prospektivt minne (viktigt vid planering), och episodiskt minne (minne för 
händelser) fungerar hos personer med utvecklingsstörning och hur det skiljer sig mot 
personer utan utvecklingsstörning. Därför utför jag nu en mindre kontrollgruppsstudie, så att 
det ska finnas resultat att jämföra med.

Du som deltar i den här studien kommer att få genomföra uppgifter som mäter arbetsminne, 
prospektivt minne (viktigt vid planering), och episodiskt minne (minne för händelser) 
Uppgifterna utförs till stor del på en dator, men datorvana är inget krav för att delta. 
Uppgifterna initieras av en försöksledare som vid behov ger stöd och hanterar datorn. Varje 
uppgift inleds med övningstillfällen med möjlighet att ställa frågor. Jag vill betona att vi 
främst är intresserade av vad olika personer svarar och inte i huvudsak av huruvida ett 
enskilt svar är korrekt. Du som deltar studien uppmanas att göra ditt bästa men kommer inte 
att få veta om det Du har svarat på en uppgift är korrekt. Detta på grund av att det kan 
påverka svaren. Försöket i sin helhet tar cirka 45 minuter att genomföra.

Det är helt frivilligt att delta och Du kan när som helst välja att avbryta din medverkan. 
Svaren kommer bara att kunna läsas av någon eller några av de forskare som är verksamma 
inom projektet. När resultaten slutligen presenteras kommer alla resultat att vara 
sammanslagna och bearbetade. Det är därför omöjligt att känna igen vad en enskild individ 
har svarat. Individen kommer att vara anonym och alla svar kommer att behandlas helt 
konfidentiellt och enbart användas till denna studie. 
   
Ta gärna kontakt med mig om du har några frågor! 
Det går att nå mig på e-post eller telefon.

Charlotte Hellgren
chahe586@student.liu.se
0709-27 14 79



Appendix B - Spelplan



Appendix C – Uppdrag 

Uppdrag i spelet

G1: Tryck på knappen när du ska gå över vid övergångsstället

G2: Du ska få höra ord, försök att komma ihåg så många ord du kan.
       Du fick höra ord, vilka ord fick du höra?

G3: Ring din kompis Eva när du dricker kaffe

G4: Köp bröd på bageriet

G5: Fråga om du får växla en tjuga i skoaffären

G6: Posta ett brev när du är vid brevlådan

G7: Ta en sten ur din sko när du är vid bänken

G8: Låna en bok på biblioteket

G9: Säg hej till din kompis som arbetar hos frisören när du är där

G10: Du ska få höra ord, försök att komma ihåg så många ord du kan.
         Du fick höra ord, vilka ord fick du höra?

G11: Knacka på och kolla om nån är hemma när du kommer till dörren

G12: Du ska få höra ord, försök att komma ihåg så många ord du kan.
         Du fick höra ord, vilka ord fick du höra?

G13: Sätt på musik när du äter middag

G14: Du ska få höra ord, försök att komma ihåg så många ord du kan.
         Du fick höra ord, vilka ord fick du höra?

Hemma: Du fick höra ord, vilka ord kommer du ihåg?



Appendix D – PRMQ formulär

Modifierad version av The Prospective and Retrospective Memory 
Questionnaire 
Crawford, Smith, Maylor, Della Sala, & Logie, 2003

Markera hur ofta nedanstående situationer uppstår i din vardag.
Hur ofta… Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig
1. … Bestämmer du dig på några minuter 
för att göra någonting och glömmer sedan 
bort det?
2. … händer det att du inte känner igen en 
plats som du har varit på tidigare?
3. …glömmer du på en kort tid bort att göra 
saker även om de finns framför dig, till 
exempel att ta en tablett eller att stänga av 
spisen?
4. …glömmer du bort någonting som du 
hörde för några få minuter sedan?
5. …glömmer du bort tider som du ska 
passa om inte någon påminner dig eller 
som står i en kalender eller dagbok?
6. … har du svårt att känna igen en person i 
en TV-serie eller ett radioprogram när de 
återkommer i en annan scen?
7. …glömmer du att köpa det du tänkt 
köpa, till exempel ett födelsedagskort, trots 
att du ser korten i affären?
8….har du svårt att komma ihåg saker som 
du har varit med om under de senaste 
dagarna? 
9. …berättar du om samma sak för en 
person vid flera tillfällen?
10. …händer det att du planerar att ta med 
dig någonting ut ur ett rum eller när du går 
hemifrån som du sedan glömmer kvar trots 
att den ligger framför dig?
11….tappar du bort saker som du precis har 
lagt ifrån dig, till exempel en tidning eller 
glasögon?
12. ...glömmer du att framföra ett 
meddelande till någon som kommer på 
besök?
13. …tittar du på någonting utan att inse att 
du tittade på samma sak alldeles nyss?
14. …om du försökte att få tag på en vän 
eller släkting som inte var hemma, skulle 
du glömma bort att försöka igen?
15. …glömmer du bort vad du såg på TV 
igår?
16. … glömmer du att säga någonting som 
du tänkte på att säga för några minuter 
sedan?



Appendix E – Arbetsminnes formulär

Hur ofta… Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig
17. … när du pratar i telefon och får ett 
nummer att ringa upp glömmer du det 
om du inte skriver upp det direkt?
18. … minns du inte en instruktion just 
efter att du hört den?
19. … måste du läsa en kort text flera 
gånger för att minnas vad som stod?
20. … har du svårigheter att minnas 
sifferföljden (OCR-numret) när du 
betalar räkningar?
21. … händer det att du inte hittar om 
du precis fått en muntlig 
vägbeskrivning och du inte skrivit ner 
den?
22. … händer det att du får titta i 
receptboken igen när du lagar mat, 
trots att du just läst genom hela 
receptet?
23….glömmer du bort vad du pratade 
om, om du blir avbruten mitt i en 
mening?


