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I en delstudie till IDA-projektet har 185 kvinnor i 40-årsåldern skattat 
sin stress med PSS (Perceived Stress Scale) och genomfört fyra 
episodiska minnestest. Ett omvänt U-format samband med PSS som 
oberoende faktor och prestation i de olika minnestesterna som 
beroende faktor har prövats. Ett linjärt samband har sökts post hoc. 
Både explicit och implicit minnesprestation har mätts, liksom primär- 
och sekundärminnesprestation. Hög- och lågutbildade deltagare 
analyserades separat. Ett signifikant resultat för ett omvänt U-format 
samband kan noteras i ett explicit minnestest (återgivningstest) för 
gruppen Högutbildade. Inga andra signifikanta samband erhölls och 
inga signifikanta skillnader mellan högutbildades och lågutbildades 
stresskattningsnivåer eller minnesprestationer kan konstateras. 
Resultaten diskuteras ur ett biologiskt, kognitivt och 
socialpsykologiskt perspektiv med hjälp av bl a teorier kring 
kortisolnivåer och arbetsminnets begränsade kapacitet.  
 

 
Stress och de sjukdomar som är förknippade med stress utgör ett växande hälsoproblem, 
speciellt i den industrialiserade världen. Mycket tyder på att förändringar i 
stressbelastning åtminstone delvis ligger bakom problematiken. I forskningen kring stress 
är det nämligen ett mönster som ständigt återkommer, i stort sett oavsett perspektiv; 
medan kortvarig stress på låg eller måttlig nivå hjälper individen att hantera omvärlden 
ändamålsenligt, verkar kraftig långvarig stress snarare vara skadlig. Antagligen är vi idag 
i högre grad utsatta för den typ av stress som påverkar oss negativt, än vad som tidigare 
varit fallet. Många av kroppens sätt att fungera påverkas av stress, både på det 
fysiologiska och på det psykologiska planet. En kognitiv funktion som berörs är vårt 
minne. Även när det gäller minnets funktion vid stress tyder mycket på att 
stressbelastningens styrka och utsträckning i tid är av vikt, även om resultaten inte är 
alltigenom entydiga. Minne är ju liksom stress ett komplicerat och innehållsrikt begrepp 
och det är egentligen omöjligt att uttala sig om hur stress påverkar minnet i allmänhet. 
Man måste vara precis i definitionen av vilken sorts minne det är man undersöker och hur 
begreppet stress operationaliseras.  
 
De första tankarna om ett omvänt U-format samband mellan stress och prestation kan 
man spåra till Yerkes och Dodsons klassiska studie från 1908. Yerkes och Dodson 
använde dock inte begreppet stress utan talade om aktiveringsgrad kopplat till prestation. 
De menade att ökad aktiveringsgrad höjer en individs prestation fram till en brytpunkt där 
ytterligare höjningar av aktiveringsgraden istället successivt sänker prestationsnivån. I en 
figur kan förhållandet illustreras med ett upp-och-nedvänt U. På 70-talet kom de första 
studierna som visade på ett omvänt U-samband när det gäller förhållandet mellan stress 
och minne (Flood et al., 1978; Kovacs, Telegdy, & Lissak, 1976). Dessa studier 
baserades på försök med råttor. Den typ av undersökningar man senare har gjort med 
människor som deltagare, bygger ofta på att någon form av stresshormon (t ex kortisol) 
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injiceras i olika stora doser eller att deltagarna utsätts för någon form av psykosocial 
påfrestning (t ex att hålla ett tal inför publik), varefter minnestester görs.  
 
Det omvända U-formade sambandet kan förklaras ur ett biologiskt perspektiv. En kort 
period av stress aktiverar det sympatiska nervsystemet och kroppen gör sig redo för 
kamp. Hjärtat slår snabbare och vi andas in mer syre. Syre- och glukostillgången ökar 
därmed även i hjärnan och med mer bränsle kan hjärnan, och naturligtvis de delar som är 
involverade i inkodning, lagring och framplockning av minnen, arbeta mer effektivt. 
Dessutom utsöndras stresshormoner som även de påverkar de strukturer i hjärnan som är 
viktiga för olika minnesfunktioner. Katekolaminer utsöndras först (inom loppet av några 
sekunder) och påverkar kroppen direkt. Glukokortikoiderna (t ex kortisol) är något 
långsammare (här handlar det om minuter) men stannar också kvar och påverkar kroppen 
längre, det kan ta timmar innan alla spår är borta. Kortisol produceras i binjurebarken och 
frisätts när HPA-axeln (Hypothalamus - Pituitary gland (hypofysen) - Adrenal cortex 
(binjurebarken)) aktiveras (McEwen & Sapolsky, 1995). 
 
Det är framför allt i deklarativa minnestest (test som kräver lagring av information och 
kunskaper; innehållsminne) som man har hittat belägg för det omvända U-formade 
sambandet. Väldigt låga och väldigt höga kortisolnivåer visar sig orsaka försämringar i 
minnesprestation medan måttliga doser förbättrar resultatet (Domes, Rothfischer, 
Reichwald, & Hautzinger, 2005; Lupien & McEwen, 1997; Roozendaal, 2000;  Sauro, 
Jorgensen, & Pedlow, 2003). När det gäller akut stress är bilden motsägelsefull. 
Kortisoltillförsel kan antingen leda till förbättrat eller till försämrat minne. Vad gäller 
kronisk stress verkar det dock som att kortisol huvudsakligen har negativa effekter på 
minnet (Het, Ramlow, & Wolf, 2005). Sambanden är emellertid inte enkla. Olika delar av 
minnesprocesserna påverkas olika. Resultatet beror på vilka delar av hjärnan olika typer 
av minnen använder sig av och hur känsliga dessa delar är mot kroppens stressreaktion. 
Hippokampus är särskilt ömtålig. Detta beror på att hippokampus har många receptorer 
för glukokortikoider och det verkar vara just glukokortikoiderna som har störst inverkan 
på minnesfunktionerna. Utsöndras glukokortikoider under en längre period förändrar 
dessa strukturen hos dendriterna. Det har visat sig att nervceller t o m kan förtvina och 
dö. Eftersom hippokampus framför allt är involverad i inkodning och framplockning av 
explicit (medvetet återkallat) minne, är det i första hand detta som störs vid långvarig 
stressbelastning. Implicit (automatiskt och omedvetet återkallat) minne är i högre grad 
kopplat till andra delar av hjärnan bl a cerebellum (lillhjärnan), som inte alls påverkas i 
lika hög grad av stress (Lupien & Lepage, 2001; Lupien & McEwen, 1997; McEwen & 
Sapolsky, 1995). Studier visar att stress och höga halter glukokortikoider framför allt 
försämrar förmågan att återkalla minnen. När det gäller inkodning och konsolidering av 
minnen är kunskaperna mer diffusa (Roozendaal, 2000; Sauro et al., 2003). 
 
Ytterligare faktorer har visat sig ha betydelse för minnesprestationen under stress. Ett 
exempel är vid vilken tid på dagen man gör mätningarna. Medan kortisoltillförsel tidigt 
på dagen, när kroppens naturliga kortisolnivåer redan är höga, tenderar ha negativa 
konsekvenser för deklarativa minnesprestationer, är förhållandet det motsatta på 
eftermiddagen, när de naturliga nivåerna är relativt låga (Het et al., 2005; Maheu, 
Collicutt, Kornik, Moszkowski, & Lupien, 2005).  Det har också visat sig att graden av 
emotionellt innehåll i det som ska minnas inverkar. Vi minns emotionellt laddade 
händelser bättre än neutrala (Payne et al., 2006). 
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Ett sätt att ta reda på hur en längre tids höga halter glukokortikoider påverkar hjärnan är 
att närmare studera de grupper som av olika anledningar lever eller har levt med höga 
nivåer, t ex personer med depression, Cushings syndrom eller PTSD (posttraumatiskt 
stressyndrom). Deras hippokampus har konstaterats vara mindre än hos jämförbara 
kontrollgrupper. Dessutom har höga kortisolnivåer visat sig korrelera med försämrad 
kognitiv förmåga (Belanoff, Gross, Yager, & Schatzberg, 2001; McEwen & Sapolsky, 
1995). Genom att följa barn som drabbats av traumatisk stress har man också kunnat se 
att långvarig kraftig stress påverkar de kognitiva förmågorna negativt. Skadorna består 
ända upp i vuxen ålder (Bremner et al., 1995; Golier et al., 2002). 
 
Även forskning kring hur åldrandet påverkar våra kognitiva förmågor är av intresse. 
Ålderseffekter är mer uttalade vid explicita minnestester än vid implicita. När det gäller 
semantisk minnesprestation (kunskapsminne, d v s kunskaper om världen, ting, ord, 
förhållanden m m som inte är knutna till personen direkt) och priming (information som 
nyligen tagits in och påverkar den fortsatta informationsbearbetningen omedvetet) finns 
det inga skillnader mellan olika åldersgrupper om man tar bort effekterna av olika 
bakgrundsfaktorer. Ålder korrelerar dock med prestation i episodiska minnestest 
(händelseminnen kopplade till personen i tid och rum) (Bäckman, Small, Wahlin, & 
Larsson, 2000; Lupien et al., 1997; Lupien et al., 1998; Nyberg, Bäckman, Erngrund, 
Olofsson, & Nilsson, 1996). Vad gäller primärminne (korttidsminne, arbetsminne, d v s 
nyinkommen information som kan hållas kvar och bearbetas medvetet under en kortare 
tid) tycks det vara så att skillnader saknas om minnesuppgiften är relativt enkel och 
fokuserad medan skillnader kan fastställas när uppgiften kräver flera moments samtidiga 
aktivitet, t ex lagring och processande (Raz, 2000). Wahlin, Bäckman och Winblad 
(1995) har bl a studerat skillnader i primär- och sekundärminnesprestation bland äldre 
med hjälp av Tulving och Colotlas metod (1970) (se nedan sid. 8). De konstaterar att 
medan primärminnesfunktionen inte verkar förändras med ålder så försämras 
sekundärminnesprestationen. Försämringen är inte enorm, men ändå påtaglig. Man antar 
att de neurala förändringar som är förknippade med åldrande ligger bakom skillnaderna. 
Det handlar t ex om förändringar i frontalloben och skadade eller försvunna nervceller i 
hippokampus (Bäckman et al., 2000; Lupien et al., 1997; Lupien et al., 1998; Nyberg et 
al., 1996; Raz, 2000).  
 
När det gäller arbetsminnets stresskänslighet kan även en kognitiv och en 
socialpsykologisk förklaring vara på sin plats. Ur ett kognitivt perspektiv kan man utgå 
ifrån de idéer som Baddeley och Hitch presenterade 1974 och som fortfarande ligger till 
grund för vår syn på arbetsminnet. I grova drag kan man beskriva deras teori genom att 
rita upp en modell där ett övergripande kontrollsystem (centrala exekutiven) styr och 
fördelar minneskapaciteten till specialiserade moduler. I det visuella-spatiala skissblocket 
kan bilder och rumsliga relationer lagras och i den fonologiska slingan repeteras verbala 
uppgifter för att bibehållas i arbetsminnet. Kapaciteten i arbetsminnet är dock begränsad. 
Det som händer när vi utsätts för stress är att stressen gör anspråk på denna begränsade 
arbetsminneskapacitet. Vi har svårt att inte tänka på det som stressar oss. Detta leder till 
försämrade resultat i prestationer kopplade till arbetsminnet. Ju mer de minnesuppgifter 
som vi ställs inför kräver av vår centrala exekutiv och ju mer integrerat och elaborativt 
processande som krävs, desto större blir stressens påverkan. Detta är en kognitiv 
förklaring till varför det explicita minnet i högre grad än det implicita påverkas av stress, 
och varför mer krävande minnesuppgifter påverkas mer negativt av stress än mindre 
krävande (Vondras, Powless, Olson, Wheeler, & Snudden, 2005). 
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En socialpsykologisk förklaring utgår ifrån forskningen kring mental kontroll (mental 
control) (Vondras et al., 2005; Wegner & Erber, 1992). Med mental kontroll avses 
medvetna försök att kontrollera innehållet och processerna i vårt tänkande. Det handlar bl 
a om hur svårt vi har att stå emot tankar som vi inte vill tänka. Stress kan tänkas ligga 
bakom oönskade tankar. Medvetandet har inte obegränsad kapacitet, och när 
bortträngandet av ovälkomna tankar tävlar med en minnesuppgift om kapaciteten i 
arbetsminnet kan detta resultera i försämrade minnesprestationer. Explicita 
minnesuppgifter kräver mer av arbetsminnet och kommer därmed att försämras i högre 
grad än implicita vid stress. 
 
Samma mönster kommer igen i studier av oro, och oro är ett fenomen som ofta kopplas 
samman med stress. Hur oro påverkar våra kognitiva förmågor tycks också bero på 
graden av automatik i den kognitiva processen. Ju mer automatisk förmågan är desto 
mindre påverkas den (Eysenck, 1989; Eysenck & Mogg, 1992). 
 
När det gäller att mäta graden av stress verkar många föredra att mäta halten av kortisol i 
saliv, blod eller urin, men några väljer att låta deltagarna själva skatta sin stress med olika 
skalor som utgångspunkt. Tankarna bakom syftet med dessa självskattningsskalor kan 
härledas till Lazarus teorier kring hur viktig en persons tolkning av stressorn 
(utmaningen) är för stressreaktionen (1966). När vi ställs inför en stressor förbereder sig 
kroppen på att kunna hantera den uppkomna situationen på ett lämpligt sätt. Kroppen 
reagerar både fysiologiskt och på det psykologiska planet. Detta är inte två skilda 
reaktioner utan de måste ses i en helhet och i ett sammanhang, eftersom de interagerar 
med varandra. Den fysiologiska reaktionen tolkas med hjälp av vår kognitiva förmåga på 
det psykologiska planet, samtidigt som denna tolkning i sin tur påverkar graden av och 
innehållet i den fysiologiska responsen. Reaktionerna styrs ifrån hjärnan, här avgörs vad 
som upplevs som en stressor och hur kroppen ska reagera på denna (McEwen, 2000). 
Självskattningsskalorna fungerar alltså som ett mått på individens subjektiva bild av sin 
stressnivå och blir i sammanhanget användbara verktyg. 
 
Yee, Edmondson, Santoro, Begg och Hunter (1996) har använt en enkät som avser att 
mäta livsstress; LES (The Life Experiences Survey). Där listar deltagarna vilka av 47 
presenterade händelser som inträffat i deras liv under det senaste halvåret, om man 
uppfattat händelsen som positiv eller negativ, och i vilken grad händelsen påverkat 
personen på en fyragradig skala. Genom att jämföra resultaten från LES med olika 
kognitiva test har man kunnat visa att positivt skattad livsstress inte påverkar vare sig 
explicit eller implicit minne, inte ens vid mer krävande uppgifter. Inte heller negativt 
skattad livsstress påverkar prestationen vid enklare explicita och implicita uppgifter. 
Däremot presterar de med högt skattad negativ livsstress signifikant sämre i det mer 
krävande testet, som gick ut på att markera om olika bilder (en stjärna och ett plus-tecken 
i olika förhållande till varandra) och olika påståenden (t ex ”The plus is above the star.”, 
”The star is not below the plus.”) överensstämde med varandra eller inte. I samma studie 
fyllde deltagarna även i CIQ (The Cognitive Interference Questionnnaire) som avser att 
mäta i vilken grad försökspersonerna tänkt på annat än själva uppgiften under tiden de 
genomfört testet. Försökspersonerna bedömer hur ofta (på en skala från 1 =”never” till 5 
=”very often”) de tänkt tankar som ”I thought about how poorly I was doing.” eller ”I 
thought about friends.”. Det visade sig att de som rapporterade hög grad av negativ 
livsstress också upplevde hög grad av distraherande tankar under försöket. 
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Klein och Boals (2001) har testat arbetsminneskapaciteten genom att låta försökspersoner 
läsa upp enkla ekvationer med svar. Sedan har försökspersonerna angett om svaren var 
riktiga eller felaktiga. Efter att ha sett och läst 2-7 problem har deltagarna ombetts återge 
så många av ekvationerna som möjligt. Här har man också använt LES som mått på 
stressnivå. I resultatet kunde Klein och Boals konstatera att det fanns en korrelation 
mellan höga värden av negativt skattad livsstress och sämre prestation i minnestestet. 
Man kunde dessutom se att ju fler problem som presenterades för deltagarna, desto sämre 
presterade de som rapporterat höga värden av negativt skattad livsstress. Resultaten är i 
linje med Yee et al.’s studie (1996). 
 
Vondras et al. (2005) har använt PSS (Perceived Stress Scale) (se nedan sid. 8) för att 
avgöra stressnivå. De visar att prestationen i mer krävande minnesuppgifter, som att 
återge historier som presenterats oralt (både med och utan tidsfördröjning), var sämre hos 
de deltagare som skattade sin egen stressnivå högst. I studien kontrollerades också 
deltagarnas förmåga att lära sig presenterade ordpar (The Verbal Paired Associates, VPS) 
samt Digit Symbol Substitution of the Wechsler Adult Intelligence Scale och Digit Symbol 
Incidental Learning test. De två senare testen anses vara mindre krävande än VPS, d v s i 
högre grad använda sig av arbetsminnets fonologiska och visuella spatiala loopar, istället 
för att ställa krav på de mer exekutiva funktionerna som innebär mer integrerat och 
elaborerat processande. Inga signifikanta samband mellan dessa mindre krävande test och 
den självskattade stressnivån enligt PSS kunde påvisas. Både Yee et al.’s (1996) och 
Klein och Boals (2001) slutsatser bekräftas alltså. 
 
En nyligen publicerad studie har tittat närmare på sambandet mellan självskattad stress 
och minnesprestationer hos äldre (medelålder 80,0 år) (Stawski, Sliwinski, & Smyth, 
2006). PSS användes, liksom Impact of Event Scale (IES) och Center for 
Epidemiological Studies – Depression Scale (CES-D). IES avses mäta i vilken grad den 
mest stressfyllda händelsen i deltagarens liv påverkat denne kognitivt. På en skala ifrån 1 
=”never” till 4 =”very often” markeras hur ofta man haft efterhängsna tankar och hur 
ofta man försökt undvika dessa tankar, med utgångspunkt ifrån 15 påståenden. Man tar 
också hänsyn till hur allvarlig deltagaren anser att den stressfyllda händelsen var och hur 
långt tillbaks i tiden denna ligger. CES-D består av 20 påståenden kring negativ 
sinnesstämning och depression som graderas ifrån 1 =”not at all” till 4 =”very much”. 
Avsikten är att få ett mått på depressiva symptom. Dessa självskattade test har sedan 
jämförts med resultat ifrån flera tester i episodiskt minne, arbetsminne och 
processhastighet. Endast IES visade sig korrelera med prestation, och det i samtliga tre 
minnestestkategorier. 
 
På 60-talet startades IDA-projektet (Individual Development and Adaption) av David 
Magnusson på Stockholms Universitet. Det är ett longitudinellt projekt där alla barn i 
Örebro som gick i årskurs 3 år 1965 ingår. Olika typer av datainsamlingar har gjorts både 
under skoltiden och senare. Som en del av IDA-projektet genomfördes 1998 insamling av 
en mängd data ifrån de kvinnor som var registrerade i projektet. Temat för 
datainsamlandet var Kvinnors hälsa och arbete i ett livsperspektiv (Bergman, 2000). 
Inom ramen för denna studie genomfördes bl a fem minnestest (fyra episodiska och ett 
semantiskt) och två mått på stressnivå samlades in (mätning av morgonkortisolnivåer och 
PSS). Sundqvist Karathanasis (2006) har analyserat prestationerna i de fyra episodiska 
minnestesterna i ljuset av kortisolnivåer. Något överraskande visade det sig att låga 
respektive höga kortisolnivåer korrelerade med bättre resultat i minnesprestation, ett 
rättvänt U-format samband alltså. Inga signifikanta resultat erhölls i analysen av primär- 
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respektive sekundärminnesprestation (se nedan sid. 8).  I den här studien läggs fokus på 
de fyra episodiska minnestesterna kopplade till den självskattade stressnivån med hjälp 
av PSS. 
 
När man undersöker sambanden mellan stress och minne måste man vara observant på 
andra faktorer som kan påverka minnesprestationen. Ålder har redan berörts, kön är en 
annan klassisk bakgrundsfaktor. En tredje omständighet att vara uppmärksam på är 
utbildning. Utbildningsnivå har visat sig korrelera med prestation i minnestest i många 
sammanhang (t ex Lee, Buring, Cook, & Grodstein, 2006). Inte heller här är sambanden 
dock enkla. Flera studier visar på att utbildningsnivå endast kan förklara minnesprestation 
till en viss gräns (Ardila, Ostrosky-Solis, Rosselli, & Gómez, 2000; Clark et al., 2006).  
 
Syfte 
Syftet med den här studien är att undersöka om sambandet mellan en individs 
självskattade stress (med hjälp av PSS) och dennes prestation i olika episodiska 
minnestest är omvänt U-format. Avsikten är att jämföra resultaten ifrån explicita 
minnestest med implicita minnestest, samt att studera eventuella olikheter i primär- 
respektive sekundärminnesprestation. Dessutom avses granska om utbildningsnivå 
påverkar prestationen.  
 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
Totalt ingår 639 kvinnor i IDA-projektet. År 1998 då delstudien Kvinnors hälsa och 
arbete i ett livsperspektiv genomfördes fyllde de 43 år. I delstudien gjordes personliga 
intervjuer, samt psykologiska och medicinska undersökningar. Man mätte även 
stresshormoner och bendensitet (Bergman, 2000). Av kvinnorna har 200 både besvarat 
enkäten PSS och genomfört de fem minnestesten. P g a oklarheter i datainkodningen har 
15 av dessa plockats bort ifrån denna studie. Ett exempel på en sådan oklarhet är när en 
deltagares antal markerade rätta svar i ett minnestest inte överensstämmer med angiven 
summa rätta svar för den deltagaren. Återstående 185 kvinnor utgör undersökningens 
deltagare. Dessa har delats in i två grupper; 75 högutbildade, vilka i någon form har 
deltagit i universitets- eller högskolestudier, och 97 lågutbildade, med som högst 
gymnasieutbildning bakom sig. Resterande 13 deltagare har inte uppgett 
utbildningsbakgrund men ingår i analysen av samtliga deltagare. 
 
Hälsoundersökningen 
Beskrivningen av procedurerna kring hälsoundersökningen, minnestesten och PSS är 
baserad på information ifrån Bergman (2000) och Sundqvist Karathanasis (2006), om inte 
annat anges.  
 
Inledningsvis skickades ett brev med information om studien hem till alla deltagare. 
Därefter tog en sjuksköterska telefonkontakt med var och en för att avtala tid för besöket 
på IDA-kliniken och för att ge kort information om hälsoundersökningen. Två deltagare 
genomförde hälsoundersökningen samtidigt, men guidades av varsin 
undersökningsledare. Vid ankomst fick de information om undersökningen, om IDA-
projektets historik och syfte, om den medicinska undersökningens delar, om sekretess, 
deltagarrättigheter och ersättning för medverkan (500 kr samt eventuell reseersättning). 
Skriftlig information om IDA-projektet och vissa forskningsrapporter kring tidigare 
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insamlade data ifrån IDA delades ut. Deltagarna fick också en beställningstalong att 
använda om de var intresserade av att ta del av ytterligare litteratur. Eventuella frågor 
besvarades. 
 
Undersökningen var indelad i fem olika block: (1) Enkätblock 1 med bl a frågor om 
livstillfredsställelse, alkohol och droger, (2) Provtagning och hälsoundersökning, (3) 
Kaffe- och fruktpaus, (4) Sjuksköterskeblock med frågor om fysisk hälsa, medicinering 
och eventuella belastningsskador, och (5) Minnestest, Enkätblock 2 med frågor om 
trygghet, sjukskrivningar, känslor och emotioner och Arbete & Stress med frågor om 
upplevelser och känslor. Deltagarna genomförde blocken i olika ordning. Hela 
proceduren tog mellan 2,5 och 3 timmar och genomfördes på en vardag (förmiddag eller 
eftermiddag). Vissa förändringar i proceduren kunde förekomma. Ibland fanns t ex endast 
en undersökningsledare till hands. Denne följde då bägge deltagarna. 
 
Minnestest 
De två första minnestesten var två traditionella återgivningstest (Återgivningstest 1 samt 
Återgivningstest 2). Undersökningsledaren och deltagaren satt mitt emot varandra vid ett 
litet bord. Inledningsvis läste undersökningsledaren upp instruktionerna för deltagaren. 
Deltagaren informerades om att hon skulle få höra ett antal ord som hon omedelbart efter 
uppräknandet skulle återge. Ordningen hos de uppräknade orden hade ingen betydelse. 
Sedan tillfrågades deltagaren om hon förstått och var redo att börja. Tolv ord lästes upp 
med två sekunders mellanrum. Orden var inspelade på ett kassettband och spelades upp 
på en bandspelare (Panasonic, RQ-2102). Efter uppläsningen hade deltagaren en minut på 
sig att återge orden. Ett tidtagarur (H-E AB) användes för att kontrollera tiden. 
Undersökningsledaren markerade på en förtryckt lista i vilken ordning deltagaren återgav 
orden. Upprepningar markerades, liksom förekomsten av ord som skiljde sig från de tolv 
ursprungliga. 
 
Det tredje minnestestet var ett ordflödestest vilket avsåg att mäta det semantiska minnet. 
Deltagarna fick 1 minut på sig att räkna upp så många ord (förutom egennamn och 
siffror) de kunde komma på som började på bokstaven A. Resultatet ifrån detta test 
kommer inte att behandlas i denna studie. 
 
De två avslutande minnestesten var två ordfragmenttest. Ett ordfragmenttest består av ord 
där endast vissa bokstäver är ifyllda. De bokstäver som saknas är markerade med 
understreck, t ex ”_ K _ V _”. Deltagarna ska själva fylla i de bokstäver som saknas för 
att ordet ska bli komplett, i exemplet förslagsvis ”SKIVA”. Varje ordfragmenttest bestod 
av 20 ordfragment och deltagarna hade 1 minut och 40 sekunder på sig att lösa vart och 
ett av testen. För att kunna få ett mått på implicit minne genom elaborerad igenkänning 
var det första ordfragmenttestet (Ordfragmenttest utan uppmaning) delvis baserat på det 
andra återgivningstestet (Återgivningstest 2). Tio av ordfragmenten kunde kompletteras 
med ord som förekommit i det andra återgivningstestet. Detta var dock deltagarna 
ovetande om. Det andra ordfragmenttestet (Ordfragmenttest med uppmaning) var på 
samma sätt delvis grundat på det första återgivningstestet (Återgivningstest 1). Inför detta 
test uppmanades dock deltagarna att där det var möjligt försöka komplettera 
ordfragmenten med hjälp av de ord de hört under det första återgivningstestet. På så sätt 
fick man även ett mått på igenkänning, en funktion som baserar sig på både explicit och 
implicit minne. Deltagarnas svar spelades in på en bandspelare (Panasonic, RQ-2102) 
och tidtagarur (H-E AB) användes. Både före och efter testtillfället förvarades testerna i 
kuvert. 
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Självskattad stress 
Innan hälsoundersökningen avslutades med en psykiatrisk intervju skickade 
undersökningsledaren med deltagarna nio formulär att fylla i hemma. Dessa har senare 
skickats tillbaka i frankerade kuvert. En av blanketterna var enkäten PSS där individen 
får uppskatta hur ofta hon har haft specificerade upplevelser, känslor och tankar under 
den senaste månaden. De 14 frågorna handlar bl a om hur ofta man under den senaste 
månaden har blivit upprörd över något som skett helt oväntat, hur ofta man känt att man 
inte har haft kontroll över de viktiga faktorerna i ens liv, och hur ofta man känt sig nervös 
och stressad. Svarsalternativen är graderade från Aldrig (0), via Sällan (1), Ibland (2) och 
Ganska ofta (3), till Mycket ofta (4). 
 
PSS är ursprungligen utvecklad i USA (Cohen, Karmarck, & Mermelstein, 1983) och 
bygger på Lazarus transactional stress model (Lazarus, 1966; Lazarus & Folkman, 
1984). Enligt denna modell betraktas en händelse som en stressor om individen upplever 
händelsen som ett hot och om hon inte upplever sig ha tillräcklig kapacitet att hantera 
händelsen (”coping”). Det är alltså personens upplevelse av situationen som står i 
centrum. PSS anses mäta i vilken grad individen upplever sitt liv oförutsägbart, 
okontrollerbart och överlastat, d v s vara ett instrument för att mäta mental stress (Eskin 
& Parr, 1996). Test har visat att PSS har hög reliabilitet och validitet (Cohen et al., 1983). 
Den svenska version av PSS som använts i denna undersökning har även den testats ur 
reliabilitets- och validitetssynpunkt; Cronbach’s alfa uppmättes till .82 och split-half 
reliabiliteten (Guttmans split-half koefficient) till .83. Resultaten stämmer väl överens 
med de amerikanska. Innehållsvaliditeten har bl a mätts genom att korrelera PSS med 
andra test som antas mäta närliggande fenomen; ”Life Events”(LES), ”The Beck 
Depression Inventory” och ”The Perceived Social Support Scales”. Korrelationerna är i 
stort signifikanta. För ett mer utförligt resonemang se Eskin och Parr (1996). 
 
Analys och databearbetning 
I analysen av primärminne respektive sekundärminne har Tulving och Colotlas metod 
(1970) använts. Denna innebär att man kodar de ihågkomna orden i ett återgivningtest i 
två grupper; ord hämtade ifrån primärminnet respektive ord hämtade ifrån 
sekundärminnet. Detta gör man genom att räkna de ord som förekommit mellan ordets 
presentation i den ursprungliga listan och själva återgivningen. Rent konkret adderas det 
antal ord som har lästs upp från den ursprungliga listan efter det att det aktuella ordet 
lästes upp, med antal ord som deltagaren återgivit innan han/hon återger det aktuella 
ordet. I de fall maximalt 6 ord förekommer mellan uppläsning och återgivning kodas 
ordet som hämtat från primärminnet. I de fall där 7 eller fler ord förekommit mellan 
uppläsning och återgivning kodas ordet som hämtat från sekundärminnet. Exempel; ordet 
TAK läses upp som nummer 7 i ett återgivningstest bestående av 12 ord. Deltagaren 
återger ordet TAK som tredje ord. Mellan uppläsning och återgivning har det då 
förekommit 5 upplästa ord och 2 återgivna ord vilket totalt ger 7 ord. Ordet TAK kodas 
som hämtat ifrån sekundärminnet. I analysen har varje deltagares resultat ifrån de två 
återgivningstesten räknats samman till ett mått på Primärminne och ett mått på 
Sekundärminne. 
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Resultat 
 
Lägsta och högsta nivåer för deltagarnas självskattade stressnivå enligt PSS presenteras i 
Tabell 1. De värden som PSS kan resultera i är som lägst 0 (minimalt självskattad stress) 
och som högst 56 (maximalt självskattad stress). Grupperna skiljer sig inte nämnvärt 
ifrån varandra. Att det maximala värdet på PSS för Samtliga är större än i grupperna 
Högutbildade respektive Lågutbildade beror på att även deltagare som inte angett 
utbildningsbakgrund ingår i denna grupp. Det är en av dessa som har skattat sin stress 
högre än övriga. 
 
 
Tabell 1. Minimi- och maximiväden i PSS-test för grupperna Samtliga, Högutbildade och 
Lågutbildade. 
 

PSS Minimum Maximum 
Samtliga (n=185) 15 40 
Högutbildade (n=75) 19 37 
Lågutbildade (n=97) 15 37 

 
 
Medelvärden och standardavvikelser, både för PSS och för samtliga ingående minnestest, 
är sammanställda gruppvis i Tabell 2. Eftersom de presenterade ordlistorna bestod av 12 
ord är 12 det högsta möjliga värdet i Återgivningstest 1 och Återgivningstest 2. Ifrån 
primärminnet respektive sekundärminnet kan högst 6 ord ifrån Återgivningstest 1 + 6 ord 
ifrån Återgivningstest 2 = 12 ord hämtas i den här undersökningen. I vart och ett av 
ordfragmenttesten var det möjligt att maximalt komplettera 10 ord.  
 
 
Tabell 2. Medelvärden (och standardavvikelser) för PSS; Återgivningstest 1; 
Återgivningstest 2; Primärminne; Sekundärminne; Ordfragmenttest utan uppmaning; 
samt Ordfragmenttest med uppmaning, för grupperna Samtliga, Högutbildade och 
Lågutbildade. 
 

Typ av test Samtliga 
 (n=185) 

Högutbildade 
(n=75) 

Lågutbildade 
(n=97) 

PSS 
 

27,59 (4,18) 27,60 (3,86) 27,30 (4,29) 

Återgivningstest 1 
 

5,95 (1,60) 5,85 (1,78) 6,09 (1,44) 

Återgivningstest 2 
 

6,27 (1,45) 6,29 (1,49) 6,18 (1,43) 

Primärminne   
    

3,65 (1,36) 3,71 (1,32) 3,59 (1,38) 

Sekundärminne  
     

8,57 (2,63) 8,45 (2,96) 8,67 (2,36) 

Ordfragmenttest  
   utan uppmaning 

0,97 (1,00) 0,81 (0,97) 1,11 (1,06) 

Ordfragmenttest  
   med uppmaning 

2,04 (1,75) 1,99 (1,74) 1,97 (1,82) 

 



 10

Även här är gruppernas värden mycket lika varandra. Det finns inga signifikanta 
skillnader mellan medelvärdena i gruppen Högutbildade jämfört med medelvärdena i 
gruppen Lågutbildade i något av testen. Att medelvärdet för Ordfragmenttest med 
uppmaning, är större i gruppen Samtliga än i de båda delgrupperna Högutbildade samt 
Lågutbildade beror på att de deltagare som inte angett utbildningsbakgrund (n=13) har ett 
medelvärde på 2,85. 
 
I Tabell 3. visas de anpassade kvadratiska funktioner som räknats fram med PSS som 
oberoende variabel och resultatet i vart och ett av minnestesten som beroende variabel. 
En alfanivå på 5 % har användes vid samtliga signifikansprövningar. Endast ett 
signifikant samband har uppmätts, nämligen för gruppen Högutbildade i Återgivningstest 
1. Detta samband åskådliggörs grafiskt i Figur 1. 
 
 
Tabell 3. Sambandet, enligt en anpassad kvadratisk funktion, mellan PSS och 
Återgivningstest 1; Återgivningstest 2; Primärminne; Sekundärminne; Ordfragmenttest 
utan uppmaning; samt Ordfragmenttest med uppmaning, för grupperna Samtliga, 
Högutbildade och Lågutbildade. 
 

Typ av test Grupp  Anpassad kvadratisk funktion 
Återgivningstest 1 Samtliga R2=.010, F(2, 182)=.946, p=.390 
 Högutbildade R2=.094, F(2, 72)=3.752, p=.028 
 Lågutbildade R2=.001, F(2, 94)=.037, p=.963 
   
Återgivningstest 2 Samtliga R2=.027, F(2, 182)=2.558, p=.080 
 Högutbildade R2=.057, F(2, 72)=2.196, p=.119 
 Lågutbildade R2=.016, F(2,94)=.757, p=.472 
   
Primärminne Samtliga R2=.010, F(2, 182)=.950, p=.389 
     Högutbildade R2=.022, F(2, 72)=.794, p=.456 
   Lågutbildade R2=.001, F(2,94)=.042, p=.959 
   
Sekundärminne Samtliga R2=.021, F(2, 182)=1.973, p=.142 
    Högutbildade R2=.067, F(2, 72)=2.596, p=.082 
 Lågutbildade R2=.011, F(2,94)=.520, p=.596 
   
Ordfragmenttest Samtliga R2=.006, F(2, 182)=.574, p=.564 
    utan uppmaning Högutbildade R2=.000, F(2, 72)=.003, p=.997 
 Lågutbildade R2=.017, F(2,94)=.818, p=.444 
   
Ordfragmenttest Samtliga R2=.017, F(2, 182)=1.590, p=.207 
     med uppmaning Högutbildade R2=.044, F(2, 72)=1.671, p=.195 
 Lågutbildade R2=.026, F(2,94)=1.261, p=.288 
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Figur 1. Anpassning av en kvadratisk funktion med PSS som beroende och 
Återgivningstest 1 som oberoende faktor för gruppen Högutbildade (n=75). 

 
 
Post hoc har även ett linjärt samband mellan PSS och gruppernas prestation i de olika 
minnestesterna sökts. Inga signifikanta samband uppmättes. 
 

 
Diskussion 

 
Syftet med studien var att pröva om det fanns ett omvänt U-format samband mellan 
individers självskattade stressnivå enligt PSS och deras prestation i olika episodiska 
minnestest. Både explicit och implicit minnesprestation har mätts. Dessutom har Tulving 
och Colotlas metod (1970) för kategorisering av primär- och sekundärminnesprestation 
använts. Syftet var även att undersöka om utbildningsnivån har någon betydelse för 
testresultaten. Därför delades deltagarna in i två grupper efter utbildningsnivå; Hög- 
respektive Lågutbildade. 
 
Ett omvänt U-format samband skulle visa att både lågt skattad och högt skattad stressnivå 
har negativ inverkan på minnesprestationen jämfört med en medelskattad nivå. Studien 
kunde inte bekräfta hypotesen om ett omvänt U-format samband, inte för något av de 
olika sätten att mäta minnesprestation. Endast ett signifikant resultat uppmättes, närmare 
bestämt för gruppen Högutbildade i Återgivningstest 1, R2=.094, F(2, 72)=3.752, p=.028; 
ett explicit minnestest. Resultatet för samma grupp i Återgiviningstest 2, ett test med 
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exakt samma upplägg som Återgivningstest 1, var inte signifikant, R2=.057, F(2, 
72)=2.196, p=.119. Detta faktum i kombination med massignifikansproblemet gör att det 
signifikanta resultatet måste behandlas varsamt. Vid 18 t-test, som det är fråga om i den 
här undersökningen, är det stor risk (60%) att det signifikanta resultatet bara är 
signifikant av en slump och att nollhypotesen egentligen är sann. Vid en 
Bonferronikorrigering av alfanivån upphör det signifikanta resultat i undersökningen att 
vara signifikant. 
 
De två grupper som deltagarna på grundval av utbildningsnivå delats in i, skiljer sig inte 
nämnvärt ifrån varandra i prestation. Vad gäller PSS var gruppernas minimivärden, 
maximivärden och medelvärden mycket lika varandra. Gruppen Lågutbildade har dock 
något större standardavvikelse än gruppen Högutbildade, vilket tyder på en större 
spridning mellan individerna i denna grupp. Grupperna uppvisar också väldigt lika 
resultat i minnestesterna. I tre av testerna presterar Högutbildade något bättre än 
Lågutbildade, men i resterande tre tester är förhållandet det omvända. Skillnaderna är så 
små att de inte är signifikanta. Det är bara att konstatera att i den här undersökningen 
hade deltagarnas utbildningsnivå inte haft någon betydelse för resultaten, vare sig för 
nivån på den självskattade stressen eller för prestationen i de olika minnestesterna. 
 
Resultatet ifrån IDA-studien överensstämmer med tidigare forskning, både vad gäller de 
implicita och de explicita minnestesterna. Yee et al. (1996) kunde inte visa på några 
signifikanta samband mellan stressnivå och implicit minne. De använde sig i och för sig 
inte av PSS utan av LES som mått på självskattad stress. Studier med andra sätt att mäta 
stress visar på samma resultat (Lupien & Lepage, 2001; Lupien & McEwen, 1997; 
McEwen & Sapolsky, 1995). Även i äldreforskningen bekräftas förhållandet. Ett exempel 
är att priming inte förändras med stigande ålder medan episodiskt minne gör det 
(Bäckman et al., 2000; Lupien et al., 1997; Lupien et al., 1998; Nyberg et al., 1996). 
Förhållandet förklaras ur ett biologiskt perspektiv med att de delar av hjärnan som är 
involverade i implicita minnesfunktioner inte alls påverkas av stress i lika hög grad som t 
ex hippokampus, som har större betydelse för explicita minnesfunktioner (Lupien & 
Lepage, 2001; Lupien & McEwen, 1997; McEwen & Sapolsky, 1995). Resultaten kan 
också klarläggas ur ett kognitivt och ett socialpsykologiskt perspektiv. De har helt olika 
infallsvinklar, men båda resonemangen resulterar i slutsatsen att kapaciteten i 
arbetsminnet är begränsad. Eftersom stress anses ta minneskapacitet i anspråk, 
konkurrerar stress helt enkelt ut andra minnesuppgifter, vilket leder till i försämrad 
minnesprestation. Implicita minnesuppgifter behöver dock inte lika mycket kapacitet som 
explicita, och förblir därmed mer opåverkade vid stress (Vondras et al., 2005). De 
implicita kognitiva förmågorna har också visat sig vara mer opåverkade av oro än de 
explicita förmågorna, vilket ytterligare förstärker resonemanget (Eysenck, 1989; Eysenck 
& Mogg, 1992).  
 
Eftersom explicit minne förefaller vara känsligare för stress än implicit minne vore det 
mer logiskt att de explicita minnestesterna visade på en korrelation med PSS. Det är 
därför inte överraskande att det är just i ett explicit minnestest (Återgivningstest 1, 
gruppen Högutbildade) som det enda signifikanta sambandet i undersökningen uppmätts. 
Här gäller det dock att lägga märke till skillnaderna mellan olika sätt att mäta explicit 
minne. Raz (2000) pekar på att skillnader i resultat beror på minnesuppgiftens 
komplexitet. Ett explicit återgivningstest av det slag som använts här, d v s ett antal 
uppräknade ord som deltagaren uppmanas försöka att komma ihåg och återge, måste 
betraktas som en relativt enkel minnesuppgift utan djupare elaborativt processande. I 
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Vondras et al.’s studie (2005) kunde inga samband mellan de enklare deklarativa 
minnestesten och självskattad stressnivå enligt PSS uppmätas. Något samband mellan 
PSS och episodiskt minne eller arbetsminne fann inte heller Stawski et al. (2006). De 
studier som använt LES som mått på livsstress (Yee et al., 1996; Klein & Boals, 2001) 
kunde inte heller bekräfta samband mellan enklare explicita minnestest och självskattad 
stressnivå. Yee et al. (1996), Klein och Boals (2001) och Vondras et al. (2005) har det 
gemensamt att de kan visa på att de deltagare som skattar sin stress allra högst (antingen 
med PSS eller med LES – negativ stress) presterar sämre än övriga i de test som är mer 
krävande. Eftersom inga sådana test ingått i denna studie, kan denna bild varken 
bekräftas eller bestridas med hjälp av detta underlag. Med tidigare forskning som 
utgångspunkt skulle man kunna påstå att det signifikanta resultatet i Återgivningstest 1 
för gruppen Högutbildade är relativt anmärkningsvärt. Som tidigare berörts bör dock ett 
enskilt signifikant samband betraktas med viss skepsis i detta sammanhang. 
 
En intressant observation kan göras vid en jämförelse av p-värdena för Ordfragmenttest 
utan uppmaning med desamma för Ordfragmenttest med uppmaning. Ordfragmenttest 
utan uppmaning, som är avsett att mäta implicit minne, ligger betydligt längre ifrån ett 
signifikant resultat än Ordfragmenttest med uppmaning, ett mått på både explicit och 
implicit minne. Inget resultat är dock signifikant. Kanske kan detta ändå vara en antydan 
om att det explicita minnet är av större intresse än det implicita när man studerar stress 
påverkan på olika minnesprocesser.  
 
Varken primär- eller sekundärminnesprestation uppvisade en signifikant korrelation med 
självskattad stress i IDA-materialet. Vid en jämförelse av p-värdena för Primärminne 
med desamma för Sekundärminne, visar det sig dock att p-värdena för Sekundärminne är 
betydligt närmare ett signifikant resultat än p-värdena för Primärminne, oavsett grupp. 
Det är viktigt att komma ihåg att inga p-värden är signifikanta, men kanske kan detta 
ändå ge en vink om att sekundärminnet i högre grad kan vara påverkat av stressnivå än 
primärminnet. Detta skulle i så fall stämma överens med både den kognitiva och den 
socialpsykologiska förklaringsmodellen (Vondras et al., 2005). Sekundärminnet skulle i 
detta avseende antas kräva mer av arbetsminnet och därmed också vara känsligare för 
stress. Synsättet skulle även gå i samma linje som Wahlin et al.’s (1995) resonemang 
kring primär- och sekundärminnets påverkan vid åldrande. Det skulle vara intressant att 
se om korrelationen mellan självskattad stress enligt PSS och sekundärminnesprestation 
skulle bli signifikant vid mer avancerade minnestest, test som krävde ännu mer av 
arbetsminnets kapacitet. Här finns uppslag till ytterligare forskning. 
 
En skillnad i resultaten i denna studie jämfört med tidigare studier är att medelvärdet för 
PSS i hela gruppen (27,59) är något högre än t ex de medelvärden Erskin och Parr (1996) 
presenterar (24,4). Detta kan delvis förklaras genom att Erskin och Parr gjort sina 
undersökningar på studenter och i den här studien är deltagarna drygt 40 år. Ålder har 
nämligen visat sig korrelera positivt med PSS (r=.25, p=.05) (Erskin & Parr, 1996). Att 
detta dock inte alltid är fallet kan illustreras med Vondras et al.’s studie (2005) där 
deltagarnas åldrar är mycket spridda (19-89 år) men deras medelvärden för PSS (22,42) t 
o m ligger lägre än de värden Erskin och Parr presenterar. Den grupp kvinnor som ligger 
i fokus för denna studie verkar alltså skatta sig själva som något mer stressade än vad 
som tycks vara normalt. Medelvärdet är dock inte exceptionellt. Det går att hitta studier 
med t o m högre medelvärden, t ex Thorn, Hucklebridge, Evans och Clows studie från 
2006 där friska psykologistudenter mellan 18 och 36 år fyllt i PSS och medelvärdet 28,45 
uppmätts.  
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En viktigare skillnad mellan den grupp som ingick i denna studie och de tre ovan nämnda 
är storleken på standardavvikelsen. I Erskin och Parr’s studie (1996) var 
standardavvikelsen för hela gruppen 8,0. Plockar man bara ut kvinnorna sjunker värdet 
något till 7,2. I Vondras et al.’s fall (2005) var standardavvikelsen uppmätt till 7,83, och i 
Thorn el al.’s (2006) till 7,08. Bland kvinnorna från IDA-projektet var 
standardavvikelsen för Samtliga endast 4,18. Detta tyder på att deltagarna i denna studie 
har en ovanligt homogen självskattad stressnivå. Denna homogenitet kan ställa till 
problem för studiens syfte att undersöka om det finns ett omvänt U-format samband 
mellan självskattad stress och prestation i olika minnestest. Om deltagarna inte är 
tillräckligt spridda avseende den självskattade stressnivån medför detta att delar av den 
antagna omvända U-formationen helt enkelt saknas (restriction of range-problemet), 
vilket försvårar möjligheten att hitta ett signifikant samband även om ett sådant faktiskt 
skulle existera. Det relativt höga medelvärdet för PSS och den låga standardavvikelsen 
tyder på att deltagarna i denna studie skattar sin stress högre än normalt och dessutom 
ganska lika. Därmed är risken stor att resultatet snarare beskriver den nedåtgående delen 
av en eventuell omvänd U-formation, och inte avbildar hela sammanhanget. Sambandet 
vid ett sådant antagande skulle snarare vara linjärt än U-format. För att klargöra om ett 
linjärt samband möjligen kunde finnas i det insamlade materialet har ett sådant sökts post 
hoc. Inget signifikant resultat har dock påträffats.  
 
Ett problem i tolkningen av resultaten är att det är svårt att fastslå vilken typ av stress 
PSS egentligen mäter. Tull, Sheu, Butler, och Cornelious (2005) har jämfört PSS och 
kortisolnivåer utan att hitta något signifikant generellt samband. Däremot visar de på ett 
signifikant samband mellan PSS och skillnaden mellan morgon- och kvällskortisolnivåer 
i en grupp med höga nivåer av ”internalized racism” (i vilken utsträckning mörkhyade 
instämmer i stereotypa rasistiska åsikter om mörkhyade). Det finns studier som pekar på 
att den variant av stress som mäts med hjälp av PSS helt enkelt inte är tillräckligt 
långvarig för att påverka HPA-axeln och skapa de förhöjda kortisolnivåer som påverkar t 
ex hippokampus negativt (Ebrecht et al., 2004; Pruessner, Hellhammer, & Kirschbaum, 
1999). Kanske är det självupplevd stress under loppet av ett år, snarare än en månad, som 
bör mätas. Om det förhåller sig på detta vis bör andra mått användas för att kunna avgöra 
hur självskattad stress påverkar minnesprestationer. Det finns studier som använt sig av 
andra frågeformulär (t ex Trier Inventory for the Assessment of Chronic Stress, TICS) 
som självskattande mått på kronisk stress. I TICS får deltagarna avgöra hur ofta olika 
beskrivna stressande situationer förekommit under det senaste året. Självskattad stress i 
tre av de sex skalor som TICS består av, nämligen ”worries”, ”social stress” och ”lack 
of social recogniton”, har visat sig korrelera signifikant med utvecklingen av 
morgonkortisolnivåerna (Schultz, Kirschbaum, Prüssner, & Hellhammer, 1998; Wüst, 
Fredrenko, Hellhammer, & Kirschbaum, 2000). Att ytterligare bygga på denna typ av 
studier med olika sorts minnestest vore intressant. Naturligtvis vore det också möjligt att 
jämföra den självskattade stressnivån (PSS) i IDA-delstudien med de uppmätta 
morgonkortisolnivåerna.  
 
Det är dessutom svårt att avgöra om det är just den skattade stressnivån som påverkar 
resultaten i minnestesten. Det kan finnas andra bakomliggande faktorer kopplade till högt 
eller lågt skattad stress som egentligen är de verkliga orsakerna till prestationsskillnader i 
ett minnestest, t ex intelligens, copingstrategier, personlighet, hälsa och livsstil, 
sömnmönster, arbetsbelastning, psykologiskt välbefinnande och tidigare erfarenheter av 
stress. I den här studien kan man dock bortse från skillnader kopplade till kön, ålder, 
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bostadsort, utbildningsnivå och i hög grad hälsa (alla deltagare ansåg sig vara friska). 
Medicinering är ytterligare en faktor som kan påverka resultaten, och om deltagarna 
medicinerat under testperioden är oklart. Det kan också vara så att den situationsbunda 
stressen, den stress som är framkallad av den press det innebär att genomföra test av det 
här slaget, påverkar resultaten mer än den självskattade stressnivån. 
 
Metodologiskt bör eventuella ordningseffekter givetvis diskuteras eftersom alla gjort 
testen i samma ordning. En ordningseffekt är tydlig; resultatet för Återgivingstest 2 
(medelvärde för Samtliga; 6,27) är bättre än för Återgivningstest 1 (medelvärde för 
Samtliga; 5,95). Det tyder på en inlärningseffekt. Det verkar också som om gruppen 
Högutbildade (som förbättrar resultatet från 5,85 till 6,29) tagit tillvara denna möjlighet i 
högre grad än gruppen Lågutbildade (som går från 6,09 till 6,18). Denna inlärningseffekt 
bör dock inte ställa till några problem för de analyser som gjorts här. Vad gäller 
ordfragmenttesten är det oundvikligt att det implicita minnet måste testas före det delvis 
explicita minnet. En uppmaning att komplettera ordfragmenten i första skedet skulle 
naturligtvis leda till att kompletteringarna i det andra testet också riskerade bli delvis 
explicita. I den kontext som denna studie utgör bör den gemensamma ordningen för 
genomförandet av minnestesten snarare betraktas som en styrka än en svaghet. 
 
En allvarligare komplikation är att minnestesten är gjorda vid olika tider på dygnet, 
antingen på förmiddagen eller på eftermiddagen. Eftersom de normala kortisolnivåerna 
ändras och har en viss dygnsrytm kan testtidpunkt eventuellt ha påverkat resultatet. Det 
visar de studier som pekar på att tillförsel av kortisol på förmiddagen leder till sämre 
resultat i vissa minnestest, medan samma procedur på eftermiddagen visar på förbättrade 
resultat (Het et al., 2005; Maheu et al., 2005). I denna undersökning har skillnader mellan 
de som testades på förmiddagen och de som testades på eftermiddagen inte undersökts. I 
framtida studier bör man vara mer vaksam på detta samband. 
 
Det går även att ifrågasätta valet att skicka hem PSS för ifyllnad istället för att låta 
deltagarna fylla i formuläret på plats. Givetvis tappar man information ifrån de deltagare 
som struntar i att göra uppgiften hemma och posta densamma. Kanske är detta en 
bidragande orsak till att gruppens resultat är så homogent och att medelvärdet för PSS är 
såpass högt? Är de kanske de mest stressade som insett vikten av att undersöka den här 
typen av frågor och som skickat in sina enkäter? Å andra sidan vore det inte otroligt att 
de mest stressade är de som inte tagit sig tid att komplettera undersökningen hemma. Det 
har inte gjorts någon analys av bortfallet ur detta perspektiv. 
 
Deltagarnas homogenitet är både studiens svaga och dess starka sida. Graden av 
generaliserbarhet minskar naturligtvis med ökad homogenitet, men å andra sidan minskar 
också risken för att bakomliggande faktorer påverkar resultatet. Det har visat sig att det 
finns könsskillnader i de mått på stress som ofta används, både i skattningsskalorna och i 
kortisolhalterna (Sauro et al., 2003). Hänsyn till detta måste givetvis tas om man jämför 
resultaten mellan kvinnor och män. Det forskas dock betydligt mer på män än på kvinnor, 
inte minst gäller detta i forskningen kring stress och minne. Man är bl a rädd för att 
kvinnornas menstruationscykel och bruk av p-piller ska påverka resultaten (Het et al., 
2005). I detta avseende bidrar denna studie till en utjämning av forskningsunderlaget. 
 
Sammanfattningsvis aktualiserar resultatet och diskussionen i den här studien en 
väsentlig faktor i forskningen kring stress och minne, nämligen operationaliseringen av 
begreppen. Valet av mätmetoder kommer att påverka utfallet, eftersom olika typer av 
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stress påverkar olika typer av minne på olika sätt. Ett viktigt inslag är att avgöra hur 
användbara självskattningar av stressnivån är i detta sammanhang. Frågan är om vi idag 
förfogar över ett tillräckligt bra självskattningsinstrument för att göra den här typen av 
undersökningar rättvisa. 
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