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Multisensorisk stimulering innebär att fler modaliteter aktiveras 

samtidigt. Detta sker kontinuerligt och de kan vara osynkroniserade 

utan att det är märkbart. Hur väl människor minns synkroniserat och 

osynkroniserat stimuli är idag relativt outforskat. Syfte med 

föreliggande studie var att undersöka hur audiovisuell information 

organiseras i episodiskt minne. Detta undersöktes i två faser. Först 

presenterades 80 stycken 6 sekunders långa filmklipp vilka 

deltagarna ombads memorera. Därefter presenterades 96 stycken 3 

sekunders långa filmklipp där 48 stycken var manipulerade i tre 

fasförskjutningar, 16 var helt nya samt för 32 stycken hade bilden 

eller ljudet manipulerats. Resultatet visade att deltagarna mindes 

sämre samt att det tog längre tid att minnas då filmklippen var 

fasförskjutna, vilket tyder på att deltagarna behöver längre tid på sig 

för att ”matcha” osynkroniserade filmklipp med synkroniserade i 

minnet. Detta antyder att ljud och bild lagras integrerat i minnet vid 

inkodning och att det finns en multimodal interaktionseffekt för 

episodiska minnen. 

 

Människan utsätts konstant för multisensorisk stimulering, det vill säga sensorisk 

information aktiveras tillhörande fler modaliteter. Sinnessystem integreras exempelvis 

vid synen av läppars rörelse samtidigt som tal presenteras vilket genererar en integrerad 

upplevd händelse (McDonald & McGurk, 1976). Multisensorisk stimulering kan bidra 

till upptäckt, lokalisering och utökad information än om endast ett sinne stimulerats. 

Även uppmärksamheten påverkas då ett ljud kan leda vår visuella uppmärksamhet från 

ett objekt till ett annat (Driver & Spence, 1997). Vidare har Brunet et al., (2004), funnit 

stöd för att händelser då människan utsätts för multisensorisk stimulering tenderar att 

generera starkare minnen. I studien kunde deltagarna i större utsträckning avgöra om de 

tidigare presenterats för ett audiovisuellt stimuli jämfört med endast ett visuellt eller 

auditivt stimuli. Det anses alltså vara till fördel för minnet då fler sinneskomponenter 

stimuleras. 

Forskning tyder även på att den visuella informationen oftast är den mest framträdande 

för episodiska minnen. Övriga sinnen är också viktiga vars information automatiskt 

tolkas med semantisk kunskap och bidrar till ökad ihågkomst av händelser (Mayes & 

Roberts, 2001). Syfte med föreliggande studie är att undersöka hur audiovisuell 

information organiseras i episodiskt minne. 

 

Det episodiska minnessystemet består av personligt upplevda händelser som lagrats i 

minnet och med vilket vi kan färdas tillbaka i tiden (Tulving, 2002). Händelsespecifik 

kunskap om vad, var och när någonting hänt lagras i det episodiska minnet (Willander, 

2007), vilket bidrar till förmågan att plocka fram minnen från tidigare besökta platser, 

händelseförlopp samt när de skett (Hasselmo, 2009).  
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Vid multisensorisk stimulering har forskning funnit stöd för att den visuella 

sinneskomponenten i större utsträckning dominerar. Colavita (1974) undersökte 

människors reaktionsförmåga för stimuli som aktiverar olika modaliteter. Deltagarna 

presenterades för antingen ett ljus, en ton eller ett kombinerat audiovisuellt stimuli. 

Fynd som gjordes i studien var att visuella stimuli dominerade deltagarnas svar även om 

deltagarna blivit tillsagda att ange den auditiva komponenten om ett kombinerat 

audiovisuellt stimuli presenterades. I studien presenterades 270 audiovisuella stimuli 

och deltagarna svarade att den visuella modaliteten stimulerades vid 230 tillfällen och 

var därmed inte ens medvetna om att en ton presenterats samtidigt med ett ljus. Vidare 

undersökte Giard och Peronnet (1999) objektidentifikation samt reaktionstid för 

visuella, auditiva samt audivisuella stimuli. Deltagarna identifierade stimuli bättre och 

snabbare då ett multimodalt stimuli presenterades än då enbart ett auditivt eller ett 

visuellt stimuli presenterades. Reaktionstiden var i genomsnitt 64 millisekunder kortade 

för audiovisuella stimuli (562 millisekunder). Reaktionstiden för visuellt stimuli var 621 

millisekunder, det vill säga lite snabbare än för auditiva stimuli då reaktionstiden var 

631 millisekunder.  

Människan kan såväl medvetet som omedvetet kombinera externa intryck från olika 

modaliteter. Då fler sinnen stimuleras med liknande information rörande samma 

händelse sker något som kallas för ”valid co-occurrences” (Bertelson & De Gelder, 

2006). Detta sker rent perceptuellt och det förekommer sällan en medvetenhet för den 

tidsmässiga integreringen av sinnena, vilka kan vara osynkroniserade utan att uppfattas 

som det. Temporal synkronisering anses vara en nyckelkomponent för multimodal 

integrering. Människan är kapabel att uppfatta ett audiovisuellt stimuli som 

synkroniserat, trots att det kan förekomma skillnader i den relativa tiden som det tar för 

signalerna att nå fram. Osynkroniseringen kan bero på att ljuset transporteras snabbare 

än ljudet samt att ljudomvandlingen i örat är snabbare än ljusomvandlingen på 

näthinnan (King, 2005). Även skiftande avstånd till stimuli samt att responslatens för 

nervceller varierar, är alla potentiella förklaringar som kan bidra till att audiovisuella 

stimuli ibland är osynkroniserade (Kopinska, 2004). Människans förmåga att uppfatta 

osynkroniserade audiovisuella stimuli som synkroniserade är begränsade och påverkas 

utav ovanstående förhållanden. Dock har man stöd för att om ljudet presenteras fördröjt 

i förhållande till ljus så är upplevelsen oftast synkroniserad (King, 2005). Ett klassiskt 

exempel på detta är den så kallade buktalar-effekten då ett visuellt presenterat stimuli 

upplevs som tidsmässigt synkroniserat med ett senare presenterat ljud (Morein-Samir, 

Soto-Faraco & Kingstone, 2003). Hur väl vi minns ett synkroniserat multimodalt stimuli 

jämfört med ett osynkroniserat är idag ett relativt outforskat område. 

 

Forskning har intresserat sig för synkroniserade såväl som osynkroniserade 

integreringar från fler modaliteter. Meredith, Nemitz och Stein (1987) upptäckte att 

signaler från olika modaliteter tar olika lång tid att processa i hjärnan. Trots att hjärnan 

måste hantera osynkroniserat stimuli så kan perceptet av dessa uppfattas som 

synkroniserat. En första potentiell förklaring till fenomenet är ”moveable windows” 

(”flyttbara fönster”). Fönstret ses som ett tidsmässigt avstånd mellan en visuell och en 

auditiv komponent. Fönstret är rörligt i tid beroende på det verkliga avståndet till 

stimuli. Dock uppfattas osynkroniserat auditivt och visuellt stimuli som synkroniserat 

bara upp till 10 meters avstånd (Sugita & Suzuki, 2003). En andra förklaring 

härstammar från ”the vetriloquism effect” (buktalar-effekten), vilket nämndes ovan, då 
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ett visuellt stimuli upplevs tidsmässigt överensstämmande med ett senare presenterat 

ljud. Effekten ”rättar” även för den tidsmässiga osynkroniseringen (Morein-Samir et al., 

2003). 

 

Vidare har känsligheten hos människor för att detektera osynkroniserade stimuli 

studerats. Dixon och Splitz (1980) undersökte hur hjärnan kan lära sig att tolerera 

temporal diskrepans från fler stimuli, vilket kontrollerades med två sorters audiovisuellt 

stimuli. Långsamt och gradvis försköts ljudet och bilden ur synkroniserat läge och 

deltagarna avgjorde när stimuli upplevdes som osynkroniserat. Resultatet visade att det 

fanns en starkare känslighet för osynkroniserat stimuli då ljudet presenteras före bilden, 

än tvärt om. En förklaring till detta kan bero på perceptuell inlärning av akustiskt följt 

av visuellt stimuli som kompenserar eller ignorerar för diskrepans mellan att se och höra 

en ljudkälla. Vidare undersökte Cabeza, Lobaugh och McIntosh (1998) vilka 

hjärnregioner som aktiverades i hjärnan när auditiva samt visuella stimuli presenterades 

separat efter att de lärts in som ett sammansatt stimuli. Resultatet tydde på en aktivering 

i det visuella cortex när enbart det auditiva stimulit presenterades, vilket de menar 

påvisar en integrering av det auditiva och visuella stimulit från inlärningen. I linje med 

detta fann Rosenfeld (1999) i en opublicerad studie, att efter deltagare lärt in auditiva 

stimuli tillsammans med ett visuellt och senare enbart presenterade det visuella stimulit 

så genererade det i aktivering i primära auditiva cortex (Rosenfeldt, 1999, refererat i 

Calvert, Spence & Stein, 2004.) Dock undersökte varken Cabeza et al., (1998) eller 

Rosenfeld (1999) om effekterna även var tillgängliga efter experimentet. Calvert och 

Lewis (2004) anser då att aktiveringarna i visuella samt auditiva cortex eventuellt är 

kontextberoende för experimentet och därför kan resultatet inte tolkas som ett bestående 

fenomen.   

 

Syfte 

Syfte med föreliggande undersökning var att studera hur audiovisuell information 

organiseras temporalt i det episodiska minnet. Detta undersöktes med filmsekvenser 

vilka deltagarna ombads memorera i inkodningsfasen. I igenkänningsfasen undersöktes 

hur väl deltagarna tidsmässigt memorerat bild och ljud för respektive filmklipp genom 

varierande, tidsmässig förskjutning av ljud eller bild för vissa filmsekvenser. Dessutom 

undersöktes eventuella dominanseffekter, vilket innebär att en modalitet eventuellt är 

mer framträdande för ihågkomsten av minnen.  

 

Hypoteser  

Den första hypotesen var att deltagarna skulle minnas tidigare exponerade filmklipp 

oavsett förskjutning men med en stegvis längre responslatens. Detta för att deltagarna 

skulle behöva längre tid på sig för att matcha de fasförskjutna filmklippen med tidigare 

synkroniserade filmklipp. Det vill säga en ökad fasförskjutning resulterar i längre 

responslatenser, vilket antyder att audiovisuell information organiseras temporalt 

integrerat i episodiskt minne.  

 

Den andra hypotesen var att deltagarna lättare skulle avgöra om en ny bild 

presenterades med gammalt ljud och svårare när en gammal bild presenterades med ett 

nytt ljud. 
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Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

Undersökningsdeltagarna rekryterades genom en annons på Stockholms universitet 

samt Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Varje försöksperson deltog frivilligt 

och ersättning utdelades i form av en timmes UD-tid (obligatoriskt medverkan som 

undersökningsdeltagare) eller en biobiljett. I experimentet medverkade 40 deltagare 

varav 26 var kvinnor och 14 var män (M=24,64 år, SD=7,20 år). En deltagare 

exkluderades då denne inte uppfattat instruktionerna för experimentets andra del 

korrekt.  

 

Alla försökspersoner exponerades för samma filmsekvenser och lika många till antal 

under experimentets två faser. Filmsekvenserna randomiserades för varje deltagare. 

Innan experimentet startade informerades varje försöksperson om syfte och procedur för 

del 1 samt att deras svar behandlas anonymt och att de när som helst under testet hade 

möjlighet att avbryta. Efter del 1 förklarades vidare instruktioner för del 2. 

 

Apparatur och Material 

Material till experimentet bestod av 18 filmer av blandad genre som användes för att 

skapa de olika filmsekvenserna. Filmerna som användes var okända för att minimera 

risken att försökspersonerna tidigare sett filmerna, vilket var viktigt då alla 

undersökningsdeltagare skulle ha lika förutsättningar att minnas filmsekvenserna. Från 

filmerna valdes 128 filmsekvenser som var sex sekunders långa. Dessa innehöll tydliga 

ljud. Sekvenser med känslomässigt och overkligt innehåll uteslöts då dessa eventuellt 

hade varit lättare att minnas. Scener då människor pratar uteslöts även för att eliminera 

uppmärksamhetsgivande ledtrådar av ljudet, dvs. eliminera en eventuell fokusering på 

vad som sägs. 

  

Av de 128 filmsekvenserna randomiserades 80 fram till inkodningsfasen, vilket var 

experimentets första del. Resterande 48 filmsekvenser användes till igenkänningsfasen, 

experimentets andra del, där dessa manipulerades på olika sätt. I igenkänningsfasen, var 

klippen endast tre sekunder långa och bestod av fyra betingelser med olika 

manipuleringar av filmsekvenserna. De fyra betingelserna namngavs enligt följande: 

old-old, new-new, old-new och new-old. Med ”old” menas bild eller ljud som deltagare 

har sett eller hört i inkodningsfasen och med ”new” menas bild eller ljud som deltagare 

inte sett eller hört vid den första fasen. För varje betingelse syftar det första ordet till 

bilden och det andra till ljudet. Till exempel ett filmklipp med betingelsen old-new, är 

bilden i filmklippet gammalt, de vill säga sett i inkodningsfasen och ljudet är nytt, inte 

hört i inkodningsfasen.   

 

Av de 80 filmsekvenserna från inkodningsfasen randomiserades 48 stycken till 

igenkänningsfasen och dessa kallades för ”old-old”, eftersom det var gammal bild och 

ljud som åter visades från den första exponeringen. Filmklipp i betingelsen ”Old-old” 

fanns i tre varianter. Två av dessa manipulerades med antingen 1500 eller 3000 

millisekunders fasförskjutning med 16 filmklipp per fasförskjutning. Den tredje 

varianten var utan fasförskjutning (synkroniserad). Fasförskjutning innebär att ljudet 

skjuts ett bestämt antal millisekunder före eller efter sitt ursprungsläge. För hälften av 

filmsekvenserna var ljudet skjutet med 1500 millisekunders fasförskjutning framåt och 
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för andra hälften bakåt. På samma sätt manipulerades klippen med 3000 millisekunders 

fasförskjutning. 16 helt nya, de vill säga filmklipp som inte alls visats i 

inkodningsfasen, tillkom även till igenkänningsfasen och kallades därför ”new-new”, 

med ny bild och nytt tillhörande ljud. Det tillkom även filmsekvenser som manipulerats 

genom att antingen behålla en gammal bild som deltagarna tidigare sett, som 

redigerades samman med ett nytt ljud från en annan filmsekvens som deltagarna inte 

hört. Denna manipulering kallades för ”old-new”, då det är en bild som deltagarna 

tidigare sett men med nytt ljud. Den fjärde manipuleringen, ”new-old”, innehöll tvärt 

om, ny bild som deltagran inte sett tidigare tillsammans med ett gammalt ljud som 

deltagarna tidigare hört. 16 filmsekvenser förekom som ”old-new” och 16 stycken som 

”new-old”. Totalt innehöll igenkänningsfasen 96 filmsekvenser. 

 

Det var endast stimuli i betingelsen ”old-old”, vilka deltagarna såg i den första 

exponeringen, som manipuleras med olika fasförskjutningar. Resterande filmsekvenser 

tillhörande betingelserna ”new-new”, ”old-new” och ”new-old” undgick 

fasförskjutning.  

 

De 128 filmsekvenserna randomiserades till de fyra olika betingelserna. Även de olika 

fasförskjutningarna randomiserades. Randomiseringen av vilken filmsekvens som 

skulle tillhöra vilken betingelse samt fasförskjutning lottades i en given turordning. Lika 

många stimuli för 1500 samt 3000 millisekunder fasförskjutning randomiserades till 

varianten då ljudet sköts före bilden och då ljudet sköts efter bilden. 

  

Till igenkänningsfasens presentation manipulerades filmsekvenserna och redigerades 

till tre sekunders längd. Fasförskjutningar av betingelsen ”old-old” skedde dock innan 

klippen redigerats ner till tre sekunder. Då filmsekvenserna fasförskjuts framåt eller 

bakåt i tid blir 1500 eller 3000 millisekunder av bilden utan ljud vilket redigerades bort. 

Eftersom de sex sekunder långa filmsekvenserna (originalet från inkodningsfasens 

presentation) blir olika långa då ljudet förskjuts olika långt, måste ytterligare sekunder i 

slutet av filmsekvenserna redigeras bort så att alla filmsekvenser blev exakt tre sekunder 

långa. Detta är viktigt för att kunna utesluta att längden på videosekvenserna i 

igenkänningsfasen har en inverkan på vad samt hur bra deltagarna minns de exponerade 

filmsekvenserna. 

 

Filmsekvenserna presenterades i dataprogrammet E-prime. Antal rätta bedömningar 

samt reaktionstid för varje svar noterades av datorprogrammet. Presentationsordningen 

för filmsekvenserna var randomiserad för varje undersökningsdeltagare. 

 

Hörlurar av märket AKG K270 Studio användes vid experimentet. Datorskärmen var 22 

tum och storleken på bilden i filmsekvensen som visades var ungefär 33 x 20 cm.   

 

Procedur 

Försökspersonerna utförde experimentet enskilt i Kognitionslabbet på Psykologiska 

institutionen vid Stockholms universitet. Först erhöll försökspersonerna en kort 

information om experimentet samt att deltagandet var frivilligt och att de när som helst 

under testet fick avbryta. Ett ”written informed consent”- formulär skrevs under av varje 

deltagare. Därefter presenterades proceduren för minnesexperimentets första del, först 

muntligen och därefter även skriftligen. Innan experimentet startade fick varje deltagare 



6 
 

utföra ett hörseltest för att reglera rätt volym i hörlurarna. När del ett var slutförd 

presenterades proceduren för del två, även denna muntligen samt skriftligen. 

 

Inkodningsfasen 

I experimentets första del var filmsekvenserna som exponerades sex sekunder långa. 

Mellan varje filmklipp visades en svart bildruta med ett vitt kryss (fixeringskors) i tre 

sekunder. Denna underlättade för deltagaren att fokusera inför nästa filmklipp. 

Sammantaget tog fas ett cirka tolv minuter att genomföra. 80 filmsekvenser visades med 

rätt tillhörande, synkroniserade ljud. Deltagaren uppmanades att försöka 

uppmärksamma och minnas ljud och bild lika mycket för respektive filmsekvens. 

Deltagaren lämnades ensam och kontaktade experimentledaren när de exponerats för 

alla videosekvenser i inkodningsfasen. Deltagaren fick därefter en vilopaus på cirka tio 

minuter.  

 

Igenkänningsfasen 

I experimentets andra del exponerades deltagarna åter igen för videosekvenser. 

Uppgiften var nu att för varje presenterat videoklipp avgöra om de mindes ljudet och 

bilden tillsammans eller inte, från inkodningsfasen. Filmsekvenserna som visades vid 

den andra exponeringen var endast tre sekunder långa och vissa var manipulerade på 

olika sätt. Stimuli som visades var av betingelserna old-old (filmklipp som tidigare 

visats), new-new (filmklipp som inte visats tidigare), old-new (filmklipp med en bild 

som tidigare visats men med nytt ljud) och new-old (filmklipp med ny bild men med ett 

ljud som tidigare hörts). 

  

Deltagarna fick för varje filmsekvens avge ett svar som baserades på ihågkomsten från 

experimentets första del. Om deltagarna kände igen bild och ljud tillsammans för 

respektive filmklipp från inkodningsfasen, svarade de ”Ja” genom att klicka på vänster 

musknapp. Om deltagarna inte kände igen bild och ljud tillsammans för respektive 

filmklipp från inkodningsfasen svarade de ”Nej” genom att klicka på höger musknapp. 

Deltagarna ombads använda den hand de normalt använder vid datorn. Deltagaren 

ombads även att svara så fort och korrekt som möjligt. Svarstiden för respektive 

filmklipp varade i sex sekunder (då filmklippet visades samt då fixeringsbilden visades 

mellan varje filmsekvens). Deltagarnas svar och reaktionstid noterades av datorn. Om 

deltagaren inte hann svara inom sex sekunder uteslöts svar för detta filmklipp för den 

deltagaren. Alla deltagare fick se klart respektive filmsekvens oavsett hur fort de 

svarade. När deltagaren avgett svar för alla 96 filmsekvenser var den andra delen av 

experimentet slutfört. Denna del tog cirka tio minuter att genomföra.    

 

 

Resultat 

 

Hits-False alarm med avseende på fasförskjutning i Igenkänningsprestationen 

Hits (deltagarnas korrekta ja-svar) subtraherades med False alarm (deltagarnas felaktiga 

ja-svar) för filmklipp i betingelsen old-old för respektive variant/fasförskjutning. 

Medelvärden vilka utgjordes av fasförskjutningarna 0 (M = .64, SD = .16), 1500 (M = 

.56, DS = .20) och 3000 (M = .55, SD = .15) millisekunder analyserades med en envägs 

beroende Variansanalys (ANOVA). Resultatet visade att det fanns en signifikant 

skillnad i minnesprestation för de olika fasförskjutningarna [F(1,38) = 36,10, p < .001]. 
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Post Hoc test (Fisher LSD) visade att fasförskjutningarna 0 och 1500 samt 0 och 3000 

millisekunder erhöll en signifikant skillnad (p < .001) respektive (p < .001). Deltagarna 

mindes filmklippen signifikant sämre när tidigare visade filmklipp fasförskjuts 1500 

eller 3000 millisekunder framåt eller bakåt från sitt ursprungsläge. Vidare visade Post 

Hoc testning att fasförskjutning för 1500 och 3000 millisekunder erhöll en icke 

signifikant skillnad (p > .05). Deltagarna har lika svårt att minnas oavsett 

fasförskjutning (Se Figur 1). 

 

 
Figur 1. Hits – False alarms för fasförskjutningarna 0, 1500 och 3000 millisekunder i 

betingelsen old-old. Felstaplar indikerar 1 standardfel. 

 

Reaktionstid för respektive fasförskjutning 

Ett medelvärde (baserat på medianvärden på individnivå) för deltagarnas reaktionstid 

för enbart korrekta svar i fasförskjutningarna 0 millisekunder (M = 2803,26, SD = 

677,15), 1500 millisekunder (M = 2879,74, SD = 667,98) och för 3000 millisekunder 

(M = 2959,67, SD = 661,34) analyserades med en envägs beroende Variansanalys 

(ANOVA). Medianvärde på individnivå användes för att undvika extremvärden. 

Resultatet visade att det fanns en signifikant skillnad i reaktionstid för 

fasförskjutningarna [F(2,76) = 4,33, p < .05]. Post Hoc test (Fisher LSD) visade att det 

förekom en signifikant skillnad vad gäller reaktionstiden för 0 och 3000 millisekunder 

(p < .01). Dock förekom ingen signifikant skillnad för reaktionstiden i 

fasförskjutningarna 0 och 1500 millisekunder (p > .05) samt för 1500 och 3000 

millisekunder (p > .05).  

 

För reaktionstidens medelvärden kan det urskiljas en stegvis försämrad svarslatens för 

varje ökad fasförskjutning (Se Figur 2). 
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Figur 2. Reaktionstid för korrekta svar i betingelsen old-old per fasförskjutning 0, 1500 

och 3000 millisekunder. Felstaplarna indikerar 1 standardfel. 

 

Dominanseffekter 

Medelvärde för deltagarnas korrekta nej-svar i betingelserna new-old (M = .90, SD = 

.02), old-new (M = .80, SD = .02) och new-new (M = .59, SD = .05) analyserades med 

en envägs beroende Variansanalys (ANOVA). Resultatet visade att det fanns en 

signifikant skillnad mellan dessa [F(1,38) = 15,67, p < .001]. Post hoc test (Fisher LSD) 

visade att det förekom en signifikant skillnad mellan new-old och new-new (p < .001), 

new-old och old-new (p < .001) samt new-new och old-new (p < .001). 

 

 

Diskussion 

 

Syfte med föreliggande undersökning var att studera hur temporal audiovisuell 

information organiseras i episodiskt minne. Detta undersöktes med filmsekvenser vilka 

deltagarna i inkodningsfasen skulle memorera för att i igenkänningsfasen återge vilka 

filmklipp de tidigare blivit exponerade för, med korrekt bild och tillhörande ljud. 

 

Resultatet visade att deltagarna har svårare att minnas tidigare visade filmklipp då dessa 

blivit fasförskjutna, det vill säga då ljudet eller bilden skjutits ur sitt ursprungsläge 

framåt eller bakåt i tid. Post hoc test visade på en signifikant skillnad i antal korrekt 

återgivna svar mellan 0 millisekunder och 1500 millisekunder samt mellan 0 

millisekunder och 3000 millisekunder, vilket skulle kunna innebära att deltagarna inte 

kan minnas filmklippen lika bra då de är fasförskjutna som när de inte är det (0 

millisekunder). Dock förekom ingen signifikant skillnad vid ihågkomsten av 

fasförskjutna filmsekvenser mellan 1500 millisekunder och 3000 millisekunder. 

 

Resultat vad gäller reaktionstiden för filmsekvenser som deltagarna mindes korrekt 

erhöll även ett signifikant resultat vilket innebär att det tar olika lång tid för deltagarna 

att minnas korrekt vid de olika fasförskjutningarna. Post hoc test visade en signifikant 

skillnad mellan 0 millisekunder och 3000 millisekunder, men inte vid 0 millisekunder 

och 1500 millisekunder samt mellan 1500 millisekunder och 3000 millisekunder. Detta 

innebär att det först vid 3000 millisekunder sker en fördröjning i deltagarnas svar. Det 
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skulle i sin tur kunna innebära att deltagarna behöver längre tid på sig att ”matcha” 

fasförskjutet ljud och bild med tidigare synkroniserad filmsekvens. Det sker alltså en 

fördröjning i deltagarnas svar när de ska minnas ett fasförskjutet filmklipp som är 

osynkroniserat i fasförskjutningen 3000 millisekunder. Resultatet kan innebära att 

deltagarna memorerar ljud och bild integrerat i minnet men på grund av 

fasförskjutningen behöver hjärnan längre tid för att ”matcha” de fasförskjutna 

filmsekvenserna med minnet av de synkroniserade filmsekvenserna. Det erhållna 

resultatet vad gäller icke signifikant skillnad mellan 0 millisekunder och 1500 

millisekunders fasförskjutning kan innebära att minnet korrigerar för fasförskjutning 

upp till minst 1500 millisekunder utan att det genererar en fördröjning i minnet. Det vill 

säga att det är för kort tid för att minnet ska behöva ”matcha”. Möjligt är även att detta 

tidsspan sträcker sig längre än den testade reaktionstiden på 1500 millisekunder men 

inte längre än 3000 millisekunder. Intressant vore därför att undersöka reaktionstid för 

fler fasförskjutningar. 

 

I tidigare forskning inom området presenteras den perceptuella uppfattningen av 

osynkroniserat stimuli som synkroniserat, vilka har olika teorier om varför, där ibland: 

”moveable windows” (Sugita & Suzuki, 2003) och ”buktalareffekten” (Morein-Zamir et 

al., 2003) som försvarar varför människor inte upptäcker osynkroniserade stimuli. Detta 

är dock i förhållande till verkliga stimuli för ett avstånd på cirka 10 meter. Eftersom 

deltagarna i föreliggande studie hade svårare för att minnas när stimuli var 

osynkroniserade jämfört med de synkroniserade samt att det tog längre tid för dem att 

minnas korrekt, rättar troligen inte dessa effekter för den tidsmässiga fasförskjutningen i 

denna studie eftersom osynkroniseringen är märkbar på deltagarnas minnesprestation. 

Skillnaden i föreliggande studie jämfört med ovan nämnda att det här är fråga om 

minnet av stimuli och inte perceptet av det. Deltagarna har kodat in ett synkroniserat 

multimodalt stimuli i minnet. När deltagarna presenteras för samma multimodala 

stimuli i osynkroniserad form sker en fördröjning i reaktionstiden vilket antyder att 

deltagarna reagerar på att det audiovisuella stimulit är osynkroniserat med att de minns 

att de sett stimuli tidigare. De perceptuella effekterna som korrigerar för verkliga, 

osynkroniserade stimuli är alltså inte applicerbara då minnet av osynkroniserade 

multimodala stimuli undersöks eftersom olika minnesprocesser är med och påverkar.   

 

Det sammantagna resultatet visar att det sker en minskning i korrekt återgivna svar då 

filmklippen är fasförskjutna. Det tar även stegvis längre tid för deltagarna att avge ett 

korrekt svar för respektive fasförskjutning. Detta innebär som ovan nämnt troligen att 

deltagarna memorerar ljud och bild integrerat i minnet. Detta går i linje med 

forskningsresultat där man fann att efter inkodning av ett integrerat stimuli (ljud och 

bild), endast visade edera så aktiverades den andra modalitetens område i hjärnan 

(Cabeza et al., 1998; Rosenfeldt, 1999, refererat i Calvert et al., 2004.) Om 

forskningsresultaten är bestående utanför experimentkontexten anses resultatet i 

föreliggande studie vara samstämmiga med tidigare resultat, då detta tyder på en 

integrering av modaliteterna i minnet, de vill säga att ljud och bild inte kodas in var för 

sig. Om så varit fallet hade resultatet troligen sett annorlunda ut. Deltagarna hade i så 

fall förmodligen känt igen filmklippen men med jämn svarstid för fasförskjutningarna 

då de inte behöver ”matcha” integrerat osynkroniserat stimuli med synkroniserat, då 

ljud och bild lagrats separat i minnet.  
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Resultat för testning av dominanseffekter för modaliteterna tydde på en signifikant 

skillnad mellan samtliga variabler i betingelserna old-new, new-old och new-new. Vid 

granskning av respektive medelvärde för korrekta nej-svar kan vi urskilja att deltagarna 

har fler korrekt återgivna svar i betingelsen new-old dvs. då en ny bild presenteras 

tillsammans med ett tidigare hört ljud. Deltagarna kan i större utsträckning minnas att 

de inte tidigare sett bilden i kombination med ljudet och därför avge ett korrekt nej-svar. 

För betingelsen old-new erhölls ett lägre medelvärde för korrekta nej-svar vilket tyder 

på att, jämfört med new-old, har deltagarna svårare att avgöra om de minns filmklippet 

eller ej, med en tidigare visad bild med ett nytt tillhörande ljud. Detta resultat löper i 

enlighet med tidigare forskning om att vi förlitar oss mer på den visuella modaliteten 

framför den auditiva både för dagliga händelser samt när vi minns episodiska minnen 

(Colavita, 1974; Mayes & Roberts, 2001). Den andra hypotesen finner därför stöd i 

resultatet att deltagarna i större utsträckning minns om de sett en bild än hört ett ljud.  

 

I betingelsen new-new har deltagarna för visso svårast, jämfört med övriga variabler, att 

avgöra om de sett filmklippen tidigare eller inte. Dock svarar deltagarna i hög 

utsträckning rätt, trots att de saknar ledtrådar då de varken sett eller hört någon del av 

dessa filmklipp. Att poängtera är även att deltagarna inte visste om att det skulle 

förekomma helt nya filmklipp. Resultatet kan alltså vara en indikation på multimodal 

integrering i minnet då deltagarna kan diskriminera minnet av filmklippen för 

respektive modalitet eftersom de kan avgöra att de varken minns ljudet eller bilden.  

 

Vad rör urvalet för experimentet är att majoriteten av deltagarna var kvinnor samt att de 

flesta studerade och kan då antas vara relativt vana undersökningsdeltagare vilket kan 

ha en inverkan på prestationen. Dock borde inte detta ha påverkat resultatet då det även 

var deltagare som medverkade vilka inte längre studerade eller som aldrig tidigare 

deltagit i ett minnesexperiment.  

 

En begränsning med utformandet av experimentet var att alla filmklipp i betingelsen 0 

millisekunder alltid startade från inkodningsfasens startläge när dessa åter presenterades 

i igenkänningsfasen. För att förbättra validiteten i föreliggande undersökningen hade det 

därför varit lämpligt att alla filmsekvenser i betingelsen 0 millisekunder presenterades 

från olika startlägen i igenkänningsfasen, vilket bör åtgärdas till kommande studier. När 

filmsekvenserna i betingelsen old-old för 0 millisekunder kortades ner till 3 sekunder i 

igenkänningsfasen gjordes detta i regel från slutet av filmklippen. Detta förekommer 

inte i fasförskjutningarna 1500 och 3000 millisekunder eftersom dessa först fasförsköts 

och sedan kortades ner. I dessa klipp är alltså antingen ljudet eller bilden i ursprungligt 

”startläge”, medan alla filmklipp, ljud som bild, i betingelsen för 0 millisekunder alltid 

startade från inkodningsfasens ursprungliga ”startläge”. Detta kan ha bidragit till att 

deltagarna lättare kunde avgöra om de sett filmklippen i 0 millisekunder eller inte och 

kunde därmed även svara snabbare. Om deltagarna memorerar filmklippen i 

inkodningsfasen från början till slut så är det antagligen optimalt för deltagarna att 

också se klippen från början. Ett alternativ att frångå detta hade varit att använda olika 

starttider även för 0 millisekunder. Dock hade deltagarna antagligen ändå känt igen 

filmklippen, det vill säga presterat korrekt i samma utsträckning men eventuellt haft en 

sämre reaktionstid då det sannolikt tar längre tid att ”matcha” ett utklipp från 

exempelvis mitten av en filmsekvens med ett filmklipp från ordinarie startläge än att 

matcha filmklipp som båda startar från samma startläge.  



11 
 

 

Innan experimentet utformades utfördes en pilotstudie där olika fasförskjutningar 

undersöktes. Det beslutades därefter att 1500 samt 3000 millisekunders 

fasförskjutningar skulle användas i denna studie. I pilotstudien prövades 

fasförskjutningar kortare än 1500 millisekunder, vilka inte påvisade några skillnader i 

utfallet jämfört med 1500 millisekunder. Ett förslag för framtida forskning kan vara att 

ha fler samt längre fasförskjutningar i igenkänningspresentationen. Då en signifikant 

skillnad vad gäller reaktionstiden för korrekt återgivna svar endast erhölls mellan 0 

millisekunder och 3000 millisekunder, kan ändock en försämrad svarslatens urskiljas 

för respektive fasförskjutningars medelvärden. Längre fasförskjutningar skulle då 

eventuellt visa på en tydligare stegvis försämrad svarslatens.  

 

En fråga som vore värt att undersöka i framtida forskning är om det finns temporal 

organisationsskillnad för fasförskjutna filmklipp då ljudet eller bilden presenteras först. 

Dixon och Splitz (1980) fann en större känslighet för osynkroniserade stimuli då ljudet 

presenterades före bilden och det vore därför intressant att undersöka om man även 

minns fasförskjutna filmklipp bättre samt fortare då ljudet presenteras före bilden än då 

bilden presenteras före ljudet i ett sammansatt fasförskjutet stimuli. Viktigt att ha i 

åtanke är då olika förklaringar, vilka nämndes i inledningen, som kan påverka den 

relativa tiden som det tar för ett multimodalt stimuli att nå fram vilket i sig kan leda till 

en naturlig osynkronisering (King, 2005; Kopinska, 2004). Detta undersöktes inte i 

föreliggande studie på grund av denna studies omfattning samt tidsbrist. 

   

Sammanfattningsvis antyder resultaten att det finns en multimodal integreringseffekt för 

episodiska minnen. Svarslatensen blir enligt medelvärden stegvis sämre, dock endast 

signifikant sämre vid 3000 millisekunders fasförskjutning, vilket kan ses som en 

indikation på att deltagarna behöver längre tid för att matcha osynkroniserat stimuli med 

synkroniserat i minnet. Resultatet tyder även på en försämrad minnesprestation när 

fasförskjutning sker, dock fanns ingen skillnad i minnesprestation oavsett längd på 

fasförskjutning. Deltagarna minns lika bra oavsett fasförskjutning (1500- och 3000 

millisekunder), dock behövs mer tid för att deltagarna ska minnas korrekt. Den första 

hypotesen fick emellertid endast delvis stöd vad gäller försämrad reaktionstid, dock 

mindes deltagarna inte filmklippen lika bra för synkroniserade som osynkroniserade 

filmklipp. Vidare överensstämmer resultatet i linje med tidigare forskning för vilken 

modalitet som är dominerande för episodiskt minne och därmed finner denna hypotes 

stöd i resultatet. 

 

Det erhållna resultatet kan ses som en början för forskningen inom det relativt 

outforskade området för hur audiovisuell information organiseras i episodiskt minne. 

Vad resultatet kan bidra till är utökad kunskap som eventuellt gynnar vetenskapen om 

minnesprocesser för det episodiska minnessystemet.  
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