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Sammanfattning 

Forskning i laboratoriemiljö har visat att ökad ålder medför kognitiva nedsättningar vilket 

bland annat gäller för episodiskt minne. Däremot visar annan forskning att konsekvenserna 

för äldre i deras vardagsliv inte är så stora trots ökade kognitiva nedsättningar. Syftet med 

denna studie var att undersöka äldres hantering av minnessituationer i vardagslivet i relation 

till ett standardiserat mått för episodiskt minnesförmåga samt självskattning. Studien består av 

intervju- och observationsorienterade tillfällen om handling och matlagning, ett episodiskt 

minnestest, samt utförande av ett självskattningsformulär gällande användning av 

minneskompensatoriska strategier. Analysen pekade på fyra slutsatser som behöver framtida 

validering. Dessa är: (1) för att svaren på självskattningsformuläret ska skildra hur de 

kompensatoriska strategierna används i verkligheten måste individerna först medvetandegöras 

om vilka strategier de använder sig av; (2) i vilken utsträckning en individ planerar inför en 

aktivitet påverkar hur aktiviteten formas och således även minnesaktiviteten; (3) att planera 

och att hålla sig till sin planering är kognitivt belastande, vilket gör så att individer som är 

högpresterande med avseende på minnesförmåga har lättare för att planera en aktivitet samt 

hålla sig till planen och (4) att nedsättning i minnesförmåga medför en mer problemorienterad 

hantering av minnessituationerna.   
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1. Inledning 

Individer med ett normalt kognitivt åldrande har vid tester i laboratoriemiljöer visats få en 

försämring i kognitiva förmågor med ökad ålder. Detta gäller bland annat episodiskt minne 

där det uppmärksammats att äldre vuxna (+65) presterar sämre än yngre vuxna (Bäckman, 

Small, & Wahlin, 2000). Däremot finns det forskning som visar att denna försämring i 

kognitiva förmågor inte ger så stora konsekvenser i vardagslivet. Salthouse (2012) föreslår 

fyra olika förklaringar till detta: (1) att äldre vuxna sällan behöver prestera maximalt; (2) att 

de förlitar sig på kunskap baserad på erfarenheter mer än på ny kunskap; (3) att kognitiva 

förmågor inte är det enda som avgör hur bra en individ presterar och (4) att äldre vuxna 

tillmötesgår deras nedsättningar samt förändrar sina mål baserat på detta. En komplementär 

förklaring är att äldre använder sig av kompensatoriska strategier som externa stöd (De Frias 

& Dixon, 2005).    

 I denna studie vill jag genom en explorativ ansats undersöka dessa processer in situ i relation 

till ett standardiserat mått och självskattning.   

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att kombinera en kognitiv etnografisk beskrivning av äldres hantering 

av minnessituationer i vardagslivet med (a) ett standardiserat mått för episodisk 

minnesförmåga och (b) självskattning av minneskompensation.  Följande frågeställningar är 

definierade för att svara på syftet: 

 Vilka minnessituationer finns det? 

 Vilka stöd används i minnessituationerna och hur ser dessa minnessituationer ut?  

 Går det att se något samband mellan hanteringen av situationer i vardagslivet och ett 

standardiserat mått för minnesförmåga? 

 Vad finns det för skillnader mellan etnografins beskrivning av minnessituationer i 

vardagen och hur deltagarna själva skattar sin kompensatoriska hantering av liknande 

situationer? 

1.2 Disposition  

Första delen av uppsatsen är en redogörelse för den teoribakgrund analysen utgår ifrån, vilket 

är kognitiva nedsättningar hos äldre samt distribuerad och situerad kognition. Sedan redogörs 

för metoden som använts i studien som följs av en analysdel där identifierade 

minnessituationer samt hur deltagarna hanterar dessa beskrivs. Uppsatsen avslutas med en 

diskussion kopplad till frågeställningarna och sedan en beskrivning av de slutsatser studien 

pekar på.  
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2. Teoretisk bakgrund 

Ramverket för studien är teori om kognitiva nedsättningar hos äldre samt distribuerad och 

situerad kognition. Teorierna är utvalda för att förmedla syftet med studien samt för att ge en 

förståelse för den analys som gjorts.  

2.1 Äldre och kognitiva nedsättningar 

Tester i laboratoriemiljö visar att äldre vuxna presterar sämre än yngre vuxna med avseende 

på flera grundläggande kognitiva förmågor. Ett exempel är episodiskt minne som är det minne 

som refererar till personligen upplevda händelser (Bäckman, Small, & Wahlin, 2000). 

Salthouse (2012) beskriver att tester i laboratoriemiljö visar att ökad ålder associeras med en 

lägre funktionsnivå utanför laboratoriemiljö, men att det inte verkar vara så. Enligt Salthouse 

finns det en resultatskillnad mellan äldres kognitiva förmågor mätta i laboratorium med hur 

äldre hanterar uppgifter i vardagslivet.   

Salthouse (2012) argumenterar för att frånvaron av konsekvenser för äldre i vardagslivet till 

följt av kognitiv nedsättning ännu inte är fullt förstådda men att det avspeglar en kombination 

av flera faktorer. En av dessa är att äldre vuxna i få situationer behöver prestera på sitt 

maximum. Det finns en distinktion mellan presterande på en typisk eller maximal nivå, där 

tester i laboratorium ofta mäter den maximala nivån. I vardagslivet är däremot prestationer på 

den typiska nivån vanligast. Äldre vuxna tros också förlita sig till större del på tidigare 

kunskap eller på ickekognitiva faktorer som inte visar på en nedgång vid ökad ålder. Bland 

dessa ickekognitiva faktorer nämner Salthouse personlighet, emotionell intelligens, praktisk 

intelligens och beslutsfattande kompetens. En annan föreslagen förklaring till frånvaron av 

konsekvenser i vardagslivet är att äldre gör flertalet anpassningar som därmed minskar 

konsekvenserna av de kognitiva nedsättningarna (Salthouse, 2012).  

Enligt Dixon och Bäckman (1992) kan kognitiva nedsättningar för äldre vuxna överkommas 

genom användning av kompensatoriska strategier. Innebörden av begreppet ”kompensera” 

beskrivs av Dixon och Bäckman som processen att överkomma eller förmildra nedsättningar 

genom en eller flera identifierbara mekanismer. Minneskompensationer kan exempelvis vara 

att utveckla en ny strategi för att byta ut en ineffektiv strategi, att lägga ner mer tid och energi 

för att överkomma nedsättningarna, att justera mål så att de till större del blir i linje med ens 

förmågor eller att modifiera omgivningens krav samt andras förväntningar (Dixon, De Frias & 

Bäckman, 2001).   

2.1.1 MCQ 

Memory Compensatory Questionnaire (MCQ) är ett självskattningsformulär som används för 

att mäta (a) i vilken utsträckning en individ kompenserar för minnesnedsättningar i vardagen, 

(b) personens motivation för att kompensera för dessa samt (c) hur medveten personen är att 

denne är i behov av att kompensera (De Frias & Dixon, 2005).   
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Svaren på frågorna ger ett mått på till vilken grad en individ använder strategiska, adaptiva 

och funktionella minnesbeteenden. Frågorna är indelade i sju kategorier som kallas för 

external, internal, time, effort, reliance, success och change. De fem första innefattar frågor 

som handlar om olika strategier för att kompensera för minnesnedsättningar.  

Kategorin External innefattar frågor för att undersöka användning av externa hjälpmedel som 

exempelvis minneslappar, kalendrar eller anteckningsböcker. Frågorna som tillhör internal 

syftar på användning av interna minnesstrategier som till exempel att upprepa ett 

telefonnummer för att komma ihåg det. Time består av frågor som tar reda på till vilken nivå 

individen lägger ner tid på vardagliga minnesuppgifter som individen anser vara viktiga. 

Effort innefattar frågor som tar reda på till vilken grad individen anstränger sig för att lära sig 

eller att komma ihåg något. Frågorna som hör till reliance visar till vilken nivå individen 

använder andra (sociala kontakter) för att komma ihåg något. Sjätte skalan, success, innefattar 

frågor som ger ett mått på hur motiverad individen är att lyckas väl i minnessituationerna. Till 

Change hör frågor som visar till vilken nivå individen tror att förändringar hos de 

kompensatoriska beteenden som används har skett under de senaste 5-10 åren. Forskning som 

utgått från MCQ har visat att användning av externa hjälpmedel är det vanligaste sättet att 

kompensera för minnesnedsättningar. (Dixon, De Frias & Bäckman, 2001)  

Detta gäller också för alla ålders- och könskombinationer där ordningen på strategierna från 

mest använd till minst använd är: external, effort, internal, time och till sist reliance. Det finns 

dock skillnader mellan män och kvinnor: kvinnor skattar högre motivation än männen och 

män skattar att de till en högre nivå använder tillit till andra som minneskompensation. 

(Dixon, De Frias & Bäckman, 2001) 

För att förstå dessa processer, i synnerhet i samband med användning av kognitiva artefakter i 

naturliga miljöer, vänder jag mig nu till distribuerad och situerad kognition.  

2.2 Distribuerad och situerad kognition 

Distribuerad kognition är ett teoretiskt perspektiv om kognition som utvidgar vad som anses 

vara kognitivt bortom gränserna för organismen till att även omfatta interaktionen mellan 

människor och resurser. Med ett distribuerat perspektiv på kognition görs ingen omedelbar 

distinktion mellan den externa världen och kognitiva processer utan artefakter kan vara en del 

av kognitionen. (Hollan, Hutchins, & David, 2000)  

Kognitiv ekologi är ett begrepp inom distribuerad och situerad kognition som innebär studiet 

av kognitiva fenomen i dess kontext och då med särskilt fokus på samspelet mellan elementen 

i det kognitiva ekosystemet. Syftet med att studera kognitiva ekosystem är att mänsklig 

kognitiv aktivitet är situerad och förkroppsligad. Perception, handling och tanke är integrerat 

vilket innebär att kognition inte ses som interna processer. (Hutchins, 2010)  

Enligt Kirsh (1995) är människors hantering av omgivningen med objekt omkring dem en 

integrerad del av hur människor planerar, tänker och agerar. I artikeln the Intelligent use of 
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space (1995) beskriver Kirsh hur människor använder utrymmet omkring dem på ett 

intelligent sätt. Kirsh menar att strukturen i omgivningen begränsar och guidar människors 

beteende, vilket kan sänka kraven på tid- och minnesåtgång för en given uppgift. Ett exempel 

är att forma omgivningen för att underlätta beslutsfattande. Detta handlar om att belysa och ge 

ledtrådar till de handlingar som är möjliga. Det kan till exempel handla om att göra 

produktionslinjer, vilket innebär att en komplex uppgift delas upp i stationer. Det leder till att 

en restriktion görs i vilka handlingar som är möjliga, till exempel genom att bara vissa 

verktyg är tillgängliga. Minnet avlastas också eftersom handlingarna vägleds på grund av att 

verktyg ligger i den ordning de ska användas. Kirsh nämner också att klassificering av objekt 

underlättar perceptionen, vilket är ett annat sätt att guida och begränsa beteenden. Ett exempel 

är att vid matlagning lägga rena tomater på ett ställe och smutsiga tomater på ett annat ställe, 

för att enkelt kunna identifiera vilken klass respektive tomat tillhör. Ett annat sätt att 

underlätta perceptionen är genom symbolisk märkning. Detta innebär att markera ett objekt så 

att det drar uppmärksamhet till sig. Kirsh menar att det, i kraft av en viss strukturering av 

omgivningen, kan finnas både affordanser som belyser handlingar som är vettiga att utföra 

och affordanser som belyser det som är opportunistiskt att göra. Att handla opportunistiskt 

innebär att utnyttja de möjligheter som uppstår i omgivningen, för att ta sig närmare sitt mål. 

De Leon (2003) har gjort en etnografisk studie av personer som lagar mat i sitt eget hem där 

han också har uppmärksammat olika strategier för att underlätta det kognitiva arbetet vid 

matlagning. De strategier De Leon uppmärksammade var bland annat att hålla rent på 

arbetsplatsen och att förbereda genom att ställa fram ingredienser som ska användas under 

matlagningsprocessen.  

Aktiviteten att minnas sker alltid i en kontext. Ett distribuerat och situerat perspektiv på 

kognition är värdefullt vid undersökning av hur äldre hanterar minnessituationer i vardagslivet 

eftersom det tar hänsyn till både de interna och de externa faktorer som påverkar hur 

situationerna hanteras. 
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3. Metod 

Detta avsnitt är en redogörelse för studiens kvalitativa angreppssätt, den datainsamling som 

gjorts samt hur analys av insamlad data utförts.  

3.1 Kognitiv etnografi  

Studien har utförts med ett kvalitativt angreppssätt med en kognitiv etnografisk metod. 

Creswell (2007) förklarar en etnografs uppgift med att de studerar meningen bakom 

beteenden och individens interaktion med andra samt försöker förstå individens sätt att leva. 

Agar (2008) beskriver att en etnografs arbete fungerar som en tratt med ett brett fokus till en 

början för att sedan smalnas av vid intressanta fynd. Agar argumenterar för att arbetet handlar 

om att lära och att sedan testa lärdomen för att säkerställa att det stämmer. Detta kan 

exempelvis göras genom att observera efter en intervju för att se om kunskapen intagen på 

intervjun också stämmer vid observation. Tanken är också att frågorna under studiens gång 

ska bli mer och mer specifika.  

Egenskaperna hos ett kognitivt system som är större än en individ spelas ut genom hur de 

människor som ingår i systemet handlar. Därför ska kognitiv etnografi fokusera på händelser 

med ett intresse av vad människor vet och hur de använder kunskapen för att utföra 

handlingarna (Hollan, Hutchins, & David, 2000).  Genom en kognitiv etnografisk ansats 

inspirerad av distribuerad och situerad kognition var målet att identifiera och förklara hur 

deltagarna i studien hanterade kognitiva minnessituationer genom att beskriva användandet av 

externa hjälpmedel (innefattande både fysiska och sociala resurser), informationsytor och 

sekvenser av handlingar.  

Studien har utgjorts av två intervjuorienterade tillfällen och tre observationsorienterade 

tillfällen. Aktiviteterna var tre stycken: planering inför framtida aktivitet (med visst fokus mot 

handling på affär), handling och matlagning. Aktiviteterna valdes utifrån kriterierna att de 

skulle vara relativt välstrukturerade samt förekomma på daglig basis.    

3.2 MCQ 

Frågorna i MCQ togs av De Frias och Dixon (2005) och översattes till svenska. Under 

utförandet av MCQ lästes frågorna upp av försöksledaren och deltagarna fick sedan muntligt 

skatta sina svar. Det fanns två aspekter att ta hänsyn till gällande vilken tidpunkt MCQ skulle 

utföras i studien. Utförandet av MCQ påverkar studien om det utförs i ett tidigt stadium, men 

svaren kan även påverkas av själva studien om MCQ utförs i slutet. Baserat på detta valdes 

MCQ att utföras vid två tillfällen - det första och det sista tillfället. Eftersom deltagarna fick 

fylla i enkäten vid två tillfällen kunde en eventuell skillnad mellan svaren identifieras, som 

också blev en intressant aspekt av studien. För varje deltagare sorterades svaren in i de 

kategorier de tillhörde. Medelvärdet för svaren i varje kategori (som låg på en skala mellan 0-

4) räknades sedan ut. Dessa resultat redogörs för i analysdelen.   
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3.3 Rey auditory verbal learning test  

Rey auditory verbal learning test (RAVLT) ger en bedömning av individens arbetsminne, 

förmåga för nyinlärning, känslighet för interferens och igenkänningsminne. RAVLT kopplar 

bland annat till episodiskt minne eftersom individen vid utförande av testet lär in något som 

sedan ska återges. Testet innefattas av två listor (A och B) med substantiv. Försöksledaren 

läser upp orden på lista A med en sekunds mellanrum och ber sedan deltagaren att upprepa de 

ord hen kommer ihåg. Detta upprepas fem gånger efter varandra. Försöksledaren läser sedan 

upp lista B och ber deltagaren att upprepa de ord hen kommer ihåg. Direkt efter detta ombeds 

deltagaren att upprepa de ord hen minns från lista A. Under ett tidsspann på 20 minuter får 

deltagaren sedan utföra en distraktionsuppgift för att omöjliggöra för deltagaren att upprepa 

orden och därmed hålla dem i arbetsminnet. Deltagaren får sedan en lista med ord som 

innehåller 50 ord. Listan innehåller alla ord från lista A och B samt 20 ord till som är fonetiskt 

eller semantiska lika de ord som finns i lista A eller B. Deltagaren ombeds att ringa in de ord som 

finns på lista A. (Sherman, Strauss, & Spreen, 2006) 

Proceduren ovan följdes och testet utfördes på deltagarna i deras hemmiljö.  

Distraktionsuppgiften utgjordes av sudoku. Listorna togs från Strauss, Sherman och Spreen 

(2006) men översattes från engelska till svenska. Resultatet på RAVLT för varje deltagare 

jämfördes sedan med medelvärdet Strauss, Sherman och Spreen presenterar för individer i 

olika åldersgrupper. Detta gjordes för att se om deltagarna avvek från medel. Resultatet för 

deltagarna på RAVLT användes också för att jämföra deltagarna med varandra. Måttet som 

valdes att användas i denna studie var den totala summan eftersom det enligt Strauss, 

Sherman och Spreen är ett av de mått som visats pålitligast. Medelvärdet för kvinnor över 70 

år för den totala summan i RAVLT är 41,6 (SD= 6,6).   

3.4 Deltagare  

Antal deltagare i studien var tre stycken som alla var äldre (+65) och kvinnor. För att få tag på 

deltagare vände jag mig till ett seniorcenter där jag fick tillåtelse att presentera min studie. 

Kriterierna för mina deltagare var att de skulle vara över 65 år, fria från diagnoser som 

betecknar kognitiva nedsättningar samt att de skulle laga mat. För att fastställa att deltagarna 

var kognitivt friska utfördes vid sista tillfället Mini-mental state examination som är en 

praktisk metod skapad av Folstein och Mc Hugh (1975) för att gradera en individs kognitiva 

tillstånd. Deltagarnas ålder kunde variera då ett standardiserat mått utfördes för att jämföra 

med, men de var tvungna att vara över 65 år. Ett lågt antal deltagare valdes för att ha 

möjligheten att förstå individens vardagssituation och den kontext minnessituationerna 

existerar för deltagarna.  

3.5 Datainsamlingsprocedur   

Datainsamlingsproceduren utgjordes av fem tillfällen för varje deltagare. Vid varje tillfälle 

förde jag fältanteckningar. Ljudinspelning gjordes vid alla tillfällen förutom när deltagarna 
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handlade, svarade på MCQ, utförde RAVLT samt Mini-mental state examination. Tillfällena 

tog mellan en till två timmar och efter tillfällena gjorde jag en sammanställning av mina 

fältanteckningar. Detta gick till så att jag skrev ner intressanta betraktelser baserat på mina 

fältanteckningar. Sedan lyssnade jag igenom ljudinspelningen och antecknade ytterligare 

information samt intressanta citat deltagarna yttrade.   

De två första tillfällena var av intervjukaraktär, de två följande hade fokus mot handling samt 

matlagning och det sista tillfället bestod av utförande av RAVLT, Mini-mental state 

examination, MCQ samt kompletterande intervjufrågor. Innan sista tillfället gjorde jag en kort 

analys av insamlat material för att kunna ställa frågor till deltagarna där materialet visade på 

att något behövde kompletteras eller på något som jag inte förstod. Alla tillfällen var i 

deltagarens hemmiljö, med undantag för handlingen.  

Datainsamlingsproceduren vid de fem tillfällena såg ut som följande:  

1. Intervjuorienterat tillfälle för överblick av deltagarens liv samt utförande av MCQ  

2. Intervjuorienterat tillfälle med fokus mot rutiner och strategier för planering av 

framtida aktiviteter 

3. Observationsorienterat tillfälle vid handling 

4. Observationsorienterat tillfälle vid matlagning 

5. Intervjuorienterat tillfälle för kompletterande intervjufrågor samt utförande av MCQ, 

Mini-mental state examination och RAVLT 

Första intervjun utfördes med syftet att lära känna deltagaren och för att få en överblick över 

personens vardag. Frågorna handlade om deltagarens tidigare bakgrund, nuvarande 

livssituation, sociala kontakter, kort om olika strategier samt rutiner i vardagen. Deltagaren 

fick även fylla i MCQ, där jag ställde frågorna och deltagaren muntligt fick skatta sitt svar (0= 

aldrig, 1= sällan, 2=ibland, 3= ofta eller 4=nästan alltid). Vid andra intervjun låg fokus på 

rutiner och strategier deltagaren använder sig av för planering av framtida aktiviteter. De två 

tillfällena med fokus mot handling och matlagning var av observationskaraktär. Deltagarna 

tillfrågades om vilken tidpunkt de skulle handla härnäst och om jag fick följa med dem. Under 

inhandlingens gång ställde jag frågor för att få en bättre inblick i vad de gjorde. 

Matlagningstillfället utgjordes av att jag fick vara med dem hemma när de lagade mat där alla 

deltagare själva valde vilken rätt de skulle laga.  

3.6 Analysmetod 

Analysen pågick under hela studiens gång eftersom målet var att utföra studien som jag ovan 

redogjort för. Under analysen var målet också att tillämpa triangulering eftersom data 

insamlats från flera källor. Proceduren under analysen utgjordes av att jag identifierade de 

minnessituationer deltagarna hanterade vid studiens aktiviteter genom att jag gick igenom 

insamlad data. Sedan läste jag igenom fältanteckningarna för att identifiera hur deltagarna 

hanterade dessa med målet att förstå varför deltagarna hanterade minnessituationerna som de 

gjorde samt vilka likheter och skillnader som fanns mellan deltagarna i hur de gjorde detta. 
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Analysen bestod både av att jag identifierade minnessituationer men också av att jag kodade 

fältanteckningarna för att identifiera teman som svarade på hur deltagarna hanterade 

situationerna. Gällande MCQ räknades medelvärdet för svaren i de sju kategorierna för varje 

deltagare ut för att kunna jämföra svaren mellan de två olika svarstillfällena samt mellan 

deltagarna i studien. För RAVLT gjordes en jämförelse mellan deltagarnas resultat med 

medelvärdet för deltagare i samma åldersgrupp med avseende på den totala summan för alla 

fem försök. Detta utfördes för att kunna jämföra deras resultat med andra medelvärden samt 

för att kunna jämföra deras resultat i relation med varandra.  
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4. Analys 

I detta avsnitt görs först en beskrivning av de tre deltagare som medverkat i studien. Sedan 

redogörs för deltagarnas resultat på minnestestet samt MCQ. Slutligen görs en beskrivning av 

de identifierade minnessituationer deltagarna hanterade vid studiens aktiviteter.   

4.1 Deltagare A  

A är 80 år och har varit pensionär sedan hon fyllde 60 år med undantag för småinhopp med 

administrativa uppgifter. Hon uppger att hon har ett aktivt liv vilket hon också tidigare haft 

med ett stort hus, en stor trädgård och ett stort socialt umgänge. Idag bor A i en lägenhet som 

hon uppger vara för stor för henne. A handlar när hon anser att det behövs och har ingen 

speciell struktur på när och var hon handlar. Hon åker ibland och storhandlar, men 

småhandlar också. Hon tycker om att ha aktiviteter inplanerade om dagarna och gillar att 

träffa människor vilket driver A till att hitta på saker. A tycker om att laga mat och har alltid 

gjort det. Men under 10 år när hon var yngre hade hon ett hembiträde som lagade all mat och 

gjorde alla hemsysslor. Ibland provar hon nya recept som hon hittar i tidningar.  

4.1.1 RAVLT  

Totala summan för varje försök i RAVLT för A var 37. 

4.1.2 MCQ 

Tabell 1 nedan visar medelvärdet för svaren på MCQ för varje kategori (0= aldrig, 1= sällan, 

2=ibland, 3= ofta eller 4=nästan alltid) vid utförandet av MCQ första och andra gången.   

Tabell 1 - Frekvens av användning för varje kategori i MCQ för deltagare A 

Skalor Första utförandet Andra utförandet 

Internal 1,5 1,6 

External 3,1 2,8 

Effort 1,6 1,3 

Time 2,2 1,4 

Reliance 0,8 1 

Success 0,2 2 

Change 0,8 1 

 

Jämförelsen mellan svaren på MCQ mellan första och andra gången visar en skillnad i hur A 

skattar sin användning av kompensatoriska strategier. A skattar användning av externa 

hjälpmedel som lägre vid andra tillfället och det finns även en minskning mellan tillfällena i 

hur mycket tid A anser sig lägga ner på att minnas. Det finns dock en ökning i hur mycket A 

skattar att det är viktigt att lyckas väl i minnessituationer jämfört med första och sista tillfället. 
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Det finns några motsägelser mellan skattade svar på MCQ och etnografins upptäckter. Vid 

första tillfället skattar A att hon aldrig sätter lappar på tavlor eller andra framstående platser 

som en hjälp i att komma ihåg framtida aktiviteter. Däremot visar etnografin att A har en tavla 

i arbetsrummet där hon sätter lappar med exempelvis läkartider samt att hon ibland sätter upp 

lappar på kylskåpet. När MCQ fylldes i andra omgången skattade A ibland, vilket också 

upplevs ligga nära hur A använder denna kompensatoriska strategi i verkligheten. A skattar 

även aldrig vid första tillfället på om hon lägger saker på specifika ställen (t.ex. väska 

innanför dörren) för att komma ihåg dem när hon ska gå ut, men A har handväskan på en stol 

innanför dörren och nycklarna i en kopp på byrån som står bredvid. Dock svarar A att hon 

alltid gör det vid andra omgången.  

4.2 Deltagare B 

B är 71 år och har varit pensionär sedan hon var 65 år. Hon bor idag i en liten lägenhet.  B har 

i nästan hela hennes yrkesliv arbetat som kokerska. Hon uppger att hon har väldigt god 

kontakt med sin familj och spenderar mycket tid med dem. Det är alltid B som har lagat 

maten hemma. Hon storhandlar en gång i veckan och småhandlar väldigt sällan. B använder 

mycket sällan recept, utan gör det endast första gången hon ska laga en ny rätt.  

4.2.1 RAVLT 

Den totala summan för B för varje försök i RAVLT var 39.   

4.2.2 MCQ  

Tabell 2 visar medelvärdet för B gällande svar för varje kategori i MCQ (0= aldrig, 1= sällan, 

2=ibland, 3= ofta eller 4=nästan alltid).  

Tabell 2 - Frekvens av användning för varje kategori i MCQ för deltagare B 

Skalor Första utförandet Andra utförandet 

Internal 2,3 2 

External 3,5 3,5 

Effort 1,6 1,4 

Time 1,2 1,8 

Reliance 0,8 0,8 

Success 2,4 0,66 

Change 4 2,3 

 

Det finns en skillnad mellan hur B skattar vid första tillfället mot andra med avseende på hur 

viktigt B anser det vara att lyckas väl i minnessituationer. Det visar också en sänkning på hur 

mycket hon skattar att användande av kompensatoriska strategier har förändrats under de 

senaste 5-10 åren.  

Inga uppenbara motsägelser mellan skattade svar på MCQ och etnografin uppmärksammades. 
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4.3 Deltagare C 

C är 70 år och har varit pensionär i fem år. Hon bor i en lägenhet med två rum och kök. C är 

engagerad i flera föreningar och är aktiv på fritiden. Hon storhandlar vid behov vilket är 

ungefär en gång i veckan. C har alltid lagat mycket mat, men ansvaret har delats i familjen. 

Hon provar sällan nya recept, utan har cirka 10 rätter hon varierar mellan.  

4.3.1 RAVLT 

Den totala summan för varje försök i RAVLT var 48.  

4.3.2 MCQ  

Tabell 3 nedan visar medelvärdet för svaren på MCQ för varje kategori (0= aldrig, 1= sällan, 

2=ibland, 3= ofta eller 4=nästan alltid).  

Tabell 3 - Frekvens av användning för varje kategori i MCQ för deltagare C 

Skalor Första utförandet Andra utförandet 

Internal 1,9 1,7 

External 3,8 3,5 

Effort 2 1,5 

Time 2,6 2,2 

Reliance 1,2 0,8 

Success 2,6 2,2 

Change 1,6 1,2 

 

Svaren har små skillnader mellan de två skattningstillfällena, men övergripande skattar C 

användningen av kompensatoriska strategier, hur väl hon vill lyckas i minnessituationer samt 

hur användandet har förändrats under de senaste 5-10 åren som lägre vid andra utförandet 

jämfört med första utförandet.   

Inga uppenbara motsägelser mellan skattade svar på MCQ och etnografin uppmärksammades. 

4.4 Identifierade minnessituationer 

Avsnittet redogör för identifierade minnessituationer som studiens deltagare löste på olika 

sätt. Minnessituationerna var att komma ihåg: 

 vad som ska tas med till affären 

 vilka varor som ska handlas  

 vart föremål finns lokaliserade i hemmet  

 hur matlagningsproceduren ska utföras  
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Nedan görs en redogörelse för minnessituationerna samt de likheter och skillnader som 

uppmärksammades i hur deltagarna hanterade dessa.  

4.4.1 Att komma ihåg vad som ska tas med till affären 

För att kunna inhandla varor på affären finns det föremål som antingen måste tas med eller 

som individen önskar ta med. En strategi deltagarna använde sig av för att komma ihåg att ta 

med önskvärda föremål när de gick utanför dörren var att strukturera den fysiska miljön så att 

föremålen utgjorde ledtrådar, vilket exempelvis gjordes genom att hänga väskan på dörren så 

att den inte går att missa på vägen ut. Detta är också en strategi Kirsh (1995) uppmärksammat. 

Att göra så kräver planering vilket för deltagarna baserades på rutiner som exempelvis att 

alltid förvara mobiltelefonen eller kalendern i väskan. Denna strategi använde sig B och C av. 

B utgav sig alltid packa väskan på morgonen innan hon ska ut och förvarar den sedan vid 

ytterdörren. C hänger påsar eller väskor med föremål som är viktiga att komma ihåg på 

ytterdörren.  

Gemensamt för deltagarna är att de säger sig planera utefter rutiner men att de alla belyser att 

de frångår rutinerna om de vill. A uttrycker sig följande om att förvara föremål i hemmet på 

specifika platser:  

”Det blir det för man är ju en vanemänniska, då är dem där precis när jag kommer in. Det 

tror jag de flesta människor har. Annars är jag inte sådär noga. Men det blir det, eftersom att 

det blir vanor man har. Det går inte att komma ifrån”. 

Att avvika från rutiner vid planering för att komma ihåg vilka föremål som ska tas med kan 

däremot skapa problem, vilket visades när jag följde med C för att handla. Följade beskriver 

ett förlopp vid tredje tillfället:  

C var nästan redo för att cykla till affären när jag kom hem till henne för att följa med 

henne att handla. Hon lade ner sina glasögon i handväskan, som hon berättade för mig 

att hon alltid brukar ha med. C kommer däremot på att det är onödigt att hon har med 

sig handväskan när hon ska handla, så hon tar ut plånboken från väskan och lägger den 

i en av påsarna hon har med för att lägga varor i. Väl på affären kommer C på att 

glasögonen ligger kvar hemma i handväskan. 

 I detta fall förändrade C en rutin för aktiviteten vilket ledde till att hon missade att ta med ett 

föremål hon egentligen ville ha med. Om hon hade följt sin vanliga rutin hade detta antagligen 

inte hänt.  

4.4.2 Att komma ihåg vilka varor som ska handlas 

Gemensamt för alla deltagarna var att de använde inköpslistor för att komma ihåg vilka varor 

de skulle handla. B och C sade sig alltid använda inköpslistor. Detta utgav sig också A göra, 

men hon sade också att hon vid få varor kan vara utan lista. Det finns en skillnad i till vilken 

grad deltagarna uttryckte sig vara i behov av inköpslistor. B sade sig vara tvungen att ha med 
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inköpslistan, vilket leder till att hon måste vända tillbaka hem om hon märker att hon glömt 

den: ”Det värsta är om jag glömmer listan, då måste jag vända om och åka tillbaka”.  

 

Det är i kontrast mot C som sade sig inte behöva listan så länge hon har skrivit listan själv:  

”Sen är det så att när jag har skrivit ner, även om jag skrivit otydligt, så vet jag när jag är på 

affären. Jag kommer ihåg i stort sett vad jag har skrivit. Det är ruskigt sällan att jag missar, 

så har jag väl skrivit ner en sak är det lätt att komma ihåg”.  

 

Något som inverkade på inköpslistans roll under handlingen var hur deltagarna hade utformat 

listan. A hade under handlingsaktiviteten en lista med bland annat föremål som middagsmat 

och frukt. Hon hade inte skrivit punkterna i någon särskild ordning. B hade skrivit upp mer 

specifika varor som exempelvis mjöl och fläskkött, men inte heller i någon särskild ordning. 

Något som var unikt för B var att hon utöver inköpslistan kom ihåg vilka varor hon skulle 

handla genom att fundera över vilka av hennes familjemedlemmar som skulle komma på 

besök och vad de ville ha att äta: 

”Sen är jag är lite larvig. Det är väl att, jag tänker på mina barn och barnbarn, kommer X, 

hon vill gärna ha köttbullar och rödbetssallad. Har jag rödbetssallad? Ett annat barnbarn 

vill ha sån där burk med makrill, det ser jag alltid till att jag har. Det är nog sista kollen jag 

kollar”.  

Inköpslistan för C innehöll specifika varor i den ordning affären var utformad. C strukturerar 

alltid inköpslistan enligt affärens struktur när hon storhandlar. Hon skriver först ner en lista 

med alla veckans dagar på och antecknar sedan bredvid veckodagarna de maträtter hon 

bestämmer sig för att äta. Hon tar sedan en ny lista och skriver ner de ingredienser som 

behövs till varje maträtt i den ordning affären är utformad. Hon går mentalt igenom varje 

avdelning i affären för att veta i vilken ordning hon ska skriva ned varorna: ”Jaa, det är det 

som är så bra när jag går in på affären här, jag handlar oftast här, för då vet jag precis vart 

varorna ligger. När jag kommer in i affären då är det bröd, sen är det kaffe, sen kommer 

blommor och sen kommer frukt och grönsaker. Sen fram till köttdisken”.  

Då det fanns en skillnad i hur deltagarna strukturerade sina inköpslistor hade artefakterna 

också olika roller under aktiviteten. C hade en inköpslista som utgjorde en tydlig artefakt som 

visade den ordning aktiviteten skulle utföras i. C avvek inte från denna utan utförde 

aktiviteten i listans ordning, vilket gjorde så att hon inte på samma sätt var tvungen att minnas 

vart varorna fanns lokaliserade. Genom att listan var strukturerad i affärens utformning 

behövde hon inte heller under handlingen bestämma vilken ordning hon skulle ta varorna. Att 

bestämma i vilken ordning varor ska tas innefattar att informationssöka på inköpslistan vilket 

belastar arbetsminnet. Detta slapp C, men inte A och B vars listor inte var strukturerade i 

affärens utformning.  

A vars artefakt inte var lika tydligt strukturerad som den artefakt C hade utförde inte en lika 

tydlig, strukturerad aktivitet som C. A följde inte listans ordning under handlingen och inte 

heller affärens utformning eftersom hon gick runt mellan avdelningarna i affären. Beteendet A 
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hade i affären kan kallas för opportunistisk, vilket Kirsh definierar till att det är att ta hänsyn 

till de möjligheter som omgivningen ger för att nå ett mål som inte var det initiala målet.  

Följande utdrag från tredje tillfället visar ett exempel på hur det kunde se ut när A handlade:  

Vid grönsaksdisken är det flera saker som står uppskrivna på hennes lista. Men hon tar 

inte alla punkterna på samma gång, utan när hon tagit apelsiner går hon och tar 

yoghurt. Hon säger att hon tar den billiga, den som kostar 12 kr. Men hon talar om att 

hon brukar variera mellan yoghurt i den prisklassen. A kommer sedan på att hon ska ha 

gurka, och hon börjar berätta hur man gör inlagd gurka och att det är så gott och 

billigt. Hon brukar ge till hennes son, för även om han gillar att laga mat så står han 

inte och gör sådana saker. 

Utdraget visar att A går runt mellan affärens avdelningar samt att hon påverkas av de 

möjligheter som omgivningen ger istället för att utgå från inköpslistans struktur.  

Inköpslistan A hade bestod av punkter som middagsmat (vilket i sin tur är en punkt som 

innefattar flera varor), smörgåspålägg och frukt. Detta innebar att hon under handlingen fick 

göra många val vilket också var ett minnesproblem för A att lösa. Den mest öppna punkten 

middagsmat handlade A sist. I detta fall separerades minnesaktiviteten från 

problemlösningsaktiviteten. Detta kan bero på att det kan vara svårt att hålla en hel maträtt i 

minnet under hela handlingsaktiviteten och därför valde A att ta problemlösningsaktiviteten 

sist.   

Ett ytterligare exempel som visar hur en situation hanterades med problemlösning visades för 

B när hon handlade. B hade en lista med varor, men inte i den ordning affären var utformad. 

Hon gick dock endast en vända i affären och tog de varor hon ville ha, med undantag för en 

vara som hon inte hittade till en början. B tog därför de andra varorna först och gick sedan 

tillbaka till de hyllor hon förväntade sig att varan skulle stå. Minnessituationen blev i detta fall 

istället till en problemlösningsaktivitet. B brukar däremot vanligtvis handla på en annan affär, 

men den dagen jag följde med henne för att handla hade bilen gått sönder så vi fick gå till 

affären i närområde där hon bara brukar handla kompletterande varor. B talade om att hon 

visste precis vart varan, hon i detta fall inte kunde hitta, stod i affären hon brukar handla i. 

De varor som skulle handlas men som inte var nedskrivna på inköpslistorna mindes 

deltagarna på andra sätt. Följande utdrag från tillfälle 3 visar hur C mindes varor hon inte 

hade med på inköpslistan: 

När jag följde med C till affären för att handla hade C skrivit en inköpslista och var 

redo att gå när hon kom på att hon ville laga torsk med äggsås när vi kom tillbaka från 

affären. Ingredienserna till denna rätt skrev hon inte ned på den redan skrivna 

inköpslistan utan hon höll det i minnet. Väl i affären går C, som har en lista i den 

ordning affären är utformad, och tar varor. När hon går förbi frysdisken där torsken 

finns påminns C om att hon ska laga torsk och börjar där reflektera över andra varor 

som tillhör rätten, till exempel om hon har ägg hemma. C hade inte heller skrivit ner 
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bruna bönor på inköpslistan, vilket hon påmindes om att hon skulle köpa när hon gick 

förbi hyllan där bönorna stod.   

Exemplet ovan visar att affären utgör ledtrådar som påminner om varor, där även den ordning 

C gick i affären hade en inverkan på hur C kom ihåg att handla varorna.   

4.4.3 Att komma ihåg vart föremål finns lokaliserade i hemmet 

Köket är, till skillnad mot affären, en miljö som till stor del går att påverka själv. Detta tillåter 

att utforma omgivningen så att den minskar den kognitiva belastningen. Den vanligaste 

strategin för deltagarna att komma ihåg vart föremål fanns lokaliserade under matlagningen 

var att i förebyggande syfte ha en struktur i köket där verktyg och ingredienser lagts på 

specifika platser. Detta var tydligt för B och C som sade sig ha en god struktur i köket där 

verktyg och varor för det mesta ställs på samma ställe, vilket de också säger sig gjort under en 

lång tidsperiod. Denna strategi använde sig inte A av till lika stor del. Hon sade sig istället 

lägga in varor där det finns plats, men samtidigt försöker hon ha en viss struktur för 

köksverktygen.   

Vid matlagningstillfället för B var hon tidspressad och hade därför förberett det mesta inför 

matlagningen innan jag kom dit. Hon uppgav däremot att hon inte brukar förbereda i den 

utsträckningen när hon inte är tidspressad. Förberedelserna innefattade att B ställt fram alla 

verktyg vilket exempelvis var stekpannan med en stekspade i, kastrull med sås i samt 

skärbräda med en kniv på. Bredvid låg grönsakerna sköljda och färdiga för att skäras. På 

bordet stod dukningen framme med en skål för salladen som hon sedan flyttade till 

köksbänken bredvid skärbrädan för att lägga ner grönsakerna i. B hade skapat stationer som 

Kirsh (1995) uppmärksammat, där stationerna ger ledtrådar och belyser den aktivitet som är 

tänkt att utföras. Att förbereda på detta vis gjorde så att B inte behövde minnas vart föremålen 

fanns under matlagningen då hon redan förberett och lagt fram dem, vilket även De Leon 

(2005) uppmärksammat vara en strategi för att minska kognitiv belastningen under 

matlagning. Skärbräda med kniv på och stekspaden i pannan utgör också symboliska 

märkningar vilket är en annan strategi som Kirsh beskrivit. Strategin används för att markera 

ett objekt så att det drar uppmärksamhet till sig.  

Gällande att hitta saker i hemmet använde deltagarna sig av liknande strategi som nämnt ovan 

– att strukturera omgivningen i hemmet för att minska den kognitiva belastningen. B har alltid 

sina nycklar på samma ställe i hallen och säger sig aldrig leta efter dem. A letar däremot efter 

föremål i hemmet ibland, vilket hon talar om när hon visar mig att hon alltid försöker ställa 

sin handväska i hallen. När jag frågar henne vad som händer om hon inte ställer den där säger 

A: ”Då letar jag som en vansinnig, så det gillar jag inte. Vet du, ibland kan det ringa när 

man kommer in så slänger man den. Och så har jag tappat nycklarna två gånger också. Det 

är hemskt”.  
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4.4.4 Att komma ihåg hur matlagningsproceduren ska utföras   

En strategi för att komma ihåg hur matlagningsproceduren ska utföras är att använda recept, 

vilket A gjorde vid matlagningstillfället. B och C tillförlitade sig istället på kunskaper baserad 

på erfarenhet, vilket tidigare nämnts som en förklaring till att äldres kognitiva nedsättningar 

inte ger större konsekvenser i vardagslivet (Salthouse, 2012).  

A använde recept vid matlagningen men sade sig ha lagat rätten vid flertalet tillfällen. Denna 

gång lagade A däremot ett annat antal portioner än vad hon var van vid. A återgick till 

receptet efter varje steg och ibland även flera gånger för att försäkra sig om att hon uppfattat 

steget korrekt. Inför varje steg tog hon fram de ingredienser och verktyg som skulle användas. 

För första steget tog hon fram ägg, mjölk, grädde, en bunke och ett verktyg att röra med. 

Ingen särskild struktur av ytan i köket kunde observeras, utan A utgick från varje steg och såg 

till att allt fanns framme för detta. Det är också den strategi hon uppgett att hon använder sig 

av generellt vid matlagning. Efter första steget ställde A undan kylvaror, men lät andra 

föremål som bunke, kniv och skärbräda ligga framme. När hon hällt på smeten och ställt in i 

ugnen lade hon ner verktygen i diskhon. Utdraget från fältanteckningen nedan visar en del av 

matlagningsproceduren för A: 

A tar fram en bunke, utan mått, för att vispa mjölken och äggen i. Hon kollar en extra 

gång i receptet om vilken mängd mjölk som ska vara i. Hon säger sedan att hon kommer 

på att det ska mjöl i, så hon tittar efter i receptet vilken mängd det ska vara och började 

sedan måtta. Mjölet har hon i en plåtburk på köksbänken, så hon tar en träspade och 

tar mjöl från burken i ett decilitermått. Hon tittar en till gång i receptet för att veta 

vilken ordning allt ska göras. Hon fortsätter sedan med mjölet och vispar i det i 

mjölken.  

Efter att A gjort detta säger hon sedan: ”Sådär, jag har inget sånt där i huvudet direkt, fast 

jag tycker, annars tycker jag det är jäkligt roligt att börja med lite okända recept. Men då 

säger folk, vågar du när du har främmande? Blir det misslyckat så blir det.” 

Att tycka det är roligt med recept gör däremot inte B och C som brukar hålla sig till rätter de 

är vana vid. Använder dem recept är det vid första gången som de lagar en ny rätt. 

Anledningen till att C inte använder recept är på grund av erfarenhet där hon lärt sig att det 

inte alltid blir bra:  

”Sen är det endast då om jag har något helt nytt recept då tittar jag ju, om jag ska ha en ny 

rätt. Men sen har jag lärt mig av det också att det, jag skulle göra inbakad fläskfilé och det 

skulle vara rödvinssås till det. Och jag följde receptet helt. Och det skulle jag absolut inte ha 

gjort”.  

De gånger B använder recept är när barnbarnen vill ha mat som hon inte tidigare lagat. Men 

även då använder hon inte receptet fullt ut: ”Det följer jag inte, som när det blev populärt 
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med tacos t.ex. så var jag tvungen att kolla vad man ska ha, men sen följer jag inte om det är 

en tsk, eller tre tsk, det följer jag aldrig”.  

Observationerna visar att C till stor del använder sig av tidigare erfarenhet för att komma ihåg 

hur matlagningsproceduren ska utföras. B, i detta fall då hon var under tidspress, använde sig 

av flertalet strategier för att komma ihåg matlagningsproceduren; så som att ställa fram alla 

ingredienser, skapa stationer och göra symboliska märkningar. A använde sig av ett recept för 

att komma ihåg. Detta gör B och C väldigt sällan, utan lagar oftast recept de är vana vid där 

de inte behöver recept.  

Sammanfattningsvis har en beskrivning av hur deltagarna hanterar ett antal 

minnessituationer gjorts. Dessa minnessituationer är: att komma ihåg; vad som ska tas med 

till affären, vilka varor som ska handlas, vart föremål finns lokaliserade i hemmet och hur 

matlagningsproceduren ska utföras. Beskrivningen har belyst både skillnader och likheter i 

hur deltagarna hanterar dessa samt med vilka mål deltagarna har med sina aktiviteter.  
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5. Diskussion 

Avsnittet innehåller en resultatdiskussion som fokuserar på svaren av studiens frågeställningar 

och en diskussion av metodupplägget.  

5.1 Resultatdiskussion  

I analysdelen identifierades fyra minnessituationer samt vilka stöd individerna använde sig av 

för att hantera dem. Följande diskussion berör samband mellan hantering av minnessituationer 

i vardagslivet och det standardiserade måttet samt skillnader mellan etnografins beskrivning 

och deltagarnas egen skattning av användandet av minneskompensatoriska strategier. Först 

kommer jag att diskutera resultatet av MCQ och hur de skiljer sig från etnografins upptäckter. 

Sedan kommer jag att diskutera deltagarnas hantering av minnessituationerna och eventuell 

koppling till minnesförmåga.  

5.1.1 MCQ 

Resultatet från studien visar en skillnad mellan den kognitiva etnografins beskrivning av 

minnessituationerna med hur deltagare A själv skattar sin kompensatoriska hantering av 

situationerna vid en jämförelse med det första utförandet av MCQ. Däremot försvinner denna 

avvikelse vid en jämförelse med hennes utförande av MCQ vid sista tillfället (se avsnitt 

4.1.2). Jämförelsen med svaren på MCQ och den kognitiva etnografin har främst kunnat göras 

gällande den kategori som undersöker deltagarnas användning av den fysiska miljön eftersom 

svaren på de andra kategorierna varit svårare att uppmärksamma med anledning av de 

aktiviteter studien utgjorts av.  

Eftersom skillnaden, mellan det som uppmärksammades under etnografin och hur A svarade 

på MCQ, jämnades ut när hon svarade på frågorna andra tillfället finns det en möjlighet att 

svaren vid andra tillfället på ett bättre sätt representerar hur A använder de kompensatoriska 

strategierna. Detta kan peka mot att individerna först måste medvetandegöras om de strategier 

de använder för att svaren på MCQ ska skildra det verkliga användandet av 

minneskompensationerna. En möjlig lösning på detta problem är att utforma formuläret så att 

de medför att den individ som svarar på formuläret medvetandegörs om sina 

minneskompensationer. Som tidigare nämnt är syftet med MCQ att mäta hur mycket en 

individ kompenserar för minnesnedsättningar, dess motivation till detta samt hur medveten 

individen är om sitt behov att kompensera. För individer som är i behov av att kompensera för 

sina minnesnedsättningar kan det vara bra om individen även görs medveten om de strategier 

som redan används för att kunna förändra eller komplettera dessa. Om MCQ även skulle 

innefatta detta skulle formuläret få med ännu en aspekt. Ett annat alternativ än att individen 

själv skattar och därmed behöver vara medveten om sina minneskompenserande strategier är 

att en anhörig skattar. Här är däremot problemet att det finns flertalet frågor som kräver att 

individen svarar själv. Detta gäller exempelvis frågor gällande om individen saktar ner 

läshastigheten för att komma ihåg en text eller om individen använder interna 
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minnesstrategier som exempelvis upprepning. Det krävs ytterligare studier för att kunna 

säkerställa om svaren på MCQ behöver kompletteras med att individerna först 

medvetandegörs men då denna studie är explorativ kan resultatet peka i en riktning som 

vidare kan undersökas.  

5.1.2 Hantering av minnessituationerna 

De fyra minnessituationer som identifierades och som beskrivits ovan är: vad som ska tas med 

till affären, vilka varor som ska handlas, vart föremål finns lokaliserade i hemmet och hur 

matlagningsproceduren ska utföras. Jag kommer i det följande beskriva slutsatser som drogs 

med utgångspunkt i skillnader och likheter i hur deltagarna hanterade minnessituationerna.  

Något som uppmärksammades var en koppling mellan planering inför aktiviteten med hur 

aktiviteten hanterades. Deltagarna skilde sig i hur de planerade, vilket påverkade hur deras 

minnesaktiviteter utformades. Detta visas tydligast gällande handlingsaktiviteten, som visar 

en tydlig distinktion mellan individerna både med avseende på hur de planerar inför 

aktiviteten och med hur de utför aktiviteten. C har en mycket tydlig rutin inför handlingen 

som är att skriva en inköpslista med specifika varor i den ordning affären är strukturerad. 

Detta gör C genom att mentalt visualisera affärens uppbyggnad för att sedan skriva ner 

varorna på listan i den ordningen. När C sedan handlar utgår hon från artefakten för att nå 

målet med aktiviteten, vilket är att inhandla de varor som finns på listan. A och B använder 

också inköpslistor, men dessa är inte skriva i affärens utformning samt att listorna innehåller 

mer öppna punkter än vad C har. Det gäller främst för A vars lista bland annat bestod av 

punkterna middagsmat och frukt. Som tidigare beskrivits (se avsnitt 4.4.2) kunde A:s beteende 

beskrivas som opportunistiskt.  

Något som uppmärksammades under den kognitiva etnografin var att det är möjligt att målet 

för aktiviteterna inte var samma för alla deltagare. Detta kan haft inverkan på hur de 

planerade inför aktiviteten samt hur de utförde aktiviteten. A, vars föremål på inköpslistan 

bestod av mer öppna punkter, tycker mycket om social kontakt vilket kan göra så att hennes 

mål med aktiviteten inte bara var att handla utan också att träffa människor. Detta skulle 

kunna inverka på hennes beteende i affären. A är också den enda av dem som småhandlar 

ofta, eftersom B och C bara småhandlar om de verkligen behöver komplettera med en vara, 

vilket kan leda till att det inte är lika viktigt för A att handla alla varor när hon är i affären 

eftersom hon kommer att handla snart igen. C uttalar att hon inte vill småhandla och därför är 

det viktigt för henne att få med alla varor vilket hon löser genom att ha en strukturerad 

artefakt – inköpslistan - som är en del av hennes minnande vid minnessituationen i affären. 

Inte heller B vill småhandla och uttalar också att det är mycket viktigt för henne att ha 

inköpslistan eftersom hon annars inte kommer ihåg de varor hon ska handla. Detta kan tala för 

att det är viktigt för henne att få med alla varor vid handlingstillfället, snarare än att hon skulle 

ha dåligt minne. Planeringen inför handlingen samt själva handlingen påverkas också av 

hennes sociala kontakt med familjen där hon utgår från vad de vill ha när de kommer på 

besök, vilket är ett ytterligare sätt att komma ihåg vilka varor hon ska handla.  
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Med avseende på att komma ihåg hur matlagningsproceduren ska utföras var B den enda som 

planerade innan matlagningen. Hon gjorde detta genom att ställa fram alla verktyg och 

ingredienser i stationer och så att de utgjorde ledtrådar under proceduren (se avsnitt 4.4.3). 

Detta var däremot ett undantagsfall eftersom att hon var under tidspress, vilket hon normalt 

inte brukar vara när hon lagar mat. I vanliga fall brukar B inte strukturera och planera till 

denna grad. C däremot brukar alltid ställa fram de ingredienser hon ska använda vid 

matlagningen för att veta att alla finns tillgängliga i hemmet. Hon gjorde däremot inte det vid 

matlagningstillfället som innefattades i studien. Detta talar för att matlagningstillfället 

hanterades annorlunda för både B och C jämfört med hur de uttalar att de brukar hantera 

situationerna.  

Att komma ihåg vilka föremål som ska tas med till affären (se avsnitt 4.4.1) handlade om 

strukturering av hemmiljön för att låta föremålen utgöra ledtrådar på vägen ut ur hemmet. Här 

fanns det också en distinktion mellan deltagarna där B och C använde strategin, men inte A. 

Det hade varit intressant att observera deltagarna ytterligare vid denna minnessituation för att 

se hur deras planering och strukturering inverkar på hur de hanterar situationen. Detta var 

däremot svårt att fånga på grund av de aktiviteter studien innefattades av samt 

tidsbegränsningen.  

Materialet pekar också på att det kan finnas ett samband mellan till vilken grad en individ 

planerar med vilken minnesförmåga individen har. Eftersom planering samt att hålla sig till en 

plan är kognitivt belastande aktiviteter styrks sambandet. Gällande de tre individer studien 

innefattas av är det den person som presterar över snittet på RAVLT som planerar mest inför 

aktiviteterna. Även detta visas tydligast vid planering inför handlingen samt hur de utför 

handlingsaktiviteten. Som ovan nämnt, är C den som i störst utsträckning planerar inför 

handlingen. C är också den individ som presterar över snittet på minnestestet med ett resultat 

på 47. De andra två individerna presterar under snittet där A fick 37 och B fick 39. Snittet för 

kvinnor i deras ålder är 41,1. 

 Gällande planering inför att komma ihåg vilka föremål som ska tas med till affären visade det 

sig att C var den som strukturerade hemmiljön enligt rutiner mest för att komma ihåg vilka 

föremål som skulle tas med. C:s beteende i samband med matlagningsproceduren visade på en 

motsägelse till tesen att personer som presterar över snittet för minnesförmåga skulle planera 

mer. Däremot, som tidigare nämnt, var det enligt deltagarna själva undantagsfall i hur de 

brukar hantera situationerna där C säger sig vanligtvis planera i större grad medan B säger sig 

planera mindre än vad hon gjorde vid matlagningsaktiviteten.   

Minnesförmåga kan också vara relaterat till individens benägenhet att hantera situationen 

problemorienterat. Det är möjligt att nedsättning i minnesförmåga medför en mer 

problemorienterad hantering av minnessituationer. Som tidigare nämnt verkar minnesförmåga 

ha en koppling med till vilken grad en individ planerar inför en aktivitet, där högre 

minnesförmåga medför en förmåga att planera samt att senare hålla sig till planen. Detta 

styrker att individer som presterar lågt på minnestestet istället hanterar aktiviteterna 

problemorienterat. Detta gällde till störst grad för A, som också presterade under snittet på 
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testet för minnesförmåga. Det finns en stor skillnad i hantering av minnessituationerna för C, 

som presterade över snittet på testet för minnesförmåga.  

Studien har visat att trots att en individ presterar över snittet på testet för minnesförmåga 

använder denne relativt utförliga externa strategier. För de individer studien innefattas av är 

det den individ som presterar högst på RAVLT som upplevs använda mest utförliga strategier. 

De personer som presterar under snittet använder inte strategierna i samma utsträckning, utan 

visar exempel på en mer problemorienterad hantering av minnessituationerna.  

Det är däremot många faktorer som spelar in på hur individerna hanterar minnessituationerna. 

Hela individens livssituation innefattande tidigare bakgrund, nuvarande livssituation och 

individuella mål måste tas i beräkning för att förstå varför de gör som de gör. Eftersom denna 

studie är explorativ kan de samband mellan minnesförmåga och hantering av 

minnessituationer som hittats i denna studie ge en första förståelse som kan studeras vidare.  

5.2 Metoddiskussion   

För att besvara studiens frågeställningar bestod datainsamlingen av flertalet källor som var en 

kognitiv etnografi, ett mått för episodisk minnesförmåga samt självskattning om 

minneskompensation. Målet med datainsamlingen var att tillämpa triangulering för att styrka 

slutsatserna i studien med olika data.  

 Gällande den kognitiva etnografin var det naturligt att deltagarna blev påverkade av min 

närvaro och eftersom intervjufrågorna handlade om att komma ihåg i vardagslivet påverkade 

detta deltagarna i en riktning som talade för att de började reflektera över sina 

minneskompenserande aktiviteter i större utsträckning än innan studien. Detta visades 

exempelvis när C glömde sina glasögon hemma eftersom hon började reflektera över sin rutin 

(se avsnitt 4.4.1).  

Denna ökade självreflektering talar också för en påverkning för svaren på MCQ som 

diskuterats ovan i resultatdiskussionen. Det visade sig att det för alla deltagare fanns en 

skillnad i svaren på MCQ mellan första och andra utförandet, men att det för C var relativt 

lika svar vid båda tillfällena. En möjlig förklaring kan vara att C kom ihåg vad hon svarat vid 

första tillfället och därför svarade likadant även vid andra. Det går inte heller att utesluta att 

skillnaden på svaren för A på MCQ mellan tillfällena, där skillnaderna för vissa frågor var 

väldigt stora, kan bero på att A vid något av tillfällena inte förstod frågorna. Om bara MCQ 

används som mått för att mäta individernas minneskompensering hade inte den 

kompletterande information jag fick genom den kognitiva etnografin uppmärksammats och 

jag hade därmed inte vetat vilket av svaren som stämde överrens med hur 

minneskompenseringen gjordes i verkligheten. En annan aspekt gällande MCQ är att jag läste 

upp frågorna till deltagarna och att de muntligt fick skatta sina svar. Det går inte att utesluta 

att jag påverkat deltagarnas svar genom att jag läste upp frågorna själv, där sättet jag läste kan 

ha skiljt sig mellan tillfällena. Ett annat upplägg hade varit att deltagarna själva fick läsa och 

skatta sina svar vilket kunnat minska min egen påverkan på svaren.  
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Vid första tillfället fick deltagarna utföra MCQ som första aktivitet. Vid andra tillfället fick de 

fylla i MCQ efter RAVLT samt Mini-mental state examination. Detta upplägg kan ha 

påverkat hur deltagarna svarade på MCQ. Skillnaderna mellan svaren vid de två utförandena 

blev däremot en intressant aspekt av studien, men det hade varit önskvärt att utföra MCQ 

separerat från minnestestet eftersom det av alla deltagare upplevdes vara en relativt pressande 

situation vilket inte kan uteslutas påverka resultatet.  

Det episodiska minnestestet utfördes i deltagarnas hemmiljö efter en avvägning om testet 

skulle ha utfört på samma ställe för alla deltagare. Valet att vara i deltagarnas hemmiljö 

gjordes eftersom utförandet av testet på en ny plats upplevdes bli pressande för deltagarna och 

att det skulle ha påverkat svaren ännu mer än att deltagarna var i dess hemmiljö. Listorna med 

ord som testet bestod av läste jag upp själv. För att säkerställa att alla deltagare fått samma 

förutsättningar hade uppspelning av inspelade listor varit ett alternativ.   

De aktiviteter som studien utgjordes av var inhandling av varor samt matlagning. Matlagning 

är en komplex aktivitet som innehåller många olika steg och därför kan det i framtida studier 

innehållande matlagningsaktiviteter vara aktuellt med filminspelning för att kunna fånga 

intressanta handlingssekvenser som annars är svåra att uppmärksamma. I denna studie 

användes ljudinspelning, men om filminspelning gjorts hade fokus kunnat läggas på att fråga 

varför deltagarna gjorde som de gjorde utan risk för att missa att anteckna intressanta 

handlingsförlopp. 

På grund av studiens omfattning kunde aktiviteterna inte observeras flera gånger. Fler 

observationstillfällen hade däremot kunnat tillföra rikare material om hur deltagarna 

hanterade minnessituationerna som uppstod vid studiens aktiviteter. I denna studie påverkade 

andra omständigheter både matlagning och handling för B då hon fick handla på en annan 

affär än vad hon brukade på grund av att bilen gick sönder samt att hon var under tidspress 

vid matlagningen. B uppgav också att hon beter sig annorlunda när hon handlar i den affär 

hon är van vid och när hon lagar mat utan tidspress. Om aktiviteterna hade observerats flera 

gånger hade en rikare bild kunnat nås över hur de brukar bete sig i minnessituationerna vilket 

även hade kunnat vara intressant att jämföra med undantagsfallen.    
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6. Slutsatser och framtida forskning 

Min analys pekar på fyra slutsatser som behöver framtida validering. Dessa är: (1) för att 

svaren på MCQ ska skildra hur de kompensatoriska strategierna används i verkligheten måste 

individerna först medvetandegöras om vilka strategier de använder sig av; (2) i vilken 

utsträckning en individ planerar inför en aktivitet påverkar hur aktiviteten formas och således 

även minnesaktiviteten; (3) att planera och att hålla sig till sin planering är kognitivt 

belastande, vilket gör så att individer som är högpresterande med avseende på minnesförmåga 

har lättare för att planera en aktivitet samt hålla sig planen och (4) att nedsättning i 

minnesförmåga medför en mer problemorienterad hantering av minnessituationerna.  

Studien har bidragit till en första inblick i hur äldre hanterar minnessituationer i vardagslivet 

och i frågan om kopplingen till episodiskt minnesförmåga. I framtida studier borde även andra 

aktiviteter studeras för att undersöka om upptäckterna även gäller där. Gällande deltagare bör 

framtida studier också innefatta män då studier med MCQ har visat att kvinnor är mer 

motiverade att lyckas i minnessituationer samt att män till större grad tillförlitar sig på andra 

för att komma ihåg. Framtida studier som innefattar matlagning bör utnyttja filminspelning 

för att fånga fler intressanta aspekter som annars är svåra att observera eftersom matlagning är 

en komplex aktivitet.  
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