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DETALJMINNE VID PÅVERKAN AV EMOTIONELL AROUSAL 

 

Nicole Wallberg 

 

 

Forskning visar att människor huvudsakligen återger starkt emotionellt 

laddade händelser väl. Information och detaljer runt omkring händelsen har 

dock visat sig vara betydligt svårare att rapportera, jämfört med centrala 

detaljer som är kritiska för den känslomässiga upplevelsen. Syftet med 

föreliggande studie var att undersöka effekter av emotionell arousal 

beträffande minne för central respektive perifer detaljinformation. 

Hypotesen var att negativt känsloladdad information påverkar minnet 

positivt beträffande centrala detaljer, men negativt för perifera detaljer. Två 

experiment utfördes, där kontrollgruppen i båda experimenten förevisades 

15 neutrala färgbilder föreställande vardagliga situationer. Samma bildspel 

visades för experimentgruppen, förutom att den åttonde bilden var utbytt 

mot en arousal-väckande obehaglig bild. I experiment 1 testades 

undersökningsdeltagarnas minne av detaljer ifrån dessa bilder. I experiment 

2 lades ett igenkänningstest till i ett försök att främja minne. Resultaten från 

båda experimenten var i linje med hypotesen då experimentgruppen mindes 

den centrala detaljen bättre än kontrollgruppen, och ytterst få 

undersökningsdeltagare kunde rapportera den perifera detaljen ifrån den 

arousal-väckande bilden. Studien visar att människor som bevittnat 

händelser av negativt känsloladdad karaktär inte kan förväntas rapportera en 

helhetsbild av händelsen, vilket är av yttersta vikt i vittnespsykologiska 

sammanhang.  

 

 

Att bevittna en olycka eller ett våldsbrott är en känslosam upplevelse. Hur minns man denna 

känslosamma upplevelse i efterhand jämfört med neutrala, vardagliga upplevelser? Vilka 

specifika detaljer kommer man att minnas bäst? Sambandet mellan minne och traumatiska 

situationer har undersökts i många studier, med ett antal olika tillvägagångssätt; så som 

fältstudier, fallstudier och intervjuer angående såväl offentliga som privata traumatiska 

händelser. I många studier har minne testats genom att simulera traumatiska händelser och 

situationer i laboratoriemiljöer då man på olika sätt utsatt undersökningsdeltagare för diverse 

obehagliga och traumatiska situationer, oftast utan att informera dem om detta innan. Även 

stimuli i form av bland annat filmklipp, emotionellt laddade historier, bilder och ord har 

använts för att väcka arousal (se översikt av Christianson, 1992; Sharot & Phelps, 2004).  

 

Upprörande och chockerande information väcker uppmärksamhet och intresse. Detta för att 

sådan information ur ett evolutionsbiologiskt perspektiv är kopplat till vår 

överlevnadsinstinkt. Att identifiera och minnas hotande och skrämmande företeelser har på så 

sätt etablerats som en kognitiv funktion eftersom det utan tvekan varit mer avgörande för vår 

överlevnad än att minnas positiva händelser (Christianson, 1997). Både i verkliga fall och i 

studier utförda i laboratorier har man sett att människor ofta kan återge starkt emotionellt 

laddade och traumatiska händelser korrekt. icke-centrala eller perifera detaljer och 

information faller dock ofta bort och är svår att komma ihåg, medan man tenderar att minnas 

information om centrala detaljer som är viktiga för den känslomässiga upplevelsen (Burke, 

Heuer & Reisberg 1992; Christianson, 1992; Christianson, Loftus, Hoffman & Loftus 1991; 

Christianson & Nilsson, 1984; Hamann, Ely, Grafton, & Kilts, 1999; Knight & Mather, 2009; 
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Libkuman, Nichols-Whitehead, Griffith & Thomas, 1999; Mather, Gorlick & Nesmith, 2009). 

Denna effekt på minne har rapporterats för såväl testning direkt efter inkodning (Christianson 

& Loftus, 1991; Christianson et al., 1991) som efter längre tid (Christianson, 1984; LaBar & 

Phelps, 1998). En studie av Christianson och Nilsson (1984) demonstrerar denna korrelation 

mellan arousal-väckande information och minne. Undersökningsdeltagarna i 

experimentgruppen i denna studie blev visade beskrivande ord parallellt med bilder på 

ansikten som var skadade på ett hemskt sätt och skulle återge sina minnen efteråt. Resultatet 

visade att åsynen av de skadade ansiktena tog upp alltför mycket kognitiva resurser, och 

minnet av de parallellt presenterade orden försämrades. Denna studie (Christianson & 

Nilsson, 1984) visade även att när man ökar stödet för framplockning så är förbättringar i 

minne större för våldsamma händelser än för neutrala händelser. Man använde sig här av två 

olika metoder; att låta undersökningsdeltagarna återge informationen med fri återgivning och 

att låta dem peka ut det rätta svaret bland ett antal alternativ. Då undersökningsdeltagarna 

testades med fri återgivning uppvisade dem brister i minne för orden associerade med de 

traumatiska bilderna, samt både retrograd och anterograd amnesi för närliggande information. 

När minne senare testades genom att tillhandahålla fyra olika alternativ så försvann både de 

anterograda och retrograda minnesförlusterna. Slutsatsen drogs att de traumatiska bilderna 

troligtvis blockerade den medföljande (mindre kritiska) informationen så länge 

undersökningsdeltagarna inte hade något stöd att utgå ifrån. Resultat som dessa tyder på att 

brister i minne snarare beror på problem att nå fram och få tillgång till minnen än att inte ha 

några minnen att tillgå överhuvudtaget (Christianson, 1997; Christianson & Nilsson, 1984).  

 

Emotionell arousal har potentialen att både förbättra och försämra minne – i förhållande till 

neutral information – beroende på vilken aspekt av minne man syftar på. Stress vid inkodning 

har visat sig öka minne för en specifik situation eller händelse (jämfört med en neutral 

händelse, utan stress), och då speciellt för centrala, kritiska detaljer medan stress vid 

framplockning försämrar åtkomligheten till samma händelse. Detta syns extra tydligt då 

källan till den emotionella stressen inte är relaterad till informationen som ska minnas, jämfört 

med om informationen som ska kommas ihåg är stressande och emotionellt laddad i sig 

(Christianson, 1997).  

 

I tidigare studier, och även i föreliggande, har negativt känsloladdade, arousal-framkallande 

bilder åsyftat bilder med obehagligt innehåll (såsom blod, skador och eventuell död), och som 

har potential att väcka starka obehagskänslor hos tittaren (Christianson, 1992). Med central 

information eller detaljer har menats information som är avgörande för handlingen, spatialt 

central eller som av andra anledningar hamnar i tittarens blickfång. På bilder med emotionellt 

innehåll även information som är kritisk för känslan som framkallas. Med icke-central eller 

perifer information har avsetts information som omger den centrala informationen och som 

inte är i det direkta blickfånget eller avgörande för handlingen som utspelas på bilden. 

 

Vår inkodning av information sker inte så objektivt och fullständigt som vi gärna tror, utan är 

full av luckor och subjektiva tolkningar. Dessa luckor tenderar vi att fylla i utifrån våra egna 

erfarenheter och associationer till liknande händelser och situationer. Föga förvånande är det 

vid mindre centrala delar; då våra egna minnen är som mest ofullständiga och vaga som vi 

tenderar att rekonstruera dem på detta sätt (Lindsay, 2007). De tidigare nämnda tolkningarna 

påverkas till stor del både av tidigare erfarenheter och förkunskap, men även av våra känslor 

till det inträffade. Emotioner kan påverka minne både genom att flytta fokus, dra till sig 

uppmärksamhet, och förändra perception under inkodning (Christianson & Loftus, 1991), 

men även bevarande och bearbetning av minnen efter själva inkodningen (Christianson, 1997; 

LaBar & Phelps, 1998; Sharot & Phelps, 2004). Det kan t ex ta sig uttryck genom att man 
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förstorar eller överdriver något som har upplevts som hotande, såsom en förövares längd. En 

traumatisk händelse bearbetas med stor sannolikhet mer än en neutral händelse, då folk är mer 

benägna att tänka på vad som skett och vad som ledde fram till händelsen (Christianson, 

1997; Christianson et al., 1996). I och med denna bearbetning repeteras central information, 

vilket kan vara en av anledningarna till förbättrat minne för just dessa detaljer samtidigt som 

perifer information utelämnas ur bearbetningen och därför tenderar att blekna i minnet. Vad 

ett vittne minns av ett brott kan alltså vara långt ifrån vad personen faktiskt observerade vid 

brottstillfället.  

 

Bearbetningsprocessen, som kan inkludera både att tänka på, och att reagera känslomässigt på 

den arousal-framkallande informationen, förbättrar alltså minne för detaljer som är kritiska för 

just den framkallade känslan. Forskning indikerar att psykopater och personer med skador 

eller avvikelser på amygdala; som inte upplever denna känslomässiga reaktion på arousal-

väckande stimuli, och därför inte heller går igenom denna bearbetning på samma sätt, heller 

inte uppvisar något förbättrat minne för traumatiska händelser (Christianson et al., 1996; 

LaBar & Phelps, 1998). De två amygdalakärnorna är belägna framför hippocampus i de 

mediala temporalloberna, och är involverade i reglering av känslor, speciellt obehagskänslor, 

och autonomisk arousal (Blair, 2003; Hare, 1993). En dysfunktionell amygdala har föreslagits 

vara förknippat med psykopati och den medföljande nedsättning av autonomisk respons som 

psykopater uppvisar, t ex vid mätning av hudkonduktansreaktivitet inför hotande händelser 

eller stötande information (Blair, 2003; Hare 1993; se översikt av Wahlund & Kristiansson, 

2009). LaBar och Phelps (1998) undersökte minne för arousal-framkallande, tabubelagda ord 

hos patienter med unilaterala temporala resektioner. Dessa personer led sålunda av avvikelser 

på amygdala, hippocampus och omgivande cortex. Man mätte hudkonduktansreaktivitet och 

testade minne både direkt efter inkodningen och efter en timme. Resultaten visade att det 

finns en klar koppling mellan minne för arousal-framkallande information och aktivering i 

strukturer i mediala temporalloben, samt att denna effekt gäller såväl för människor som för 

djur. Både patienter med temporallobs-resektioner och kontrollgrupp (som bestod av fullt 

friska individer) erhöll högre värden på hudkonduktansreaktivitet för tabubelagda ord vid 

inkodningen, men endast kontrollgruppen hade ett förbättrat minne för dessa vid test efter 

tidsfördröjning. Detta är en indikation på att amygdalan har en viktig roll för minne även efter 

inkodningen; i bevarandet av information (LaBar & Phelps, 1998; Sharot & Phelps, 2004). 

Amygdalan kan således vara delaktig i flera aspekter av formeringen av emotionella minnen i 

omständigheter bortom rädsloreaktioner (LaBar & Phelps, 1998). 

 

Vidare rapporterade Hamann et al. (1999) en korrelation mellan minne för arousal-

framkallande information och aktivering av amygdala vid inkodning medan Dolan, Lane, 

Chua & Fletcher (2000, refererat i Sharot & Phelps, 2004) rapporterade aktivering i amygdala 

under framplockning av emotionell information. Emotionell arousal och aktivering i 

amygdala har alltså rapporterats påverka både perception, inkodning och framplockning. Till 

vilken grad dessa processer interagerar med varandra är dock oklart (LaBar & Phelps, 1998; 

Sharot & Phelps, 2004). 

 

En risk man bör beakta i alla studier som på något sätt ämnar undersöka detta samband mellan 

minne och emotionell arousal är bakomliggande variabler. Bilder med starkt obehagligt 

innehåll avbildar för det mesta olyckor, allvarliga skador eller, som i denna studie, döda 

människor. Den eventuella bakomliggande variabeln man då bör se upp med är det faktum att 

dessa bilder även avbildar ovanliga situationer. Att se en död människa hör definitivt till det 

ovanliga för de flesta människor, som kanske då minns bilden bättre än en vardaglig bild på 

människor i en vanligare miljö och situation just för att den är ovanlig och på så sätt sticker ut 
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ur mängden. Denna faktor går aldrig helt att utesluta ifrån bildmaterialet, oavsett vad man 

väljer att använda för typ av stötande information. Christianson och Loftus (1991) har dock 

utfört en studie som undersöker just huruvida skillnader i minne beror på emotionell arousal 

eller ovanligheten i bildmaterialet. I denna studie testade man undersökningsdeltagares minne 

på neutrala respektive emotionellt laddade bilder men valde dessutom att inkludera även en 

tredje betingelse med ovanliga bilder. Dessa ovanliga bilder var inte emotionellt laddade; 

varken positivt eller negativt, utan visade bara scener som föreställde något annat än vad man 

vanligtvis skulle förvänta sig i den miljön. Detta för att se ifall prestationen för den 

emotionella och den ovanliga betingelsen skiljde sig åt. Resultatet av Christianson och Loftus 

(1991) studie visade att den ovanliga bilden försämrade minnet för perifera detaljer, precis 

som den emotionella bilden. Detta eftersom de båda drar fokus ifrån miljön runt omkring. När 

det å andra sidan kom till minne för centrala detaljer så skiljde sig inte den ovanliga bilden 

signifikant ifrån den neutrala, vilket den emotionella gjorde. Den egendomliga händelsen på 

den ovanliga bilden lyckades alltså dra bort fokus från de perifera detaljerna, men inte bevara 

minnet för de centrala detaljerna. Undersökningsdeltagarna i den ovanliga betingelsen 

presterade alltså dåligt såväl för centrala som perifera detaljer, och skiljde sig därför ifrån 

undersökningsdeltagarna i den emotionella betingelsen.  

 

Christianson et al. (1991) genomförde en studie vars syfte var att undersöka fördelningen av 

fokus och uppmärksamhetens roll vid åsynen av traumatisk eller emotionell information 

kontra neutral information. Tanken var att utesluta uppmärksamhet som en eventuell 

bakomliggande variabel. Fallet skulle kunna vara så att man minns centrala detaljer vid 

emotionell information bättre för att man tittar mer, och längre, på just dessa detaljer än på 

neutrala. Man lät därför undersökningsdeltagarna bevittna bilder med traumatiska eller 

neutrala situationer, medan man kontrollerade antalet fixeringar av deras blick, antingen 

genom korta exponeringstider eller genom att övervaka ögonens rörelser under visningen av 

bilderna. Dessa matchade man sedan mot varandra så att personer med lika många fixeringar 

jämfördes med varandra osv. Trots dessa begränsningar i tid och fixeringar för 

undersökningsdeltagarna, så visade sig minne för centrala detaljer vara bättre i den 

emotionella betingelsen. Det förbättrade minnet för centrala detaljer vid emotionella 

situationer beror alltså inte heller endast på att mer uppmärksamhet riktas mot den 

emotionella informationen vid inkodningen.   

 

Förutom perifer information som visas i samband med traumatiska och arousal-framkallande 

händelser upplevs ibland även svårigheter att minnas händelser som presenterats innan och 

efter den traumatiska händelsen. Detta kallas retrograd respektive anterograd amnesi 

(Christianson & Nilsson, 1984). Retrograd amnesi uppstår då den traumatiska informationen 

distraherar och tar upp så pass mycket fokus vid framplockningen att åtkomsten till minnen av 

övrig info förhindras. Anterograd amnesi å andra sidan, uppstår vid problem med inkodning 

snarare än framplockning. Här är fallet så att den emotionella reaktionen, orsakad av den 

traumatiska informationen, dröjer sig kvar och distraherar undersökningsdeltagaren under 

visningen av de efterföljande bilderna. Undersökningsdeltagarens uppmärksamhet måste 

sålunda fördelas emellan den nya informationen som visas och bearbetningsprocessen som 

startats utav det arousal-väckande stimulit, vilket orsakar en bristfällig inkodning av den nya 

informationen (Christianson & Nilsson, 1984). 

 

Den föreliggande studien 

I föreliggande studie utfördes två experimentella studier om minne för centrala respektive 

perifera detaljer vid påverkan av emotionell arousal respektive neutralt tillstånd. Tanken är att 

studera vilka effekter detta har på minne för att sedan kunna relatera det till 
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ögonvittnesskildringar av brott och liknande. Därför testas här minne för detaljer som är 

orsaken till arousal (eftersom det i vittnesskildringar är just den efterfrågade informationen 

som väcker emotionell stress), istället för att testa minne på information som ackompanjeras 

av orelaterat arousal-väckande stimuli.  

 

Det finns mycket tidigare forskning kring emotioners påverkan på minne i olika aspekter. En 

hel del artiklar rapporterar effekten av arousal på minne efter tidsfördröjning i olika 

variationer (Burke et al., 1992; Christianson 1984; Christianson 1987; Christianson & Loftus 

1991; Christianson et al., 1991; Christianson & Nilsson 1984; Knight & Mather, 2009; LaBar 

& Phelps, 1998; Mather et al., 2009; Sharot & Phelps, 2004), men begränsad forskning finns 

kring frågan om den saknade informationen; som deltagarna inte lyckats rapportera. Huruvida 

det är bristfällig inkodning eller svårigheter vid framplockning som är anledningen till att 

informationen inte kan rapporteras i samma utsträckning. Att undersöka detta närmare, samt 

huruvida prestationen kan höjas med framplockningsstöd och ledtrådar eller inte, kan 

förhoppningsvis belysa dessa områden och bidra till ökad förståelse.  

 

Syfte 

Det första experimentet syftade till att undersöka eventuella effekter på minne av emotionell 

arousal, mätt i centrala respektive perifera detaljer, samt att undersöka eventuella retrograda 

respektive anterograda minnesförluster. Experiment 2 är utformat för att ge insyn i de 

processer som inverkar i bortfall av minne vid påverkan av emotionell arousal, och ämnar 

undersöka vilken av dessa som orsakat dessa brister i minne. Av den orsaken har experiment 2 

utvecklats till att inkludera ett test för igenkänning, med ledtrådar för framplockning av 

saknad information. Christianson & Loftus (1991) utförde i en studie ett liknande test för 

igenkänning, efter fri utfrågning om saknade detaljer. Fyra alternativ presenterades för var 

och en av de 15 bilder som visats. En av dessa fyra alternativ var den bild som hade visats i 

bildspelet, medan de andra bilderna visade samma situation men skiljde sig gällande antingen 

centrala, perifera, eller både centrala och perifera detaljer. I förevarande studie efterfrågas 

endast den perifera detaljen ifrån de respektive kritiska bilderna. Detta eftersom det är just den 

perifera detaljen ifrån den emotionellt betingade kritiska bilden som förväntas gå förlorad.  

 

Den huvudsakliga hypotesen i dessa studier är att bilder som väcker emotionell arousal 

påverkar minne så att fördelningen av minne för centrala och perifera detaljer kommer att bli 

ojämn, och centrala detaljer kommer att dominera över perifera. Minnesförmåga för centrala 

detaljer, sådana som är direkt kopplade till den framkallade känslan, kommer att vara 

betydligt högre än minnesprestationen för perifera detaljer i bildinnehållet på arousal-

framkallande bilder. Ju högre grad av emotionell arousal, desto mer kommer de centrala 

detaljerna att dominera i minne, jämfört med de perifera detaljerna. Man kommer dock att se 

en jämnare fördelning mellan centrala och perifera detaljer i minne för neutrala bilder 

eftersom det inte finns någon distraherande, negativt känsloladdad information. 

 

I linje med Christianson et al. (1991) förväntas inte effekterna på minne bero på 

uppmärksamhet och hur mycket tid som tilldelats de olika detaljerna vid inkodningen, utan 

främst på ett känslopåslag och medföljande emotionell arousal. Vi minns arousal-

framkallande stimuli för att det får oss att tänka mer på det. Detta kommer att styrkas om 

hypotesen att det finns en korrelation mellan grad av arousal och grad av minne stämmer. 

Dvs., att de undersökningsdeltagare som visar högst arousal även kommer att prestera bättre. 

Skulle man inte erhålla resultat som styrker denna korrelation, bör bearbetningsprocessen 

snarare pekas ut som avgörande för minneseffekterna. Denna bearbetningsprocess, som 

främst sker efter inkodningen, kan som tidigare nämnt vara avgörande för att just centrala 
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detaljer lyfts fram och bevaras så mycket bättre än perifera detaljer (Christianson, 1997; 

Christianson et al., 1996). 

 

Utifrån tidigare litteratur (Christianson, 1992; Christianson & Nilsson, 1984) kan även 

förväntas sig att information kopplat till arousal-framkallande stimuli kommer att orsaka 

anterograd amnesi; dvs. att information som presenteras efter den kritiska bilden kommer att 

rapporteras bristfälligt. Under de första sju bilderna som visas i bildspelet finns inga arousal-

väckande stimuli, oavsett betingelse, och därför förväntas heller ingen försämring i minne. 

Minnet för de sista sju bilderna som visas efter den kritiska bilden i den emotionella 

betingelsen kommer dock att kunna påverkas av det negativt känsloladdade innehållet i den 

kritiska bilden. Uppmärksamheten under inkodningen för dessa bilder måste delas med den 

emotionella reaktion och bearbetningsprocess som den emotionella kritiska bilden väcker, och 

förväntas därmed försämra minnet för de efterföljande bilderna. Om arousal är avgörande för 

uppkomst och utsträckning av amnesi, så borde de undersökningsdeltagare med lägre 

skattningar av obehag och upplevd arousal, samt lägre mätningar av arousal och fysiologiska 

medreaktioner (i experiment 2), ha bättre minnesprestationer för information som presenterats 

efter den kritiska bilden än vad undersökningsdeltagare med högre skattningar har. Alla 

undersökningsdeltagare i den emotionella betingelsen borde dock uppvisa sämre minne för 

information som presenterats efter den negativt känsloladdade kritiska bilden på grund av 

bristfällig och distraherad inkodning. Experiment 1 syftar till att undersöka eventuella effekter 

på minne av emotionell arousal, mätt i centrala respektive perifera detaljer, samt att undersöka 

eventuella retrograda respektive anterograda effekter. 

 

 

Experiment 1 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

32 personer deltog i studien, samtliga boende inom Stockholmsområdet. 

Undersökningsdeltagarna utgjordes av 22 kvinnor och 10 män i åldrarna 16-61 med en 

medelålder på 35,9 år (S= 7.37). Alla testades individuellt i ett avskilt rum och förvarnades 

innan på grund av det negativt känsloladdade bildinnehållet, samt gav sitt samtycke. 

 

Stimulusmaterial 

Undersökningsdeltagarna valdes in i en av två betingelser genom att varannan deltagare 

placerades i kontrollgrupp och varannan i experimentgrupp. På så sätt avgjorde slumpen 

vilken betingelse deltagarna skulle hamna i, eftersom varken försöksledare eller deltagare 

kunde veta i vilken ordning deltagarna skulle anmäla sig till studien. Deltagarna visste inte 

skillnaden mellan dessa två grupper, eller att det ens fanns två grupper som skiljdes åt. 

Kontrollgruppen visades ett bildspel med 15 neutrala färgbilder föreställande vardagliga 

situationer. Exempel på dessa är människor som cyklar, barn som leker och människor som 

handlar mat. Experimentgruppen visades samma bildspel, förutom det faktum att en av 

bilderna (bild nummer åtta i turordningen) var utbytt mot en negativt känsloladdad bild (se 

appendix 1 för kritiska bilder). Denna bild föreställde en död man som tagit livet av sig 

genom att hoppa från en byggnad, och som sedan landat på en bil. Ett antal åskådare står i 

bakgrunden på bilden. Denna kritiska bild var ämnad att väcka emotionell arousal. Den 

motsvarande åttonde bilden i kontrollgruppens bildspel visade en man och en kvinna stående 

framför en bil, med ytterligare en bil i bakgrunden. I alla dessa bilder, neutrala som 

emotionella, fanns en i förväg utsedd central detalj och en perifer detalj som kontrollerats för 
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överensstämmelse av tio personer som inte deltagit i studien. De neutrala bilderna som 

visades i de båda bildspelen var helt identiska för att till så hög grad som möjligt undvika 

eventuella bakomliggande variabler som kan påverka minnesförmågan, förutom emotionell 

arousal. Den neutrala och negativt känsloladdade kritiska bilderna som visades har matchats 

mot varandra för att vara så lika som möjligt vad gäller komplexitet, antal personer på bilden, 

miljö och spatialt upplägg. Dessa två bilder kommer framöver att refereras till som de kritiska 

bilderna. Endast ett urval på fem bilder (se appendix 2) har använts för att testa 

undersökningsdeltagarnas minne och det är framför allt de matchade kritiska bilderna från 

varje bildspel som kommer att jämföras med varandra och analyseras eftersom det är just 

dessa som skiljer sig åt emellan de båda bildspelen.  

 

Procedur 

På en datorskärm visades undersökningsdeltagarna ett av de två bildspelen, beroende på 

vilken grupp de randomiserats in i. Bildspelet visades i PowerPoint, med ett bestämt 

tidsintervall på 5 sekunder för varje bild, så att alla undersökningsdeltagare fick se alla bilder 

under exakt lika lång tid och en tom, svart ruta emellan alla bilderna, även dessa i 5 sekunders 

intervall. Direkt efteråt testades undersökningsdeltagarnas minne på bildinnehållet för centrala 

och perifera detaljer från fem av bilderna (bild nummer 1, 7, 8, 9, 15) genom ett frågeformulär 

(se appendix 3a och 3b). Parallellt med frågeformuläret visades ytterligare ett bildspel, då 

innehållande dessa fem bilder, men med detaljinformationen som efterfrågades övertäckt av 

ett svart fält. Detta för att utesluta att undersökningsdeltagarna inte skulle förstå vilken bild 

som efterfrågades i formuläret, och därmed gissa fram sitt svar. I detta bildspel visades 

bilderna i 30 sekunder och i den ordning de visats i det tidigare bildspelet. 

Undersökningsdeltagarna fick skriftligen svara på direkta frågor om detaljer rörande de 

försvunna delarna, rörande objekt, färg eller form. Vid den emotionellt betingade kritiska 

bilden ställdes till exempel frågor kring färgen på mannens byxor och färgen på en skylt i 

bakgrunden. Frågeformuläret efterfrågade, förutom detaljminne, till vilken grad 

undersökningsdeltagarna var säkra på sina svar (på en tiogradig skala där 1= väldigt osäker 

och 10= väldigt säker), i vilken utsträckning de chansade, och vilken bild som var lättast att 

minnas. Även undersökningsdeltagarnas subjektiva skattning av obehag efterfrågades. Alla 

dessa skattningar gjordes på en tiogradig skala. När experimentet var över förklarades 

studiens syfte och hypotes för undersökningsdeltagarna och de fick tillfälle att ställa 

eventuella frågor och diskutera sitt deltagande. 

 

 

Resultat 

 

En hypotesprövning med chi-två visade att det finns ett signifikant samband mellan betingelse 

och minne för central detalj,2 (1)p=.003) vad gäller minne från den kritiska bilden 

(bild nummer 8). Detsamma gäller dock inte för minne för perifer detalj, där ingen signifikant 

skillnad kunde påvisas emellan grupperna,2 (1)p=.414). Skillnaden var alltså större 

mellan grupperna vad gäller central detalj än för perifer detalj. 

 

Deltagarna i den emotionella betingelsen (dvs. experimentgruppen) var överlägsna den 

neutrala betingelsen (dvs. kontrollgruppen) vad gäller minne för den centrala detaljen, dvs. 

färgen på mannens byxor, i den kritiska bilden. Experimentgruppen presterade dock sämre än 

kontrollgruppen vad gäller minne för den perifera detaljen, dvs. färgen på skylten, i samma 

bild. Endast tre undersökningsdeltagare (av sexton) kunde minnas den perifera detaljen från 

den negativt känsloladdade bilden. Fördelningen av hågkomst för central och perifer detalj i 

den neutrala betingelsen var däremot nästan identisk. Åtskillnaden för minne vad gäller typ av 
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detalj (dvs. central respektive perifer) är således betydligt större inom den emotionellt laddade 

gruppen än inom den neutrala gruppen där resultaten i minne för de två typerna av detaljer är 

nästintill likvärdiga. Hur väl undersökningsdeltagarna mindes de respektive detaljerna 

redovisas i Tabell 1.1.  

 
Tabell 1.1. Medelvärden (och standardavvikelser) för undersökningsdeltagarnas minne för central respektive 

perifer information från den kritiska bilden. 

 

  Detaljinformation 
 

 

Betingelse  Central Perifer 

    

    
Emotionell  

(n= 16) 
 0,88 (,34) 0,19 (,40) 

Neutral 

(n=16) 
 0,38 (,50) 0,31 (,48) 

 

 

Anterograda och retrograda effekter 

För att undersöka eventuella anterograda och retrograda effekter på minne redovisas här även 

minnesfrekvens för de fyra bilder som visades innan (bild nummer 1 och 7) och efter (bild 

nummer 9 och 15) den kritiska bilden.  

 
Tabell 1.2. Medelvärden (och standardavvikelser) för minne av de övriga fyra bilderna för 

undersökningsdeltagare i de respektive betingelserna. 

 

 Central   

 

 Perifer  

Placering Emotionell Neutral  Emotionell Neutral 

      

      
Innan 

(n= 16) 
0,75 (,78) 0,88 (,89)  0,63 (,62) 0,37 (,62) 

Efter 

(n=16) 
0,44 (,63) 0,56 (,73)  0,19 (,54) 0,38 (,50) 

 

 

Undersökningsdeltagarna i den emotionella betingelsen uppvisade sämre minne för både 

centrala och perifera detaljer under den senare hälften av bildspelet jämfört med den neutrala 

betingelsen. Skillnaderna analyserades med en 2x2 ANOVA, som dock visade att skillnaden 

mellan fas (innan, efter) och typ av stimuli (central, perifer) inte var signifikant, F(1, 30) = 

0,14, p =, 71. Undersökningsdeltagarna i den neutrala betingelsen uppvisade även dem sämre 

prestationer för centrala detaljer efter den kritiska bilden, men ingen försämring kan ses för 

perifera detaljer. Inte heller denna effekt var signifikant, F(1, 30) = 0,64, p =, 43. 

 

De övriga saker som efterfrågades i frågeformuläret (dvs. till vilken grad 

undersökningsdeltagarna var säkra på sina svar, hur mycket de chansat i sina svar samt vilken 

bild som var lättast att minnas) visade dock inte på några direkta samband med prestation. 

Inte heller undersökningsdeltagarnas subjektivt skattade obehagskänslor visade på något 

samband med vare sig antal rätt eller typ av rätt rapporterad information. Den överväldigande 

majoriteten av undersökningsdeltagarna kunde minnas den centrala informationen, men inte 
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den perifera, trots att skattningarna på obehag varierade avsevärt. Hypotesen att minne för 

centrala detaljer ökar korrelerat med grad av arousal kan därför inte styrkas av detta 

experiment. De undersökningsdeltagare som rapporterade högst skattning av obehag i 

experimentgruppen hade inte bättre minnesprestationer än de undersökningsdeltagare med 

lägre skattning av obehag. 

 

 

Diskussion 

 

Resultaten av Experiment 1 var huvudsakligen i linje med hypotesen och visade ett signifikant 

samband mellan betingelse och minne för central detalj. Dessa resultat visar tydligt att man i 

större utsträckning minns centrala detaljer från arousal-framkallande bilder, då mer än dubbelt 

så många av undersökningsdeltagarna mindes den centrala detaljen från den stötande bilden 

än den centrala detaljen från den neutrala bilden. Endast tre undersökningsdeltagare (av 

sexton) kunde minnas den perifera detaljen från den stötande bilden. Fördelningen av 

hågkomst för central och perifer detalj i den neutrala betingelsen var däremot nästan identisk. 

Den lilla skillnad som går att se där är endast naturlig då central information per definition 

hamnar i blickfånget och är mer avgörande för handlingen som sker.  

 

Undersökningsdeltagarna i den emotionella betingelsen uppvisade inga signifikanta 

retrograda eller anterograda effekter, och ger därmed inget stöd för hypotesen.  

 

Att deltagarna inte kan rapportera den perifera detaljen ifrån den arousal-väckande kritiska 

bilden kan bero på två orsaker. Antingen så har den stötande informationen dragit till sig allt 

fokus och distraherat så pass att det aldrig har skett någon inkodning av den perifera 

informationen vid visandet av bilden. Eller så är fallet att den perifera informationen har 

kodats in vid visandet, men inte kan plockas fram korrekt vid en utfrågning, då den arousal-

framkallande informationen även vid detta tillfälle distraherar och tar upp fokus i deltagarnas 

medvetande. 

 

Om den perifera informationen aldrig har kodats in så finns det heller ingen information att 

plocka fram vid frågetillfället. Om fallet istället är så att den perifera informationen har kodats 

in vid visandet, men inte kan plockas fram korrekt vid en utfrågning, så borde den lättare 

kunna plockas fram vid stöd av ledtrådar, precis som i Christianson och Nilssons (1984) 

studie.  

 

I experiment 2 används ett tillförlitligare mått på arousal, och därmed även påverkan. Genom 

att mäta hudkonduktansreaktivitet får man ett objektivt mått att korrelera med 

minnesprestation, och som undviker de eventuella problem som subjektiva skattningar kan 

innebära. Hudkonduktansreaktivitet, eller SCR (skin conductance reactivity), har självklart 

även det sina tillkortakommanden, men förlitar sig inte på någons egen åsikt och kan visa ett 

mer exakt och nyanserat resultat. SCR mäter hastiga ökningar i hudens elektriska 

ledningsförmåga p.g.a. ökad svettning vid den känslomässiga reaktionen (Söderlund, 2008), 

och är ett pålitligt mått och indikator på aktivering i det sympatiska nervsystemet (Venables & 

Christie, 1973, refererat i Sharot & Phelps, 2004).  Den subjektiva skattningsskalan kommer 

dock ändå att behållas i frågeformuläret för att dessa två mått sedan ska kunna jämföras med 

varandra.  

 

För att ta reda på om bortfallet av perifer information beror på bristfällig inkodning eller 

framplockning så lades ett framplockningsstöd till efter experimentet och frågeformuläret. Ett 
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antal ledtrådar, i form av olika urklipp ifrån bilder, liknande de detaljer som efterfrågades på 

de kritiska bilderna, visades för undersökningsdeltagarna. Ett av dessa urklipp var den 

faktiska detalj som hade visats på bilden. Syftet i Experiment 2 var således att se ifall 

deltagarna kunde känna igen den perifera detaljen då de konfronterades med den vid en 

upprepad visning. 

 

Experiment 2 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

83 personer deltog i studien. Alla testades individuellt i ett avskilt rum, och rekryterades 

genom de försökspersonslistor som satts upp på psykologiska institutionen, samt från två 

företag (Annata och 3). Undersökningsdeltagarna utgjordes av 44 kvinnor och 39 män i 

åldrarna 18-72 med en medelålder på 32,8 år (S=9). Alla förvarnades innan på grund av det 

negativt känsloladdade bildinnehållet. 

 

Apparatur 

Bilderna visades i programmet PowerPoint på en dator av märket Dell, med en 14 tum stor 

färgskärm. Registreringen av SCR-data skedde med hjälp av apparatur från Biopac Systems 

Inc., modell MP100A, kopplad till en dator av märket Macintosh iBook G4 via programmet 

AcqKnowledge III för MP100WS (version 3.9.2). För att mäta undersökningsdeltagarnas 

hudkonduktans användes silverkloridelektroder av Biopac Systems Inc. kopplade till 

förstärkare GSR100, och som fästes på insidan av lång- och ringfingret på försökspersonens 

icke-dominanta hand, en på vartdera fingertoppen. 

 

Stimulusmaterial 

Detsamma som i experiment 1, förutom att den kritiska neutrala bilden i detta experiment 

byttes ut mot en som bättre matchade den emotionellt betingade motsvarigheten. Den nya 

neutrala kritiska bilden föreställer en man som står bredvid en bil på gatan utanför en 

videobutik. I detta experiment är de centrala och perifera detaljerna matchade mot varandra så 

att de ska vara precis likadana. Den centrala detaljen i båda de kritiska bilderna är de 

respektive männens blå jeans, och den perifera detaljen i de bilderna är nu en blå skylt i 

bakgrunden. 

 

Efter att ha fyllt i frågeformuläret för detaljer, även detta likadant som de som användes i 

Experiment 1, visades undersökningsdeltagarna ytterligare en bild på datorskärmen. Denna 

bild skiljde sig emellan kontroll- och experimentgrupp men innehöll båda fyra små urklipp 

(benämnda A, B, C, D, se appendix 4) från fyra olika detaljer i olika bilder, alla liknande de 

perifera detaljer som visades på de respektive kritiska bilderna. Ett av dessa fyra urklipp 

föreställde den faktiska perifera detalj som visats på den kritiska bilden som 

undersökningsdeltagarna visats i bildspelet medan de övriga tre bilderna visade urklipp från 

helt andra bilder, som inte vid något tillfälle visats under experimentet. Dessa övriga 

alternativ föreställde andra skyltar som liknade det rätta alternativet antingen genom färg, 

språk eller innehåll. Det rätta alternativet av dessa fyra har tilldelats samma bokstav (C) och 

placerats på samma position bland urklippen i de båda respektive betingelserna. 

 

Procedur 

Tillvägagångssättet var huvudsakligen detsamma som i Experiment 1, förutom att en andel av 

undersökningsdeltagarna i detta experiment kopplades till SCR innan bildspelet startats. Efter 



 12 

att datainsamlingen avslutats sållades de SCR-data som av olika anledningar inte sågs 

lämpliga att använda bort; dvs. undersökningsdeltagare som till exempel blivit störda av yttre 

stimuli eller data som påverkats av tekniska problem. Efter denna sållning återstod sedan 16 

personer, vilket motsvarar en andel på 20 % av det totala antalet undersökningsdeltagare. Nytt 

för experiment 2 var också att när deltagarna fyllt i alla uppgifter i frågeformuläret 

presenterades de ytterligare en bild med fyra urklipp och tillfrågades om de kunde peka ut den 

bild som klippts bort ur den kritiska bilden de sett i bildspelet. Då experimentet avslutats 

förklarades studiens syfte och hypotes för undersökningsdeltagarna och de fick även tillfälle 

att ställa eventuella frågor och diskutera sitt deltagande. 

 

 

Resultat 

 

En analys av resultaten med ett chi-två-test visade att det finns ett signifikant samband mellan 

betingelse och minne för perifer detalj,2 (1)p<.001) vad gäller minne från den 

kritiska bilden (bild nummer 8). Detsamma gäller dock inte för minne för central detalj, där 

ingen signifikant skillnad kunde påvisas emellan grupperna,2 (1)p=.123). Skillnaden 

mellan grupperna vad gäller perifer detalj var här betydligt större än skillnaden grupperna 

emellan vad gäller central detalj. 

 

Deltagarna i den emotionella betingelsen (dvs. experimentgruppen) var överlägsna den 

neutrala gruppen (dvs. kontrollgruppen) vad gäller minne för den centrala detaljen i den 

kritiska bilden. Undersökningsdeltagarna i den emotionella betingelsen var dock betydligt 

sämre vad gäller minne för den perifera detaljen på samma bild. Åtskillnaden för minne vad 

gäller typ av detalj (dvs. central respektive perifer) är även betydligt större inom den 

emotionella betingelsen än inom den neutrala betingelsen. Resultaten redovisas i Tabell 2.1. 

 
Tabell 2.1. Medelvärden (och standardavvikelser) för undersökningsdeltagarnas minne för central respektive 

perifer information från den kritiska bilden. 

 

  Detaljinformation 
 

 

Betingelse  Central Perifer 

    

    
Emotionell  

(n= 43) 
 0,85 (,36) 0,12 (,33) 

Neutral 

(n=42) 
 0,71 (,46) 0,55 (,50) 

 

 

Självskattningsdata 

För att närmare undersöka om dessa effekter på minne kan härledas till emotionell arousal så 

delades data i detta experiment in i två undergrupper; undersökningsdeltagare vars subjektiva 

skattningar av obehag låg under 5 på den tiogradiga skalan, och undersökningsdeltagare vars 

skattningar av obehag bedömdes som 5 eller högre. Hur väl dessa grupper minns de olika 

detaljerna jämförs och redovisas i Tabell 2. 2. 
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Tabell 2.2. Medelvärden (och standardavvikelser) för minne av den kritiska bilden för undersökningsdeltagare i 

den emotionella betingelsen, vars skattningar av obehag underskred respektive överskred 5. 

 

  Detaljinformation 
 

 

  Central Perifer 

    

    
Skattningar under 5  

(n= 16) 
 0,64 (,51) 0,18 (,41) 

Skattningar över 5  

(n=27) 
 0,95 (,23) 0,11 (,32) 

 

 

Ett samband mellan grad av arousal och grad av minne för centrala detaljer kunde ses i detta 

experiment. De undersökningsdeltagare som rapporterat en högre arousal kunde även i högre 

grad minnas informationen som var direkt kopplad till den arousal som väcktes. Skattningarna 

av obehag bedömdes, som tidigare nämnt, av undersökningsdeltagarna på en skala från 1 (= 

väldigt lite) till 10 (=väldigt mycket), där snittet för undersökningsdeltagarna i den 

emotionella betingelsen låg på 5,4. Ingen uppdelning kunde göras för den neutrala gruppen, 

då ingen skattning översteg 2. Genomsnittet för undersökningsdeltagarna i den neutrala 

gruppen var 1,1. 

 

 

SCR-data 

Mätningarna av hudkonduktansreaktivitet visar även dem på en starkare reaktion vid den 

emotionella kritiska bilden jämfört med den neutrala kritiska bilden. SCR mättes under de 

första 20 sekunderna innan bildspelet startades för att få ut en baseline-nivå. Efter detta mättes 

SCR till var och en av de 15 bilderna. Följande SCR-data erhölls genom att utläsa varje 

undersökningsdeltagares maxvärde inom de fem sekunder som varje bild visades, samt de 

efterföljande fem sekunder som en tom ruta visades efter varje bild. Detta för att särskilja 

reaktionerna och förhindra att reaktionen feltolkas och kopplas till fel bild. Resultatet 

redovisas nedan i Figur 1. 

 

 
 

Figur 1. Medelvärden av undersökningsdeltagarnas maxvärden ifrån de olika bilderna, mätt med SCR. 
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En liten, men inte avgörande skillnad, kan ses under viloperioden mellan försökspersonerna i 

de båda betingelserna. Båda grupperna dalar sedan nedåt ganska kraftigt kort därefter. För den 

kritiska bilden finns det en skillnad de två grupperna emellan, men även för bild 1 (som 

föreställer två barn), bild 4 (som föreställer tre barn som står och målar på en vägg) och bild 

15 (som föreställer ett par som krattar löv). Deltagarna i den emotionella betingelsen erhöll 

högre värden på alla dessa bilder jämfört med deltagarna i den neutrala betingelsen, trots det 

neutrala innehållet (som dessutom är helt identiskt med det som visas i den neutrala 

betingelsen). Skillnaden i gruppernas medelvärden på SCR mellan den emotionella (M = .34, 

S = .06) respektive den neutrala (M = .31, S = .02) betingelsen analyserades med ett t-test för 

oberoende stickprovsmedelvärden, som dock visade på en icke signifikant skillnad; t14 = 

1,56, (p = ,142). 

 

Bild nummer 4 tillhörde inte de övriga fyra bilder som efterfrågades i frågeformuläret, och 

kunde därför inte kontrolleras för resultat. Bild nummer 1 och 15 tillhörde däremot de övriga 

frågorna, och resultaten jämfördes därför; kontrollgrupp mot experimentgrupp.  

 

Även här upptäcktes en korrelation mellan grad av arousal och grad av minne. 

Experimentgruppen; som hade betydligt högre arousal under dessa bilder, hade även bättre 

minne för både centrala och perifera detaljer, för båda dessa bilder. Resultaten redovisas i 

Tabell 2.3. 

 
Tabell 2.3.  Medelvärden (och standardavvikelser) för minne av bild nummer 1 respektive bild nummer 15 för 

neutral respektive emotionell betingelse. 

 

 Bild 1   

 

 Bild 15  

Betingelse Central detalj Perifer detalj  Central detalj Perifer detalj 

      

      
Emotionell 

(n=8) 
0, 38 (,52) 0, 13 (,35)  0, 50 (,54) 0, 25 (,46) 

Neutral 

(n=8) 
0, 13 (,35) 0, 13 (,35)  0,00 (,00) 0,00 (,00) 

 

 

För att sammanfatta alla medelvärden på de respektive skattningssätten samt minnesdata för 

varje grupp, utformades Tabell 2. 4.  

 
Tabell 2.4.  Medelvärden (och standardavvikelser) för självskattningsdata, SCR-data, samt minne för den kritiska 

bilden för neutral respektive emotionell betingelse. 

 

    

 

  

Betingelse Självskattning SCR Minne central 

detalj 
Minne perifer 

detalj 

     

     
Emotionell 

(n=43) 
5, 43 (2,60) 0, 34 (,06) 0, 85 (,36) 0, 12 (,33) 

Neutral 

(n=42) 
1, 07 (,26) 0, 30 (,02) 0, 71 (,46) 0, 55 (,50) 
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Undersökningsdeltagarna i den emotionella betingelsen hade högre värden både på 

självskattning och SCR, vilket indikerar att det önskvärda tillståndet uppnåtts och arousal 

framkallats. Som konsekvens av detta är minnet för den centrala detaljen betydligt högre än 

minnet för den perifera detaljen inom denna betingelse. Undersökningsdeltagarna i den 

neutrala betingelsen visade lägre värden på både självskattning och SCR, och presterade 

sämre än den emotionella betingelsen vad gäller minne för den centrala detaljen. Det är dock 

när det gäller minne för den perifera detaljen som den största skillnaden framträder; 

undersökningsdeltagarna i den neutrala betingelsen presterade betydligt bättre än 

undersökningsdeltagarna i den emotionella betingelsen. 

 

 

Igenkänningsdata 

Endast 12 % av undersökningsdeltagarna i den emotionella betingelsen kunde direkt efter 

inkodningen, då de fick fylla i ett frågeformulär, minnas den perifera detaljen (dvs. skylten) 

från den kritiska arousal-väckande bilden, jämfört med 55 % av undersökningsdeltagarna 

ifrån den neutrala betingelsen. När de undersökningsdeltagare som inte kunde minnas skylten 

första gången presenterades de fyra alternativen så kunde 65 % korrekt identifiera skylten i 

den emotionella betingelsen. I den neutrala betingelsen så kunde hela 82 % identifiera rätt 

skylt ibland alternativen. Notera att endast andelen undersökningsdeltagare som inte kunde 

minnas skylten efter inkodningen redovisas vid identifieringen (tillfälle 2) i tabellen. De 

undersökningsdeltagare som kunde minnas skylten första gången kunde givetvis även 

identifiera den senare, och tas därför inte med i beräkningarna. 
 

Tabell 2.5. Andel undersökningsdeltagare, mätt i procent, som kunde ange rätt svar vid de respektive 

frågetillfällena. 

 

   Frågetillfälle 
 

 

Betingelse  1 - Formulär 2 - Identifiering 

    

    
Neutral  

(n= 42) 
 55 % 82 % 

Emotionell  

(n=41) 
 12 % 65 % 

 

 

En mätning av frekvensen av de fyra olika alternativen hos de undersökningsdeltagare som 

hade svarat fel på den perifera detaljen vid första tillfället gjordes. Denna mätning visade att 

65 % av undersökningsdeltagarna i den emotionella betingelsen valde alternativ C (som 

föreställde en blå skylt, och som var det rätta alternativet). Alternativ A (som föreställde en vit 

skylt), valdes 15 % av gångerna. Alternativ B (som även denna föreställde en blå skylt) valdes 

12 % av gångerna, och alternativ D (som föreställde en brun skylt) valdes 8 % av gångerna. 

 

I den neutrala betingelsen valdes alternativ C (som föreställde en blå skylt), och som var det 

rätta alternativet, 82 % av gångerna. Alternativ B (som föreställde en grå skylt) valdes 12 % 

av gångerna. Alternativ A (som föreställde en vit skylt), valdes 6 % av gångerna, och 

alternativ D (föreställande en röd skylt) valdes aldrig. 
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Anterograda och retrograda effekter 

För att upptäcka eventuella anterograda och retrograda effekter på minne redovisas här även 

minnesfrekvens för de fyra bilder som visades innan (bild nummer 1 och 7) och efter (bild 

nummer 9 och 15) den kritiska bilden. För att undersöka ifall arousal är en avgörande faktor 

har undersökningsdeltagarna delats upp efter sitt upplevda obehag. 

 
Tabell 2.6. Medelvärden (och standardavvikelser) för minne av de övriga fyra bilderna för 

undersökningsdeltagare vars skattningar av obehag underskred 5 (< 5), uppnådde eller överskred 5 (> 5), samt i 

den neutrala betingelsen. 

 

  Central 

 

  Perifer 

Placering Emotionell 

< 5 

Emotionell 

> 5 

Neutral Emotionell  

< 5 

Emotionell   Neutral 

> 5 

      

      

Innan 0,64 (,67) 0,74 (,73) 0,80 (,76) 0,36 (,51) 0,37 (,60)       0,47 (,57) 

Efter 

 

0,55 (,69) 0,39 (,61) 0,20 (,48) 0,55 (,69) 0,33 (,59)       0,43 (,57) 

 

 
Likt undersökningsdeltagarna i Experiment 1 så visar undersökningsdeltagarna i detta 

experiment samma försämring i minne för centrala detaljer under de senare bilderna. Dock 

verkar minnet för perifera detaljer ha förbättrats för gruppen med lägre skattad arousal under 

den senare hälften av bildspelet. Analyser av dessa data visar dock, precis som i Experiment 

1, inte på någon signifikant interaktion mellan placering (innan, efter) och typ av stimuli 

(central, perifer), F(1, 30) = 0,325, p = ,573. 

 
Man kan här se en viss skillnad mellan undersökningsdeltagare med skattad lägre och högre 

arousal. Undersökningsdeltagare med lägre skattad arousal hade bättre minne för både 

centrala och perifera detaljer som visats efter den kritiska bilden, jämfört med deltagare med 

högre skattningar av arousal. Båda grupperna visar dock sämre minne för bilderna som visats 

efter den kritiska bilden (jämfört med minne för de första bilderna, som visats innan den 

kritiska bilden), vilket tyder på att arousal har varit en avgörande faktor även för de 

undersökningsdeltagare som skattat sin arousal som väldigt låg. Interaktionen mellan fas 

(innan, efter) och typ av stimuli (central, perifer), är dock inte signifikant, F(1, 52) = 0,224, p 

= ,638. Även kontrollgruppen; i den neutrala betingelsen, uppvisar sämre minne för de senare 

bilderna, dock även denna interaktion icke signifikant, F(1, 82) = 5,694, p = ,019. 

 

 

Diskussion 

 

Resultaten av undersökningsdeltagarnas minne för detaljer i detta experiment var i linje med 

hypotesen om en god minnesprestation för centrala detaljer från arousal-framkallande bilder. 

Deltagarna i den emotionellt laddade gruppen var överlägsna den neutrala gruppen vad gäller 

minne för den centrala detaljen. Undersökningsdeltagarna i den emotionella betingelsen 

presterade dock betydligt sämre än den neutrala betingelsen vad gäller minne för den perifera 

detaljen. Åtskillnaden för minne vad gäller typ av detalj (dvs. central respektive perifer) är 

även betydligt större inom den emotionellt laddade gruppen än inom den neutrala gruppen. 
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Ett samband mellan grad av arousal och grad av minne för centrala detaljer kunde ses i detta 

experiment, vilket var helt i linje med hypotesen. De undersökningsdeltagare som rapporterat 

en högre arousal kunde även i högre grad minnas informationen som var direkt kopplad till 

den arousal som väcktes. Resultaten visade att denna korrelation gäller även för neutrala 

bilder, då experimentgruppen; som visat en avsevärt högre arousal även under vissa neutrala 

bilder, presterade bättre än kontrollgruppen på dessa bilder. 

 

Både de undersökningsdeltagare som rapporterat högre och de som rapporterat lägre arousal i 

självskattningen uppvisade svaga anterograda minnesförluster, vilket pekar på att arousal är 

en avgörande faktor även för de undersökningsdeltagare som rapporterat låg arousal. Att även 

kontrollgruppen visar denna nedgång i minnesprestation emellan de första och sista bilderna – 

och dessutom en starkare nedgång än experimentgruppens två undergrupper – kan dock 

snarare tyda på att undersökningsdeltagarna upplevt bildspelet som monotont, och inte varit 

uppmärksamma framemot slutet av experimentet. Inga av dessa effekter har dock visat sig 

vara signifikanta, så resultaten bör tolkas med försiktighet. 

 

Resultaten som erhölls med SCR i experiment 2 tyder på att arousal kan ge upphov till samma 

effekt på minne som typ av stimuli. Experimentgruppen, som hade högre arousal även på 

vissa neutrala bilder, både innan och efter den kritiska bilden, presterade också bättre för de 

två bilder som kunde kontrolleras för minne. Dessa bilder var helt neutrala, och dessutom helt 

identiska med de bilder som visades för kontrollgruppen. Det är alltså inget annat än just 

arousal som skiljer dessa grupper åt, vilket utesluter övriga faktorer som avgörande. 

 

Bland de fyra urklippen där undersökningsdeltagarna i experiment 2 fick identifiera den rätta 

perifera detaljen ifrån den emotionellt betingade bilden så var ett av de distraherande 

urklippen avsiktligt bestämt till att vara av samma färg som det rätta alternativet (blå). Detta 

för att undvika att undersökningsdeltagarna gissar sig till rätt svar utifrån färgen. Nu kan man 

med högre säkerhet säga att de undersökningsdeltagare som valde rätt alternativ gjorde detta 

just för att de kunde känna igen skylten, och inte bara kände igen den rätta färgen på skylten.    

 

Intressant att notera är att det i experiment 1 fanns stora skillnader i minne grupperna emellan 

för de centrala detaljerna, medan det i experiment 2 har vänt till det motsatta. Skillnaderna var 

i experiment 2 större mellan de perifera detaljerna grupperna emellan. Den centrala detaljen 

på den neutrala bilden verkar inte ha varit lika framträdande i experiment 1, som i experiment 

2, medan det snarare verkar vara så att bortfallet för den perifera detaljen på den neutrala 

bilden i experiment 2 inte var lika stort. 

 

Minnet har ökat för både central (från ett snitt på 0,38 till 0,71) och perifer (från ett snitt på 

0,31 till 0,55) detalj för den kritiska bilden i den neutrala betingelsen från experiment 1 till 

experiment 2. Detta kan förklaras av att den neutrala kritiska bilden i experiment 2 i högre 

grad matchade den kritiska emotionella bilden.  

 

 

Allmän diskussion 

 

Resultaten ifrån undersökningsdeltagarnas minnestest av detaljer var i linje med hypotesen 

angående fördelning av minne över typ av detalj (central, perifer) och ökat minne till följd av 

ökad arousal, men gav dock inget stöd för hypotesen om anterograd amnesi som konsekvens 

av det negativt känsloladdade bildinnehållet. Resultaten är även överensstämmande med 
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tidigare forskning i ämnet, både där man valt att, precis som här, testa minne på detaljer från 

bildinnehåll (Christianson & Loftus, 1991) och där man testat minne på ord som visats 

tillsammans med bilder (Christianson & Nilsson, 1984).  

 

Att så många av undersökningsdeltagarna kunde identifiera den rätta skylten (65 % för 

emotionell betingelse respektive 82 % för neutral betingelse), trots att de tidigare inte kunnat 

minnas den tyder på att många har sett skylten vid inkodningen, trots att de inte kunnat 

rapportera detta korrekt. Bristerna i minne kan då antas ligga till stor del i framplockningen, 

då den stötande informationen troligtvis fortsätter att ta upp fokus i undersökningsdeltagarnas 

medvetande och hindrar dem ifrån att tillgå den mindre kritiska informationen. Likt 

Christianson (1997) och Christianson och Nilsson (1984) dras här därför slutsatsen att brister i 

minne snarare beror på problem att nå fram till minnen än att inte ha några minnen att tillgå 

överhuvudtaget. Framtida studier bör fokusera på igenkänning och resultat av att använda sig 

av olika framplockningsstöd då mycket fortfarande finns att utforska ur denna aspekt. 

 

Som tidigare nämnt så visar Christianson och Nilsson (1984) i en studie att när man ökar 

stödet för framplockning så är förbättrad minnesprestation i minne större för våldsamma 

händelser än för neutrala händelser (Christianson, 1997; Christianson & Nilsson, 1984). 

Experiment 2 i föreliggande studie styrker denna tes då undersökningsdeltagarna i den 

emotionella betingelsen uppvisade en nästintill fördubblad ökning i minne jämfört med 

ökningen i minne för undersökningsdeltagarna i den neutrala betingelsen. 

Undersökningsdeltagare i den emotionella betingelsen, som inte kunde minnas den perifera 

detaljen vid den första utfrågningen; direkt efter inkodningen, hade helt klart lättare att 

identifiera det rätta alternativet än de motsvarande undersökningsdeltagarna i den neutrala 

betingelsen. 

 

Christianson och Nilsson (1984) valde i sin studie att testa både fri återgivning; vilket 

resulterade i sämre minne och både retrograd och anterograd amnesi, och att låta deltagarna 

peka ut det rätta svaret bland ett antal alternativ; vilket visade sig ge bättre resultat. Med 

denna metod försvann både de retrograda och de anterograda minnesförlusterna. Som 

utveckling av förevarande studie skulle därför kunna tänkas att man lägger till ett 

framplockningsstöd i form av olika alternativ för frågorna om centrala och perifera detaljer 

efter den fria återgivningen. Detta skulle kunna minimera de nu befintliga anterograda 

effekter som drabbat undersökningsdeltagarna. 

 

Det har argumenterats att laboratoriestudier inte kan simulera tillräckligt traumatiska 

situationer; situationer som hotar undersökningsdeltagarna så pass att de kan jämföras med 

verkliga trauman. Yuille och Tollestrup (1992, refererat i Christiansson, 1992) menar att det 

enda riktiga sättet att studera minnets påverkan av starka känslor är genom att studera riktiga 

fall. Även om Yuille och Tollestrup, och även andra forskare som delar deras åsikt, har rätt i 

att det är betydligt mer traumatiskt och stressfyllt att uppleva eller bevittna ett riktigt brott 

eller trauma så finns det brister och begränsningar även med fältstudier. Att bedöma effekter 

på minne vid emotionell påverkan är svårt om man inte till fullo kan säga vad som verkligen 

hände. 

 

För bästa ekologiska validitet borde man inte berätta för undersökningsdeltagarna att det är 

minne man är intresserad av att mäta och att de kommer att visas obehagliga bilder. I en 

ögonvittnessituation får ju aldrig offren eller vittnena någon chans att varnas, och därmed 

förbereda sig, innan händelsen. Av etiska skäl har jag i denna studie dock kompromissat med 

detta och varnat undersökningsdeltagarna för obehagligt material. Studien har dock erhållit 
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tydliga resultat som visar att trots att undersökningsdeltagarna varnats innan så har de inte 

kunnat ”bortse” från den stötande informationen för att ta in (ytterligare) perifer information.  

 

Det finns vissa svårigheter med att se till att de detaljer (centrala respektive perifera) som 

presenteras här verkligen uppfattas som centrala respektive perifera för 

undersökningsdeltagarna. Jag har som tidigare nämnt försökt utesluta detta problem genom att 

i förväg låta tio personer uppskatta vilka detaljer de finner centrala respektive perifera. Det är 

dock svårt att generalisera till att t ex all central information alltid bevaras bättre än all perifer 

information i en arousal-väckande händelse eller scenario, men eventuella osäkerheter styrks 

av det faktum att även andra studier (som då använt sig av andra typer av obehagliga stimuli) 

har erhållit motsvarande resultat. Vad exakt som räknas som perifer information eller perifera 

detaljer varierar med olika studier, men man kan enas om att emotionell arousal försämrar 

minne för information som är irrelevant eller spatialt perifer till källan av emotionell arousal 

(Christianson, 1992). 

 

Sammanfattningsvis visar resultaten att den centrala detaljen på den arousal-väckande bilden, 

som i detta experiment symboliserar de faktorer som är kritiska för obehagskänslan, 

rapporterades i mer än dubbelt så hög grad som den centrala detaljen på den neutrala bilden. 

Ytterst få undersökningsdeltagare kunde rapportera den perifera detaljen ifrån den arousal-

väckande bilden, då de inte kunnat se bortom den negativt känsloladdade informationen. 

Minnen för både central och perifer information på den neutrala bilden var näst intill 

likvärdig.  

 

Dessa effekter kan få som konsekvens att människor som bevittnat brott eller händelser av 

negativt känsloladdad och obehaglig karaktär, såsom bilolyckor eller mord, har en klar 

tendens att bli så distraherade av de faktorer som är avgörande för arousal och den starka 

obehagskänsla som väcks att minne för perifera detaljer kraftigt försämras. Detta är av yttersta 

vikt i vittnespsykologiska och polisiära sammanhang, och bör beaktas i utredningar och 

relationer med vittnen. 
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