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SJÄLVSKATTAD FUNKTION I DEKLARATIVT OCH PROCEDURELLT MINNE

Mats Geite

Den gängse modellen för långtidsminnet med fem minnessystem och
processerna inkodning och framplockning av minne ger att störningar
bör kunna observeras inom tio områden. Vissa av dessa är dock dåligt
beforskade. Ett självrapporteringsformulär för att skatta nedsättningar
i visuo-spatialt och verbalt deklarativt minne samt procedurellt minne
framställdes och validerades. Studien genomfördes med en enkät med
Likertskala som validerades med faktoranalys och reliabilitetsanalys
(Cronbachs  α).  En  enkät  med  en  itempool  bestående  av  71  item
administrerades till ett bekvämlighetsurval av friska, vuxna personer
(N=144).  En  slutgiltig  enkät  framställdes  som  innehöll  25  item
fördelade på 4 faktorer varav en innehöll item av verbal, semantisk
karaktär,  en innehöll  item av  procedurell  karaktär  och  två  innehöll
item av visuo-spatial karaktär. Multivariat variansanalys (MANOVA)
användes  för  att  pröva  effekterna  av  de  demografiska  variablerna
ålder,  kön  och  utbildningsnivå  på  rapporterad  minnesfunktion  i  de
olika  minnessystemen.  Resultaten  av  analysen  av  demografiska
variablers  påverkan  skiljde  sig  avsevärt  från  resultat  av
prestationsbaserade studier av minnesfunktion. Vid ett fortsatt arbete
med  instrumentet  skulle  urval,  itemkonstruktion  och  analysmetod
behöva förbättras.

Medellivslängden ökar och levnadsstandarden förändras på många håll i världen. Med
stigande ålder  och ökande riskfaktorer  till  följd av förändrad livsstil  följer  också en
förhöjd risk för olika sjukdomar,  däribland kognitiv svikt och demenssjukdomar.  En
uppskattning är att antalet människor med demens i världen kommer att öka från 24,3
miljoner idag till 81,1 år 2040 med den största ökningen i utvecklingsländer (Ferri et al.,
2005). Minnesnedsättningar kan således förutsättas bli alltmer utbredda varför kliniskt
relevanta begrepp för olika typer av minnessvikt är nödvändiga. Det är också av stor
vikt att kunna belägga hur vanliga sådana nedsättningar är och hur de fördelar sig över
demografiska variabler som ålder, kön och utbildning.

Denna studie genomfördes för att studera minnesstörningar som kanske inte vanligtvis
uppfattas som just sådana. Det har föreslagits att  vissa typer av minnesstörningar är
underrapporterade och dåligt beforskade. Med utgångspunkt i den gängse modellen med
fem minnessystem för långtidsminnet och processerna inkodning och framplockning av
minne så borde det gå att observera störningar inom tio (5 x 2) områden. Vissa av dessa
är väl belagda och beforskade, som störningar i verbalt semantiskt (till exempel anomi)
och  episodiskt  minne  (till  exempel  glömska  för  vardagliga  händelser).  För  vissa
minnessystem saknas dock en kliniskt vokabulär för en störning inom detta system och
tillhörande  processer.  Detta  gäller  då  främst  visuospatialt  semantiskt  minne  och
procedurminne (O. Almkvist, personlig kommunikation, 23 september 2013). Exempel
på nedsättningar inom dessa system skulle kunna vara bristande förmåga till orientering
(dåligt  lokalsinne),  svårigheter  med  att  lära  sig  handha  nya  datorprogram  eller
svårigheter  att  göra  exempelvis  reparationer  eller  liknande  vilket  man  tidigare  har
kunnat. Att kunna handha teknik och ta till sig visuospatial information blir allt mer
viktigt i vardagen i ett informationssamhälle och det var därför en förhoppning med
denna  studie  att  kunna  bidra  med  empiriskt  grundade  resultat  avseende  minnes-
nedsättningar i vardagliga situationer. 
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För att studera minnesnedsättningar i visuospatialt och procedurellt minne och för att
relatera dem till verbalt minne valdes en enkätmetodik för studien med en enkät där
flera olika minnessystem fanns med. Minnet studeras företrädesvis i prestationsbaserade
designer där deltagare får utföra minneskrävande uppgifter i laboratoriemiljö. Mindre
vanligt är att använda enkätstudier, men denna metod har blivit vanligare i takt med att
forskare  har  intresserat  sig  för  självupplevd  kognitiv  förmåga  eller  självupplevd
minnesfunktion.

Minnessystem

Ett ämne som med nödvändighet aktualiserades av studiens syfte är klassificeringen av
minne.  En  litteratursökning  på  minne  ger  en  uppsjö  olika  typer  av  minne  och  till
exempel  Tulving (2007) har  noterat  256 olika föreslagna typer  av minne.  Vanligtvis
tänker vi idag på långtidsminne som bestående av  deklarativt  minne (episodiskt och
semantiskt)  samt  icke-deklarativt  minne (procedurminne,  perceptuellt  minne  och
betingning). Till detta kommer även arbetsminnet som anses innehålla två delsystem,
det visuospatiala skissblocket och den fonologiska loopen (Lezak, Howieson, Bigler &
Tranel, 2012).

En  del  teoretiker  som  Tulving  (2002)  betraktar  minnet  som  ett  system  där  vissa
evolutionärt äldre system delas av olika minnesfunktioner medan evolutionärt sett yngre
system tillför en förfining i  form av mer specifika system. Vidare är  avgränsningen
mellan vad som är minne och vad som är andra kognitiva funktioner allt annat än tydlig.
Ett exempel på detta är agnosi som involverar både aspekter av perception och minne.
Uppdelningen  av  minnet  och  klassificeringen av  detta  varierar  således  beroende  på
perspektiv (Lezak, et al., 2012).

Att jämföra tänkta minnesfunktioner innebär således en del utmaningar. Det är svårt att
skilja  ut  specifika  minnesfunktioner  vid  kognitiva  nedsättningar.  Exempelvis  kan
nedsättningen handla om bristande uppmärksamhet vilket gör att inkodning inte sker.
Olika  minnessystem  kan  också  tänkas  vara  engagerade  parallellt  i  ett  och  samma
sammanhang. Om man tappat bort sina nycklar och letar efter dem, är det ett problem
med  det  visuospatiala  minnet,  episodminnet  (var  lade  jag  nycklarna  senast)  eller
procedurminnet (hur använde jag nycklarna senast)?

Enkätstudier om minnesfunktion

Svårigheter med att klassificera minnet i olika minnessystem medför också svårigheter
med att studera minnet med enkätfrågor. En äldre studie med liknande metod och design
som den aktuella (enkätstudie med Likertskala, analyserad  med faktoranalys) utfördes
av  Bennett-Levy  och  Powell  (1980).  Författarna  försökte  bland  annat  pröva  om
självrapporterad minnesfunktion hade samband med kliniska test och om den erhållna
faktorstrukturen  liknade  den  uppdelning  av  minnet  som  laboratoriestudier  visat.
Författarna beskrev dock den erhållna faktorstrukturen (med bland annat en stor faktor)
som fragmenterad och ej möjlig att tolka i psykologiska termer. En brist kan sägas vara
att itempoolen i den nämnda studien hade skapats genom att kollegor fått formulera
påståenden om saker de själva brukar glömma i vardagen, det vill säga utan förankring i
teorier om minnets uppbyggnad.

Även i  en annan studie (Sunderland, Harris & Gleave, 1984) med liknande metodik
visade en faktoranalys på en enda stor faktor med en förklarad varians på upp till 60%.
Det gjorde att enkäten i fråga betraktades som ett mått på en underliggande faktor hos
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den  vardagliga  minnesfunktionen.  I  denna  studie  skapades  itempoolen  utifrån  data
insamlade i en intervjustudie med hjärnskadepatienter samt deras anhöriga.

En studie av Wallace, Kass & Stanny (2002) är en av flera undersökningar som prövat
faktorstrukturen i Cognitive Failures Questionnaire (CFQ) ursprungligen utvecklat av
Broadbent,  Cooper,  FitzGerald  och  Parkes  (1982).  Wallace  et  al.  (2002)  fann  fyra
faktorer varav en betecknades som ”minne” och en betecknades som ”namn”. De två
resterande faktorerna relaterade inte direkt till minne då CFQ inte specifikt avses mäta
enbart detta. Även inom faktorn minne fanns item som kan spegla flera olika minnes-
system eller andra kognitiva funktioner som uppmärksamhet.

Sammantaget  kan  sägas  att  ingen  av  enkäterna  i  de  nämnda  studierna  har  haft  en
faktorstruktur  som stämmer  överens  med en  modell  för  långtidsminnet  bestånde av
deklarativt respektive icke-deklarativt minne.

Prestationsbaserade studier av minnesfunktion

Vad gäller forskning kring skillnader i minnesfunktionen mellan personer beroende på
ålder, kön och utbildning så är bilden blandad med avseende på hur beforskade de olika
minnessystemen är. Där det finns neuropsykologiska test tillgängliga (till exempel av
verbalt minne) finns det betydligt mer forskning. Ålder är inte helt oväntat den mest
typiska demografiska variabeln som prövats i forskning om minnet. Det följande är en
sammanställning av större studier av långtidsminnet hos friska vuxna. I första hand har
sådana  studier  valts  ut  som  använder  sig  av  vedertagna  kliniska  test  av  olika
minnessystem. I de fall  sådana test  saknas har experimentella studier valts  ut.  Varje
minnessystem belyses först utifrån de direkta samband som funnits mellan ålder, kön
och utbildning och därefter, i förekommande fall, interaktionseffekter.

Episodiskt minne

Episodiskt minne rapporteras ofta som det minnessystem som mest tydligt påverkas av
åldrande. Kvinnor tenderar att prestera bättre än män på episodiska minnestest och vissa
studier har funnit interaktionseffekter av kön och ålder.

I en studie av fyra minnessystem (episodiskt minne, semantiskt minne, korttidsminne
och  priming)  som  undersöktes  inom  ramen  för  Betula-projektet  visades  att  det
episodiska minnet försämrades med åldern (Nilsson, 2003).  Tvärsnittsdata från detta
projekt visade att den episodiska minnesfunktionen kunde börja försämras så tidigt som
i 20-årsåldern. 

I en experimentell studie av Cansino et al. (2013) prövades minnet för spatial kontext i
episodiska upplevelser.  Studien visade att  denna sorts  minne gradvis avtog i  ålders-
spannet 21-80 år.  I  genomsnitt,  visade författarna,  kunde en deltagare i  20-årsåldern
minnas var ett stimuli befunnit sig på en skärm i 77% av försöken medan en person i
70-årsåldern bara kunde ge korrekta svar på 46% av försöken.

Herlitz,  Nilsson och Bäckman (1997)  studerade  könsskillnader  i  prestationen  på  ett
batteri episodiska minnestest och demonstrerade att kvinnor presterade signifikant bättre
än  män  på  bland  annat  återgivning  av  aktiviteter,  nya  fakta,  ansiktes-  och
namnigenkänning samt på test av handlingar utförda av deltagaren själv. Lundervold,
Wollschläger  och  Wehling  (2014)  fann  i  en  longitudinell  och  tvärsnittsstudie  med
California Verbal Learning Test (CVLT-II) som mått på episodiskt minne både en effekt
av kön, på så sätt  att  kvinnor presterade bättre än män och en interaktionseffekt av
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kön:ålder, på sätt att mäns verbala episodiska minnesfunktion försämrades snabbare än
kvinnors  med  ökande  ålder.  Larrabee  och  Crook  III  (2014)  visade  i  en  studie  av
vardaglig,  verbal  minnesfunktion  att  kvinnor  presterade  bättre  än  män  på  samtliga
ingående test. Dock fanns ingen interaktion mellan kön och åldrande på så sätt att män
skulle ha en snabbare nedgång i minnesfunktion vid hög ålder. 

Angel  et  al.  (2010)  fann att  personer  med högre utbildning presterade  bättre  på  en
uppgift  som  prövade  verbalt,  episodiskt  minne.  Vidare  uppvisade  de  med  högre
utbildning en mindre försämring av i verbalt, episodiskt minne med ökande ålder än
personer med lägre utbildning.

Semantiskt minne

Utbildning förefaller ha en stor påverkan på prestationen på test av semantiskt minne
medan kön verkar  ha  liten  eller  ingen  påverkan.  Vad gäller  ålder  så  är  bilden  mer
komplex.

Det  semantiska  minnet,  avseende  generell  kunskap,  följde  inte  samma  mönster  av
nedgång med ålder som det episodiska minnet visade tvärsnittsdata från det tidigare
nämnda Betula-projektet. Här visade sig istället åldersgruppen 55-60 år ha signifikant
bättre  minnesfunktion  än  såväl  yngre  som  äldre  grupper  (Nilson,  2003).  Generell
kunskap och ord-/kategoriflödestest laddade båda i samma faktor (semantiskt minne)
men påverkades  olika av ökande ålder  visade  en mer ingående analys  av  data  från
samma  projekt  (Nyberg  et  al.,  2003).  Prestationen  på  ord-/kategoriflödestest
förbättrades inte mer än minimalt från 40 års ålder till 60 års ålder och försämrades
därefter vid 75 års ålder .

Just ord-/kategoriflödestest, där deltagare ombeds att nämna så många ord som möjligt
som börjar på en viss bokstav eller så många ord som möjligt ur en viss kategori, till
exempel "Djur", är vanliga test  av semantiskt minne.  Tyvärr har många studier som
använder sig av ord-/kategoriflödestest gjorts på stickprov med äldre deltagare varför
det är svårt att generalisera resultat och allmän påverkan från demografiska variabler.

Gladsjo et al. (1999) visade dock i en normeringsstudie med friska deltagare mellan 20
och 101 år att  det fanns en signifikant effekt av ålder på så sätt  att  prestationen på
kategoriflöde försämrades med ökad ålder. Tombaugh, Kozak och Rees (1999) fann i en
normeringsstudie av ordflödestest (FAS) och kategoriflödestest (djur) på ett stickprov i
åldrarna 16-95 år signifikanta effekter av ålder. Prestationen på båda testen sjönk med
ökande ålder  och en markant  minskning märktes efter  ca 60 år.  Ålder  stod för den
högsta förklarade variansen när det gällde kategoriflöde.

Brucki  och  Rocha  (2004)  studerade  skillnader  utifrån  demografiska  variabler  i
prestation på ett kategoriflödestest, men noterade ingen signifikant skillnad mellan män
och kvinnor i totalpoäng. Tombaugh et al. (1999) rapporterade att kön förklarade så lite
som 1% av variansen i resultaten på ord-/kategoriflödestest. 

Gladsjo  et  al.  (1999)  erhöll  en  signifikant  effekt  av  utbildning  på  så  sätt  att  högre
utbildade  individer  presterade  bättre  på  kategoriflöde  än  deltagare  med  kortare
utbildning. Tombaugh et al. (1999) fann en signifikant effekt av utbildningsnivå på ord-
flödestest och kategoriflödestest. Utbildning stod för den högsta förklarade variansen
när det gällde ordflöde. Även Brucki och Rocha (2004) demonstrerade en signifikant
effekt av utbildning på kategoriflödestest.
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Gladsjo et al. (1999) fann ingen interaktionseffekt av ålder:utbildning i prestationen på
kategoriflödestest medan Tombaugh et al. (1999) noterade en liten interaktionseffekt för
ordflöde men inte kategoriflöde.

Procedurellt minne

Procedurellt  minne  är  kraftigt  underbeforskat  sett  till  forskningsläget  för  andra
minnessystem.  Till  exempel  noterar  Nilsson  (2003)  att  relativt  lite  forskning  finns
rörande huruvida procedurminnet påverkas av normalt åldrande. Endast en studie har
hittats som kunnat påvisa signifikanta effekter av kön och ålder och då endast i vissa
mått på prestation. Även Schugens, Daum, Spindler och Birnbaumer (1997) noterar att
det finns lite forskning om normalt åldrande och annat implicit minne än priming. I ett
test  där  deltagarna  fick  lära  sig  en  färdighet  (läsa  spegelvända  ord)  fann  de  ingen
signifikant skillnad i prestation mellan åldersgrupper.

Sämre  procedurellt  minne  och därmed  sämre  procedurell  inlärning  hos  äldre  skulle
också  kunna  vara  en  effekt  av  interaktion  med  andra  kognitiva  funktioner  som
försämras  med  åldern.  Beaunieux,  Hubert,  Pitel,  Desgranges  och  Eustache  (2009)
visade att strategier för procedurell inlärning skiljde sig mellan unga och äldre. Äldre
deltagare visade sig i mindre utsträckning använda episodiskt minne för att förbättra sin
prestation vid inlärning av en ny färdighet, vilket antogs bero på en sämre funktion i det
minnessystemet till följd av naturligt åldrande.

I  en  studie  där  deltagarna  fick  lära  sig  en  enklare  perceptuell-motorisk  färdighet
(uppgifter med en datormus) upptäckte Thomas-Antérion, Laurent, Foyatier-Michel och
Laporte (1996) att procentuell förbättring över träningstillfällena var likvärdig för alla
åldersgrupper även om yngre deltagare hade snabbare responstider. De fann också att
män utförde  de  uppgifter  som krävde mer  precision  snabbare  men att  förbättringen
genom inlärning  var  likvärdig  för  män  och  kvinnor  oavsett  ålder.  Det  fanns  ingen
påverkan från utbildning på deltagarnas prestation.

Visuospatialt minne

Även det visuospatiala långtidsminnet försämras när vi åldras. Casarotti, Papagno och
Zarino  (2014)  visade  att  ökande  ålder  påverkade  prestationen  negativt  vid  fördröjd
återgivning i  Modified Taylor Complex Figure  (MTCF), som är en variation av  Rey-
Osterrieth Complex Figure (ROCF). Ett flertal andra studier som tagit fram normerings-
data för ROCF eller variationer av detta har givit liknande resultat (Caffarra, Vezzadini,
Dieci, Zonato & Venneri, 2002; Tremblay, Potvin, Callahan, Belleville, Gagnon, Caza,
et al., 2015; Luzzi, S., Pesallaccia, M., Fabi, K., Muti, M., Viticchi, G., Provinciali, L.,
et al., 2011). Rosselli och Ardila (1991) fann även signifikant försämrade resultat med
ökande ålder i ett stickprov med deltagare från 56 år och uppåt och likaså Berry, Allen
och Schmitt, (1991) i ett stickprov i åldrarna 50-79 år.

Även när det gäller minne för rumslig navigation verkar det finnas en effekt av ålder.
Gazova et al. (2013) påvisade att en grupp äldre, friska deltagare (71-84 år) presterade
signifikant sämre än en grupp unga deltagare (18-26 år) i ett test av allocentrisk rumslig
navigation. Dock noterade de inga signifikanta skillnader mellan en grupp i åldrarna 60-
70 år och den yngre gruppen. De fann heller inga skillnader i egocentrisk navigation
mellan  åldersgrupperna.  Ruggiero,  D’Errico  och  Iachini  (2015)  demonstrerade  i  en
studie  av  egocentriska  och  allocentriska  spatiala  referensramar  att  ålder  hade  en
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påverkan på så sätt att barn och äldre (80-89 år) generellt var långsammast och minst
träffsäkra i sina spatiala bedömningar och att processtiden ökade från 50 års ålder.

Vad gäller könsskillnader så har olika forskargrupper funnit olika resultat. Casarotti et
al.  (2014)  fann  inga  skillnader  mellan  män  och  kvinnor  i  prestationen  på  fördröjd
återgivning i MTCF. Luzzi et al. (2011) upptäckte inga signifikanta könsskillnader i ett
stickprov med deltagare över 40 år och inte heller Berry, Allen och Schmitt (1991) i
prestationen  på  ROCF  i  ett  stickprov  med  äldre  deltagare.  Bland  de  som  funnit
könsskillnader  kan  nämnas  Caffarra  et  al.  (2002),  som  visade  att  män  presterade
signifikant bättre än kvinnor på fördröjd återgivning i ROCF samt Rosselli och Ardila
(1991) som i en studie med ett stickprov med deltagare från 56 år och uppåt framlade att
män presterade bättre än kvinnor på omedelbar återgivning i ROCF. I en studie av ett
stickprov med deltagare i åldrarna 60-89 år identifierade Gale, Baxter, Connor, Herring,
och Comer (2007) signifikanta skillnader mellan mäns och kvinnors delpoäng på Brief
Visuospatial Memory Test–Revised (BVMT-R) på så sätt att kvinnor presterade än män.
Dock var effektstorleken liten.  Lewin,  Wolgers och Herlitz (2001) rapporterade mer
specifikt att män presterade bättre än kvinnor i mer krävande visuospatiala, episodiska
minnesuppgifter  (såsom  mental  rotation)  medan  kvinnor  presterade  bättre  i
minnesuppgifter som gick att verbalisera (såsom att komma ihåg en väg eller känna igen
ett ansikte). Skillnaden tillskrevs mäns, överlag bättre, visuospatiala förmåga.

Utbildning  förefaller  påverka  visuospatial  minnesfunktion  positivt.  Casarotti  et  al.
(2014) fann att högre utbildning påverkade prestationen positivt på fördröjd återgivning
i MTCF. Även här har andra normeringsstudier funnit liknande resultat (Caffarra et al.,
2002; Tremblay et al., 2015; Rosselli & Ardila, 1991; Berry et al., 1991; Luzzi et al.,
2011)

Slutligen  så  påvisade  Rosselli  och  Ardila  (1991)  inga  interaktionseffekter  mellan
variablerna ålder, kön och utbildningsnivå på resultaten på ROCF.

Verbalt minne

Ett av de vanligast förekommande testen av verbal minnesfunktion är California Verbal
Learning Test (CVLT) eller varianter därav såsom Rey Auditory Verbal Learning Test
(RAVLT). I normeringsstudier har man demonstrerat signifikanta effekter av ålder på så
sätt att deltagare presterar sämre på dessa test ju äldre de är. Denna effekt har visat sig i
studier av ett flertal olika språk och populationer (Magalhães & Hamdan, 2010; Argento
et al., 2015; Teruya, Ortiz & Minett, 2009; Kim & Kang, 1999; Norman, Evans, Miller
& Heaton, 2000; Bezdicek et al., 2014; Correia & Osorio, 2014). Också i en studie där
deltagarna  testades  med  ett  datoradministrerat  test  med  uppgifter  som mer  liknade
vardaglig,  verbal  minnesfunktion (namn och inköpslistor)  rapporterade Larrabee och
Crook III (2014) att ålder var negativt relaterat till prestation.

Studier som har undersökt effekter av kön på CVLT eller liknande test har gett mer
blandade resultat  än de som prövat effekten av ålder. Vissa har kommit fram till  att
kvinnor presterat bättre än män på i stort sett alla deltest (Argento et al., 2015; Kim &
Kang, 1999; Norman et al., 2000; Bezdicek et al., 2014; Carstairs, Shores & Myors,
2012;  ),  andra  har  inte  funnit  någon signifikant  skillnad  mellan  mäns  och kvinnors
prestationer  (Magalhães & Hamdan,  2010;  Correia  & Osorio,  2014) medan återigen
andra  har  funnit  att  kvinnor  presterat  bättre  på  vissa  delar  testet,  såsom  fördröjd
återgivning (Teruya et al., 2009) eller inlärningsförsök (Poreh, Sultan & Levin, 2012).
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I den tidigare nämnda studien av vardaglig, verbal minnesfunktion upptäckte Larrabee
och Crook III (2014) att kvinnor presterade bättre än män på samtliga ingående test.
Dock fanns ingen interaktion mellan kön och åldrande på så sätt att män skulle ha en
snabbare nedgång i minnesfunktion i och med hög ålder. Lundervold et al. (2014) fann i
en studie med CVLT-II som mått på episodiskt minne en effekt av kön på så sätt att
kvinnor presterade bättre än män i ett stickprov med medelålders och äldre deltagare.
De  upptäckte  också  en  interaktionseffekt  av  kön:ålder  på  så  sätt  att  mäns  verbala
episodiska minnesfunktion försämrades snabbare än kvinnors med ökande ålder. Gale et
al.  (2007)  hittade,  i  en studie  med ett  stickprov med deltagare  i  åldrarna  60-89 år,
kliniskt meningsfulla skillnader mellan mäns och kvinnors poäng på RAVLT på så sätt
att kvinnor presterade bättre än män. Dock förelåg ingen interaktionseffekt av ålder:kön
inom det studerade åldersspannet.

Studier som prövat effekter av utbildningsnivå på prestation på CVLT eller liknande test
har  visat  att  deltagare  med  högre  utbildning  överlag  presterar  bättre  (Magalhães  &
Hamdan,  2010;  Norman  et  al.,  2000),  eller  presterar  bättre  på  flera  delar  av  testet
(Argento et al., 2015; Teruya et al., 2009; Bezdicek et al., 2014; Carstairs et al., 2012;
Correia  & Osorio,  2014).  Angel  et  al.  (2010)  rapporterade  att  personer  med  högre
utbildning presterade bättre på en uppgift som prövade verbalt, episodiskt minne och
uppvisade  en  mindre  försämring  med  ökad  ålder  av  verbalt,  episodiskt  minne  än
personer med lägre utbildning.

Självupplevd minnesfunktion: meta-memory, memory self-efficacy

Hur människor uppfattar  och bedömer sin minnesförmåga brukar benämnas  memory
self-efficacy (MSE) där begreppet self-efficacy syftar på Banduras (1977) teori om tron
på den egna förmågan att lösa uppgifter eller nå mål. Dessa uppfattningar tros påverka
den  faktiska  minnesprestationen  genom  medierande  processer  som  bland  annat
målsättning, uthållighet och val av strategi. MSE tros påverkas av faktorer som historik
av  tidigare  prestationer,  modellering  av  andras  beteende,  verbal  feedback  och
sinnesstämning (Berry, 1999).

En annan konceptualisering använder sig av begreppet metakognition, eller "kognitioner
om kognition", som teoretiskt ramverk där specifika tankar om minnet – metaminne – är
en ingående kategori (Hertzog & Dixon, 1994).

Beaudoin  och Desrichard  (2011) utförde  en  meta-analys  av  107 studier  som prövat
inverkan av MSE på faktisk minnesprestation och fann en genomsnittlig effektstyrka på
r=.15  för  global  minnesfunktion.  Vad gäller  minnessystem så demonstrerade de en
större effekt på episodiskt minne (r=.15) än för semantiskt minne (r=.10).

I  en studie där deltagare fick förutsäga sin prestation på ett  minnestest  med verbalt
innehåll fann Hertzog, Saylor, Fleece och Dixon (1994) att äldre var mer träffsäkra i
bedömningen av hur de skulle prestera vid ett första försök medan unga, medelålders
och äldre hade jämförbar träffsäkerhet i sin prediktion efter tre upprepningar.

Syfte

Studien syfte var tvådelat. Det första och övergripande syftet (syfte 1) var att konstruera
ett  självrapporteringsformulär  med  goda  psykometriska  egenskaper  som  kan  mäta
nedsättningar  i  visuospatialt  deklarativt  minne,  verbalt  deklarativt  minne  samt
procedurellt minne. 
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Det  andra syftet  (syfte  2)  var  att  validera detta  formulär.  Det  innebar  att  pröva om
minnet,  genom ett  självrapporteringsformulär,  låter  sig  analyseras  i  dessa  etablerade
minnessystem. Detta  skedde genom att  svaren  på enkäten faktoranalyserades  för  att
undersöka  om  avsedd  struktur  kunde  identifieras  eller  om  andra  samband  kunde
observeras. Resultaten från enkäten analyserades också i förhållande till demografiska
variabler (ålder, kön och utbildning) för att försöka belägga om det finns skillnader i
rapporterade  nedsättningar  mellan  dessa  minnessystem  mellan  olika  demografiska
grupper.

Avgränsningar  fanns  på  så  sätt  att  studien  fokuserade  på  långtidsminne  och  de  tre
nämnda systemen, ej  på korttidsminne eller arbetsminne.  Andra kognitiva funktioner
som uppmärksamhet behandlades inte, ej heller störningar som mer intimt förknippas
med andra kognitiva funktioner (exempelvis apraxi – störning i exekutiv förmåga eller
agnosi – störning i visuella system).

Metod

Datainsamlingsmetod

Studien genomfördes som en survey-studie med frågeformulär. Ett självrapporterings-
formulär  med  en  itempool  bestående  av  71  item som besvarades  på  en  Likertskala
framställdes. Item togs fram på två sätt. Dels tog författare samt handledare fram egna
exempel  på  vardagliga  svårigheter  som  kan  tänkas  tyda  på  nedsättningar  inom
respektive minnessystem, dels hämtades item ur liknande självskattningsformulär för
minnesnedsättningar eller självskattningsformulär för kognitiva störningar (se Bilaga 1).

Variabler

För syftet att framställa en valid enkät var variablerna de i itempoolen ingående item,
skattade av deltagarna på en 5-gradig Likertskala.

För syftet att  undersöka om det fanns skillnader i rapporterade nedsättningar mellan
etablerade minnessystem mellan olika demografiska grupper så togs sedan de beroende
variablerna fram. Dessa var latenta variabler av självskattad nedsättning i: visuospatialt
deklarativt minne; verbalt deklarativt minne samt procedurellt minne. Till detta syfte
användes  också  de   demografiska  variablerna  ålder,  kön  och  utbildningsnivå  som
oberoende variabler.

De latenta  variablerna mättes med hjälp av den framställda enkäten,  med 5-10 item
vardera.  Antalet  latenta  variabler  bestämdes  av  en  faktoranalys  av  enkäten  där  de
faktorer som bedömdes valida och meningsfulla bildade mått på latenta variabler. Även
det  exakta  antalet  ingående  item  i  varje  latent  variabel  avgjordes  av  den  erhållna
faktorstrukturen i itempoolen vid faktoranalys.

Undersökningsgrupp

Urvalet var ett bekvämlighetsurval bestående av 144 personer. Dock var ambitionen att
göra det representativt för en större population – nämligen friska vuxna (se Tabell 1).
Avsikten var att få spridning i de demografiska variablerna ålder, kön och utbildning på
så  sätt  att  det  blev  meningsfullt  att  göra  en  variansanalys.  Av  denna  anledning
inkluderades  deltagare  från  tre  strata,  psykologstudenter,  yrkesarbetande  vuxna  samt
pensionärer.
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För studien fanns ett antal exklusionskriterier (se Tabell 2) i form av sjukdomar eller
medicinska  tillstånd  som  skulle  kunna  påverka  den  kognitiva  förmågan.
Exklusionskriterierna hämtades från utprövningen av WAIS-IV (Wechsler, 2008). Då
datainsamlingen skedde med en enkät som distribuerades till deltagare i publik miljö
togs det hänsyn till deltagarnas anonymitet genom att de som regel erbjöds möjlighet att
bestämma om de ville delta vid ett senare tillfälle och då posta svaren till författaren. Av
denna anledning saknas uppgifter om bortfall på grund av exklusionskriterierna.

Tabell 1. Undersökningsgruppen.

N Medelålder Högsta avslutade utbildning

Grundskola 
eller 
motsvarande

Gymnasium 
eller 
motsvarande

Eftergymnasial
utbildning

Högskole-
utbildning på 
grundnivå

Högskole-
utbildning över 
grundnivå

Kvinnor

73 37,3 6 25 11 19 11

Män

68 39 5 30 4 11 17

Ej ifyllt

2 -* - - - 1 -

* Endast ett svar

Tabell 2. Exklusionskriterier.

Exklusionskriterier

Medvetslöshet under mer än 20 minuter till följd av medicinskt tillstånd.

Stroke (blodpropp eller blödning i hjärnan)

Epilepsi

Hjärntumör

Traumatisk hjärnskada

Encefalit (hjärninflammation)

Meningit (hjärnhinneinflammation)

ADHD (uppmärksamhets- och hyperaktivitetsstörning)

Psykossjukdom

Demens

Inlärningsstörning 

Förstämningssyndrom (sjukdom som påverkar sinnesstämningen, t. ex. bipolär sjuk-dom eller en 
pågående depression)

Missbruk eller beroende

Procedur

Enkäten med itempoolen (se bilaga 2) avsågs att administreras till cirka 200 personer.
Deltagare uppsöktes och tillfrågades på ett sätt som bedömdes praktiskt för att nå olika
grupper  av  deltagare.  Två  grupper  anställda  rekryterades  på  deras  respektive
arbetsplatser inom vården respektive kommunaltrafiken. En grupp, studenter, uppsöktes
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genom Psykologiska institutionens UD-system. En sista grupp, pensionärer, tillfrågades
vid  sammankomster  för  pensionärsorganisationer.  Hela  rekryteringsprocessen
administrerades av författaren. 

Enkäten  i  sin  helhet  beräknades  ta  cirka  20  minuter  att  svara  på  för  deltagarna.
Studenterna  erhöll  1  timma  UD-tid  för  sitt  deltagande,  i  övrigt  erbjöds  ingen
kompensation.

Undersökningsdeltagarna ombads av försöksledaren att läsa instruktionerna till enkäten
och särskild vikt lades vid att deltagarna skulle läsa exklusionskriterierna. Deltagarna
ombads  vidare  att,  om något  av  exklusionskriterierna  stämde  in,  avböja  att  delta  i
studien.  De  informerades  också  om  anonymitet,  konfidentialitet  och  frivillighet  i
deltagandet. För de deltagare som tillfrågades på sin arbetsplats förtydligades också att
studien inte hade någon koppling till den aktuella arbetsgivaren och att denna inte fick
del av någon information.

Deltagarna fick sedan fylla i enkäten på en plats och tid som de själva valde. Som regel
erbjöds deltagare möjlighet att posta enkäten till författaren med ett förfrankerat kuvert.
Dock var det nödvändigt att studenter på Psykologiska institutionen att fylla i enkäten
och lämna den till  författaren samma dag eller vid en överenskommen tid.  Detta på
grund av att deltagandet måste bekräftas för att studenterna skulle erhålla UD-tid. Ett
mindre antal övriga deltagare tillfrågades också om att fylla i enkäten och lämna den till
författaren på plats av praktiska skäl såsom att frankerade kuvert saknades.

Om  författaren  tillfrågades  under  tiden  deltagaren  fyllde  i  enkäten  gavs  inga  svar
rörande frågornas syfte eller tolkning utan författaren validerade deltagarens svårighet
och uppmanade denne att fylla i det svar som ”stämde bäst”.

Framställning av itempool

Den itempool (enkät) som administrerades till försökspersonerna sattes samman av item
från tre källor, item tagna från existerande självskattningsformulär (se bilaga 1), item
konstruerade av handledare O. Almkvist (personlig kommunikation, 9 april 2014) samt
item konstruerade av författaren.

För att hitta självskattningsformulär som avsåg att mäta minnesfunktioner gjordes en
litteratursökning  efter  sådana  i  psykologidatabasen  PsycINFO.  Denna  sökning
reducerades sedan till de studier där det formulär som använts var tillgängligt. Denna
reduktion  resulterade  i  tillgång  till  fyra  självskattningsformulär  som  avsåg  mäta
minnesnedsättningar eller kognitiva nedsättningar i allmänhet.

De item som ingick i dessa fyra självskattningsformulär söktes sedan igenom och item
som  inte  kunde  tänkas  mäta  de  studerade  minnessystemen  uteslöts.  Kriterier  för
utslutning  av  ett  item  var  bland  annat  att  dess  formulering:  syftade  på  prospektiv
minnesförmåga (komma ihåg att göra något i framtiden), kunde antas framförallt mäta
arbetsminnesförmåga (kortvarigt komma ihåg en lista med saker),  kunde antas  mäta
uppmärksamhet  (till  exempel  inte  lägga  märke  till  något  man  letar  efter,  jfr
igenkänning),  inte kunde sägas mäta minnesfunktioner (ex dagdrömmeri, avledbarhet,
svårigheter att reglera affekt mm.) eller kunde antas mäta auditiva funktioner. Listan
som blev resultatet av denna rensning reducerades sedan ytterligare genom att utesluta
item som var  nästan  identiska.  De  item som var  på  engelska  översattes  sedan  till
svenska.
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För att undvika tak- och golveffekter modifierades ett flertal item. Dessa var sådana som
avspeglade en nedsättning i någon minnesfunktion som kunde antas vara så allvarlig att
den inte uppträder i en frisk urvalsgrupp (till exempel att glömma bort viktiga fakta om
sig  själv).  Dessa  item  anpassades  för  att  bättre  kunna  avspegla  en  smärre
minnesnedsättning.  Till  exempel  ändrades  item vars  innehåll  kunde tyda på  en svår
nedsättning med att lägga till "det har hänt att" för att antyda engångsföreteelser medan
item som kunde tyda på måttligt svåra nedsättningar ändrades genom att lägga till "det
händer" eller "jag har svårt att" för att antyda intermittenta företeelser. Påståenden om
mer  vanlig  glömska,  tip-of-the  tongue  etc  fick  formuleringen  "jag  glömmer".  item
varierades också för att de skulle representera såväl inkodning som framplockning. En
del  item  som  i  sin  ursprungsform  inte  var  formulerade  som  hela  påståenden
omformulerades också.  Sammantaget  modifierades i  någon mån samtliga item tagna
från existerande instrument i någon mån (se Bilaga 1).

På grund av att det ursprungliga syftet med studien var inriktat på visuospatialt minne
och semantiskt  minne uteslöts  också fem item som kunde antas  i  första  hand mäta
verbalt episodiskt minne.

De  item  som  konstruerats  av  författaren  och  handledaren  togs  fram  genom  egna
erfarenheter eller klinisk erfarenhet samt antagna hypotetiska problemsituationer som
skulle kunna uppstå till följd av nedsättningar i de studerade minnessystemen. Dessa
avsåg att komplettera de item som hämtats från andra instrument genom att de specifikt
riktade sig till de etablerade minnessystem som eftersöktes i frågeställningen.

Klassificering av item i itempoolen

De item som bildade itempoolen klassificerades (se Bilaga 2) med avseende på vilken
typ av minnessystem påståendena antogs syfta på. Detta gjordes på förhand för att ha
möjlighet att göra en konfirmatorisk faktoranalys.

Klassificeringen  gjordes  utifrån  vilken  typ  information  som  den  beskrivning  av
inkodning  eller  framplockning  i  påståendet  syftade  på.  Stimuli  för  inkodning  eller
framplockning  i  ett  påstående  antogs  kunna  vara  från  olika  modaliteter  och
klassificerades inte. Till exempel klassificerades ett påstående som innehöll ett verbalt
stimuli för framplockning av viusospatial information som ”visuospatialt”.

Varje item klassificerades såsom åsyftandes inkodning eller framplockning av antingen
visuospatialt minne, verbalt minne eller procedurellt minne. De item som klassificerades
som visuospatialt minne eller verbalt minne klassificerades sedan också som antingen
episodiskt  eller  semantiskt  minne  vilket  innebar  totalt  fem  olika  klassifikationer
(visuospatialt  episodiskt  minne,  visuospatialt  semantisk  minne,  verbalt  episodiskt
minne, verbalt semantiskt minne samt procedurellt minne).  Operationaliseringarna av
respektive klassifikation definierades på följande sätt: 

Visuspatialt, episodiskt minne: Påståendet antogs syfta på inkodning eller framplockning
av visuospatial information rörande färg, form, visuospatiala arrangemang (till exempel
komplexa  föremåls  uppbyggnad),  visuospatiala  relationer  (till  exempel  riktning),
rymder, mentala kartor (topografiska, orientering eller andra) eller liknande information.
Påståendet  klassificerades  som  episodiskt  för  att  det  antogs  syfta  på  information
kopplad till personligt upplevda händelser (Tulving, 1985), lokaliserbara i tid och rum
(Lezak et al., 2012). Framplockning av informationen är en medveten och intentionell
process.  Ett  exempel  utifrån  denna  definition  av  visuospatial,  episodisk  information
skulle kunna vara en vägbeskrivning för en väg man själv färdats.
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Visuspatialt, semantiskt minne: Påståendet antogs syfta på en intentionell och medveten
process av inkodning eller framplockning av visuospatial information på samma sätt
som i klassificeringen visuospatialt episodiskt minne. Påståendet klassificerades dock
som semantiskt för att den information det antogs syfta på var symbolisk information
om världen eller objekt som individen kognitivt kan operera på (Tulving, 1985) och
inte var information knuten till tid och rum (Lezak et al., 2012). Med denna definition
skulle ett exempel på visuospatial, semantisk information kunna vara innebörden av en
skylt eller en symbol eller hur en maskin är uppbyggd.

Verbalt, episodiskt minne: Påståendet antogs syfta på inkodning eller framplockning av
verbal  information  såsom meningsbärande språklig  information  genom en medveten
och intentionell process. Påståendet klassificerades som episodiskt på samma grund som
i  visuospatialt,  episodiskt  minne.  Med  utgångspunkt  i  denna  definition  av  verbal,
episodisk information skulle ett exempel kunna vara vad som sagts i en konversation
man haft.

Verbalt, semantiskt minne: Påståendet antogs syfta på inkodning eller framplockning av
verbal information genom en medveten och intentionell  process på samma sätt  som
klassifikationen  verbalt  episodiskt  minne.  Påståendet  klassificerades  dock  som
semantiskt för att det antogs syfta på symbolisk information om världen, objekt och
händelser  i  enlighet  med  vad  som  angetts  rörande  klassifikationen  visuospatialt,
semantiskt minne. Namn på personer är ett exempel på verbal, semantisk information
utifrån denna definition. 

Procedurellt  minne:  Påståendet  antogs  syfta  på  inkodning  och  framplockning  av
program av motorisk, perceptuell eller kognitiv art för att lösa uppgifter. (Tulving, 1985)
Detta kan handla om mer färdighetsinriktade aktiviteter  eller  fysiska aktiviteter  som
kräver  kroppsmedvetenhet.  Det  centrala  i  ett  påstående  som  klassificerades  som
procedurellt var personens motoriska eller kognitiva beteenden i den givna situationen
snarare än behandlingen av visuospatial information. Utförandet av färdigheten behöver
inte  vara  medvetet  (Lezak,  2012). Ett  exempel  på  procedurellt  program  som  det
definierats  här  skulle  kunna  vara  att  använda  sig  av  en  specifik  hushållsapparat  i
hemmet.

Inmatning av data

Varje  inmatad  enkät  kontrollästes.  Item  poängsattes  enligt  en  skala  där  ett  poäng
representerade ”Stämmer inte alls” och fem ”Stämmer precis”. Då ett item var felaktigt
ifyllt och innehöll fler än en markering, valdes den som var mest fullständig, kraftigast
ifylld  eller  ej  överstruken.  Förekom  fler  än  en  markering  där  ingen  var  tydligare
markerad än någon annan exkluderades detta item.

Databearbetning

Databearbetningen  bestod  av  fyra  delar  (se  Figur  1).  Först  prövades  itempoolens
faktoriserbarhet.  Därefter  framställdes  den  slutgiltiga  enkäten  genom  att  item
systematiskt togs bort från itempoolen. Från den slutgiltiga enkäten konstruerades sedan
latenta  variabler  och  enkätens  psykometriska  egenskaper  avseende  validitet  och
reliabilitet  prövades.  Till  slut  användes  de  data  som  samlats  in  för  att  svara  på
frågeställningarna  genom  att  variansen  i  de  latenta  variabler  prövades  mot  de
demografiska variablerna ålder, kön och utbildningsnivå.
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Tre item reverserades innan analys (10, 14, 54) då formuleringen i påståendet hos dessa
item beskrev en styrka och inte ett underskott i minnesfunktion. Item 6 togs bort på
grund av  att  detta  item inte  var  formulerat  så  att  det  fanns  någon tydlig  riktning  i
skattningen.

För all databearbetning och alla analyser användes IBM SPSS Statistics 21.

Figur 1. Översikt över databearbetningsprocessen.

Power

Det råder inte konsensus kring hur många deltagare som behövs för att utföra en viss
faktoranalys.  En  regel  som  används  är  att  tillräcklig  power  har  uppnåtts  vid  en
faktoranalys om n är 10 gånger större är antalet variabler som ingår i analysen.  Enligt
Tabachnick och Fidell (2007) ger dock ett antal planerade deltagare om n=200 en rimlig
power även om över 300 individer är att föredra.

Deltagarna rekryterades efter ett bekvämlighetsurval. Detta ledde till att en tillräcklig
power  på  förhand  inte  kunde försäkras  vid  den multivariata  variansanalysen för  att
pröva skillnader i rapporterad minnesfunktion mellan olika demografiska grupper. 

Initial analys av itempoolens faktoriserbarhet

I  den första analysen för att  kontrollera faktoriserbarheten i  ingående item användes
Principalkomponentsanalys (PCA)  som  extraktionsmetod.  Direct  oblimin användes
initialt  som  rotationsmetod  då  faktorerna  kunde  antas  vara  korrelerade.  Data  som
saknades uteslöts i denna analys listwise.

Steg 1: Initial dataanalys för att fastställa faktoriserbarhet.

Metod 1:
Scree-test (se sid. 15) 
och fasta faktorer.

Metod 2: 
Reducering av 
antalet faktorer.

Metod 3: 
Reducering av 
antalet faktorer i 
varje 
klassificerat 
minnessystem.

Steg 2: Reduktion av antalet items i itempoolen.

Metod 4:
FA av samtliga items i Metod 1 och 2.

Steg 3: Slutgiltig enkät framställd utifrån Metod 4.
Kriterier för faktoriserbarhet bekräftade.
Reliabilitet fastställd (Cronbachs α).
Beräkning av latenta variabler.

Steg 4: Analys av latenta variabler och 
demografiska variabler med 
MANOVA.
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För att säkerställa att de item som ingick i data hade nödvändiga egenskaper för god
faktoriserbarhet  användes  i  denna  analys  kriterierna  i  Tabell  3  (L.  Ferrer-Wreder,
personlig kommunikation, 27 september 2013).

Tabell 3. Kriterier för faktoriserbarhet hos item i itempool.

Test Kriterie

Skewness och kurtosis Item togs undan från fortsatt analys om de hade ett värde på 
skewness eller kurtosis över 2.

Korrelationer En klar majoritet starka och signifikanta korrelationer krävdes 
mellan de item som ingick i en analys.

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy (KMO):

Item ingående i en analys ansågs vara faktoriserbara om KMO > 0,6.

Bartlett's Test of Sphericity 
(Bartlett)

Item ingående i en analys ansågs vara faktoriserbara om Bartlett var 
signifikant.

Negativa partiella korrelationer En majoritet av item skulle ha negativa partiella korrelationer under 
0,3.

Univariata KMO värden Dessa skulle för samtliga item vara större än 0,5.

Communalities Item med communalities under 0,3 uteslöts.

Residualer En majoritet under 0,05.

Sammantaget visade den initiala analysen på en god faktoriserbarhet för 65 av 71 item
(se  Tabell  4).  Antalet  starka  korrelationer  visade  att  oblik  rotation  var  lämpligt  att
använda.

Tabell 4. Resultat av test för faktoriserbarhet hos item i itempool.

Test Resultat

Skewness och kurtosis Fem item (3, 5, 12, 22 och 60) togs bort från fortsatt analys pga 
värde på Skewness eller kurtosis över 2.

Korrelationer Tillräckligt många korrelationer fanns för att berättiga att oblik 
rotation användes vid följande analyser.

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy (KMO):

KMO=0,78

Bartlett's Test of Sphericity 
(Bartlett)

Signifikant. P<0,0001

Negativa partiella korrelationer En majoritet var under 0,3

Univariata KMO värden Samtliga var över 0,5

Communalities Alla item hade värden över 0,3.

Residualer Majoriteten av residualer var under 0,05 (16% var över )

Reduktion av itempoolen till en slutgiltig enkät

För att  framställa en slutgiltig enkät bestämdes att  de item som ingick i itempoolen
skulle reduceras så att en faktorstruktur kunde erhållas där varje latent variabel (faktor)
mättes med minst fyra item, som laddade i denna faktor med en absolut faktorladdning
över 0,45.
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De kvarvarande item i varje faktor behövde dessutom bilda ett sammanhang som kunde
tolkas som att de mätte ett och samma teoretiskt konstrukt, d.v.s. minnessystem. För att
bedöma detta användes den på förhand gjorda klassificeringen av item i olika minnes-
system.

Om en faktorstruktur erhölls som visade att item laddade i faktorer på ett sätt som var
förväntat  (utifrån  klassificeringen  av  item)  och  som  kunde  förklaras  med  neuro-
psykologiska begrepp betraktades dessa som valida. De item som behölls och ingick i
den  resulterande  enkäten  ansågs  bilda  en  nöjaktig,  valid  faktorstruktur  som
överensstämde med de eftersökta minnessystemen. Till exempel ansågs ett antal item
som laddade i samma faktor och alla beskrev nedsättningar av visuospatial natur som en
valid, latent variabel medan ett antal item som laddade i samma faktor men beskrev
både visuospatiala,  procedurella  och verbala  minnesnedsättningar  inte  ansåg vara en
valid latent variabel.

Förfarandet för att ta bort item från itempoolen på ett systematiskt sätt bestod initialt av
tre parallella metoder som var och en bestod av ett  flertal upprepade faktoranalyser.
Syftet med detta var att triangulera en rimlig och meningsfull faktorlösning. I den första
(Metod 1) gjordes ett så kallat scree-test (Tabachnick & Fidell, 2007) för att bestämma
antalet meningsfulla faktorer i itempoolen varefter item togs bort. I den andra (Metod 2)
togs item bort som gjorde att antalet faktorer i lösningen ökade och i den tredje (Metod
3) gjordes detsamma men med skillnaden att reduktionen av item först gjordes i vart
och ett av de tre minnessystemen visuospatialt minne, verbalt minne och procedurellt
minne.

Initialt  var det  tänkt  att  den metod som skulle  väljas för  att  ta  fram den slutgiltiga
enkäten skulle vara den vars slutgiltiga faktorlösning gav högst förklarad varians. Dock
visade det sig att alla tre hade en jämförbar förklarad varians varför det bestämdes att en
fjärde metod (Metod 4) skulle prövas där alla item som behållits i Metod 1 och 2 skulle
användas.

I denna analysfas användes  Principal Axis Factoring som extraktionsmetod då den är
allmänt  förstådd  och  faktoranalys  är  att  föredra  över  PCA vid  analyser  där  latenta
variabler är på förhand givna teoretiska konstrukt (Tabachnick & Fidell, 2007).  Oblik
rotation användes  för  att  det  fanns  ett  flertal  korrelationer  över  r=0,32  (L.  Ferrer-
Wreder, personlig kommunikation, 27 september 2013). Som rotationsmetod användes
Direct  oblimin tills dess att inga fler item kunde uteslutas. Därefter,  för att  få en så
tydlig faktorstruktur som möjligt, användes Promax som rotationsmetod. Denna metod
är att föredra för att få bort små faktorladdningar (Tabachnick & Fidell, 2007). I alla
analyser under denna analysfas ersattes saknade data med medelvärden. En extra analys
med PCA och Direct oblimin-rotation utfördes till sist på den slutgiltiga enkäten för att
bedöma om kriteriet för kommunaliteter uppfyllts.

Reduktion av itempoolen utifrån scree-test

I den första metoden för att reducera itempoolen (Metod 1) gjordes först ett så kallat
scree-test  (Tabachnick  & Fidell,  2007),  där  det  genom att  studera  diagram med  de
extraherade  faktorernas  egenvärde  görs  en  grov  bedömning  av  antalet  meningsfulla
faktorer i analysen. Utifrån detta test bedömdes att det fanns fem meningsfulla faktorer
att pröva i den fortsatta analysen.
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Nästa steg var ett iterativt uteslutande av item utifrån en faktoranalys med fem fasta
faktorer, där alla item, vid varje upprepning, uteslöts som i den roterade faktorlösningen
hade en absolut faktorladdning under 0,45.

Detta förfarande resulterade i en lösning där en av de fem faktorerna hade färre än fyra
item med  en  tillräckligt  stark  laddning.  Dessa  uteslöts  då  från  analysen  och  en  ny
faktoranalys  enligt  samma procedur  som ovan  gjordes  med  skillnaden  att  det  fasta
antalet faktorer sänktes till fyra.

Av kvarvarande item var det endast ett som hade en klassificering i ett minnessystem
som  avvek  från  majoriteten  av  item  i  den  faktorn.  Detta  item  (nr  35  med
klassificeringen  ”Verbalt  minne”  som  laddade  i  en  faktor  där  övriga  item  hade
klassificeringen ”Visuospatialt minne”) uteslöts.

Till  slut  erhölls  en  faktorlösning  med  4  faktorer  och  23  item.  Lösningen  hade  en
förklarad varians på 63,6% utifrån faktorernas egenvärden och en förklarad varians på
56,1% utifrån summan av kvadrerade laddningar.

Reduktion av itempoolen genom att reducera antalet faktorer

I denna metod (Metod 2) reducerades itempoolen genom ett förfarande som avsåg att
systematiskt  reducera  antalet  extraherade  faktorer  med  målet  att  de  kvarvarande
faktorerna alla hade minst 4 item som laddade i dem med en absolut faktorladdning över
0,45. Även denna metod var iterativ med upprepade faktoranalyser men antalet faktorer
bestämdes här av att de hade ett egenvärde över 1. 

I  ett  första  steg  studerades  den  sist  extraherade  faktorn  i  varje  upprepad,  roterad
faktorlösning. Fanns det mindre än 4 item med tillräckligt stark laddning i denna togs ett
item bort i taget med början vid det item som hade den starkaste laddningen. Fanns det
4  eller  fler  item  i  den  sist  extraherade  faktorn  så  studerades  istället  den  näst  sist
extraherade faktorn och så vidare. Därefter upprepades faktoranalysen.

I ett andra steg när en faktorlösning hade erhållits där alla faktorer hade fler än fyra item
med tillräckligt stark laddning och därmed inte kunde reduceras mer med avseende på
antalet faktorer togs item bort som hade en absolut faktorladdning under 0,45. Detta
skedde med ett likartat, upprepat förfarande som ovan där den sist extraherade faktorn
studerades. Det item som hade svagaste laddningen i denna faktor togs bort om det inte
hade  en  starkare  laddning  i  någon  annan  faktor.  Fanns  inga  item med  en  för  svag
laddning studerades näst sista faktorn och så vidare. Därefter gjordes en ny faktoranalys.

Item 35 togs sedan bort även här av samma anledning som ovan.
Detta förfarande resulterade även det i en lösning där 23 item laddade i 4 faktorer. Dock
skiljde sig något av dessa item från de i Metod 1. Lösningen hade en förklarad varians
på  63,7% utifrån faktorernas  egenvärden och en  förklarad varians  på 56,1% utifrån
summan av kvadrerade laddningar.

Reduktion av itempoolen genom att först reducera antalet faktorer i varje minnessystem

I  denna  metod  (Metod  3)  reducerades  itempoolen  på  samma sätt  som i  föregående
metod med skillnaden att item först togs bort i separata analyser där endast de item
ingick som på förhand hade klassificerats som att de mätte samma minnessystem. Det
vill säga, den del av itempoolen som avsåg att mäta visuospatiala, verbala respektive
procedurella minnesfunktioner reducerades först för sig.
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När kvarvarande item i respektive analys inte kunde reduceras mer, gjordes en reduktion
identisk med Metod 2 på alla kvarvarande item oavsett klassificering. Ett item (item 38)
togs bort då klassificeringen (visuospatialt, semantiskt minne; se Bilaga 2) inte stämde
med övriga item i samma faktor som var klassificerade som procedurellt minne. Detta
förfarande resulterade i en lösning med 26 item som laddade i 5 faktorer.  Lösningen
hade en förklarad varians på 63,6% utifrån faktorernas egenvärden och en förklarad
varians på 55% utifrån summan av kvadrerade laddningar.

Lösningen skiljde sig avsevärt från de övriga på så sätt att tre av faktorerna innehöll
item som avsågs att mäta procedurell minnesfunktion medan de andra metoderna endast
innehöll en faktor med item som avsåg att mäta procedurellt minne. Lösningen skiljde
sig även genom att en faktor med item som avsåg att mäta visuospatial minnesfunktion
av mer semantisk typ reducerades bort.

Kombination av Metod 1 och 2

De  två  första  metoderna  bedömdes  vara  mest  intressanta  då  de  till  stora  delar
överlappade. Alla item som behållits i någon av metoderna 1 eller 2 användes i en ny
faktoranalys. En reduktion avsågs att göras i enlighet med Metod 2 men samtliga item
kunde behållas i en lösning som gav 4 faktorer med totalt 25 item. Det bestämdes att
dessa item fick bilda den slutgiltiga enkäten.  Lösningen hade en förklarad varians på
62,7%  utifrån  faktorernas  egenvärden  och  en  förklarad  varians  på  55,6%  utifrån
summan av kvadrerade laddningar.

Beräkning av latenta variabler och deras reliabilitet

För att beräkna de latenta variabler som skulle användas i analysen av demografiska
variablers påverkan beräknades nya variabler. Dessa skapades genom att en medelpoäng
beräknades  för  item  i  de  fyra  kvarvarande  faktorerna  i  den  sista  faktoranalysen.
Riktningen i variablerna var sådan att ett högre värde indikerade en högre självskattad
minnesnedsättning.

För  att  bedöma  reliabiliteten  den  interna  konsistensen  i  de  resulterande  latenta
variablerna  utfördes  sedan  en  beräkning  av  Cronbachs  alfa.  För  att  ha  en  godkänd
reliabilitet  krävdes  α>,7  enligt  rekommendationer  rörande  preliminär  forskning
(Nunnally, 1978, refererat i Peterson, 1994).

Analys av latenta variabler och demografiska variabler med MANOVA

För att svara på frågan huruvida det finns skillnader med hänseende på demografiska
variabler gjordes en variansanalys (MANOVA).

Som demografiska variabler användes ålder, kön och utbildningsnivå. För att få en så
god  power  som  möjligt  i  analysen  beräknades  två  nya  variabler  för  ålder  och
utbildningsnivå  (se  Tabell  5).  Då  ett  bekvämlighetsurval  användes  fanns  det  i
kategorivariabeln  utbildningsnivå  alltför  få  deltagare  i  vissa  kategorier.  Även
ålderssammansättningen i undersökningsgruppen var snedfördelad mot de lägre åldrarna
på grund av att en stor del av deltagarna rekryterats bland psykologstudenter. Grupperna
i kategorivariablerna för ålder och och utbildning valdes därför för att möjliggöra analys
med MANOVA.

Kategorivariabeln för ålder kalkylerades i två grupper,  födda fram till 1979 respektive
födda 1980 eller efter.  Kategorivariabeln för utbildning kalkylerades till  två grupper
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även den,  lägre  utbildning  (högsta  avslutade  utbildning:  grundskola,  gymnasieskola,
yrkesskola) samt högre utbildning (högsta avslutade utbildning: högskoleutbildning på
grundnivå, högskoleutbildning över grundnivå).

Med de beräknade variablerna uppfyllde data det grundläggande kriteriet (Tabachnick &
Fidell, 2007) att det måste finnas fler fall per cell än det finns beroende variabler (se
Tabell 5). Analysens power minskades dock av att flera korrelationer med måttlig styrka
fanns mellan de beroende variablerna (Tabachnick & Fidell, 2007). 

Tabell 5. Undersökningsgruppen med nya kategorivariabler.

Kön Ålderskategori Utbildningsnivå

Lägre utbildning Högre utbildning Total

Kvinnor Äldre 15 11 26

Yngre 27 18 45

Total 42 29 71

Män Äldre 15 14 29

Yngre 23 14 37

Total 38 28 66

(n=138 inklusive svar där kön ej var ifyllt)
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Resultat

Slutgiltig enkät

Den slutgiltiga enkäten kom att innehålla 4 faktorer med 25 ingående item. Dessa var
fördelade  på  10,  5,  5  respektive  5 item per  faktor.  Enkäten  och alla  ingående item
uppfyllde alla uppställda krav på faktoriserbarhet (se Tabell 6). De resulterande latenta
variablerna uppfyllde alla de uppställda kravet på reliabilitet  (se Tabell  8).  Enkätens
faktorlösning visas i Tabell 9 med Promax som rotationsmetod och faktorkorrelationer i
Tabell 7.

Tabell 6. Resultat av test för faktoriserbarhet hos item i den slutgiltiga enkäten.

Test Kriterie

Korrelationer En majoritet signifikanta korrelationer fanns mellan item. Oblik 
rotation var befogad.

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy (KMO):

KMO=0,883

Bartlett's Test of Sphericity 
(Bartlett)

Signifikant. P<0,0001

Negativa partiella korrelationer En majoritet var under 0,3

Univariata KMO värden Samtliga var över 0,5

Communalities Alla item hade värden över 0,3. (Resultat från analys med PCA och 
Direct oblimin-rotation)

Residualer Majoriteten av residualer var under 0,05 (14% var över )

Tabell 7. Faktorkorrelationer i den slutgiltiga enkäten.

Faktor 1 2 3 4

1 1,00

2 0,32 1,00

3 0,13 0,43 1,00

4 0,38 0,41 0,35 1,00

Tabell 8. Korrelationer, standardavvikelser och reliabilitetsestimat (Cronbachs α) för 
de latenta variablerna.

Variabel 1 2 3 4 SD α Antal item

1 Visuospatialt, episodiskt minne 1 1,02 0,94 10

2 Procedurellt minne 0,34** 1 0,80 0,84 5

3 Verbalt minne 0,14 0,39** 1 0,92 0,83 5

4 Visuospatialt, semantiskt minne 0,32** 0,42** 0,40** 1 0,77 0,78 5

n=143. **p<0,01
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Tabell 9. Slutgiltig enkät. Ingående item, klassificeringar, och faktorladdningar.

Nr. Formulering och klassificering i minnessystem:
Visuospatialt (Vis.); Verbalt (Ver.); Procedurellt (Proc.).

Faktor

1 2 3 4

52 (Vis.) Jag har svårt att lära mig hitta på en ny plats. ,92

24 (Vis.) Det händer att jag har svårt att komma på hur jag ska gå för att hitta 
tillbaka till en restaurang, företag eller liknande när jag är på stan.

,89 -,14 ,12

28 (Vis.) Om jag går ut ur ett rum på en främmande plats (till exempel ett hotell 
eller sjukhus) har jag svårt att hitta tillbaka.

,86 -,11

50 (Vis.) Jag går lätt vilse när jag kommer ut i okänd natur. ,84

54 (Vis.) (Reverserad) Jag har ett gott lokalsinne. ,82 -,25

19 (Vis.) Jag glömmer bort vägbeskrivningar. ,76 ,16

26 (Vis.) När jag är på en ny plats eller ort har jag svårt att komma ihåg var jag är
i förhållande till för mig kända landmärken.

,74 ,13

11 (Vis.) Det har hänt att jag gått vilse på promenader eller i byggnader där jag 
varit ofta.

,63 -,13 ,20

56 (Vis.) Jag har svårt att läsa kartor. ,61 ,16 -,19

42 (Vis.) När jag ger vägbeskrivningar i områden jag känner väl märker jag 
ibland att jag glömmer bort en sväng eller liknande.

,61 ,12 ,12

67 (Proc.) Jag har svårt att lära mig använda ny vardagselektronik. ,89

65 (Proc.) Jag har svårt att lära mig nya sällskapsspel eller datorspel. ,78 ,14

18 (Proc.) Att lära mig använda en ny fjärrkontroll är svårt. ,65

29 (Proc.) Jag har svårt att komma ihåg hur datorprogram jag nyligen lärt mig 
fungerar.

,57

62 (Proc.) Jag har svårt att lära mig nya handgrepp (exempel: växlarna i en ny 
bil, hur en ny barnvagn fälls ihop).

,35 ,52

70 (Ver.) Jag har svårt att komma på vilken skådespelare som spelade en viss roll 
i en film.

,77

49 (Ver.) Jag har svårt att komma ihåg detaljer  i filmer eller böcker som 
karaktärers namn eller liknande.

,75

68 (Ver.) Jag har svårt att komma på titlar på filmer eller böcker. ,30 ,74 -,14

4 (Ver.) Jag har svårt att komma ihåg vad böcker jag läst, eller filmer jag sett 
handlat om.

,60

64 (Ver.) Jag har svårt att komma på namn på personer i offentliga positioner 
(exempel: vem är finansminister).

-,15 ,53 ,26

36 (Vis.) Jag har svårt att känna igen olika växter eller löv. ,75

38 (Vis.) Jag har svårt att känna igen djur eller djurarter jag egentligen kan 
(exempel: en viss hundras eller fågelart).

,65

34 (Vis.) Jag har ibland svårt att beskriva vad skillnaden är mellan två liknande 
föremål jag tidigare känt till väl (exempel: vad skiljer en spade från en 
skyffel).

,12 ,62

13 (Vis.) Jag glömmer bort vad symboler eller skyltar betyder (exempel: flaggor, 
felmeddelanden eller tvättsymboler).

,10 ,55

15 (Vis.) Jag har svårt att komma på vad olika färgkoder innebär (exempel: 
markeringar på elkablar eller säkringar, skyltar på återvinningscentral).

,32 ,52
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Tolkning av de resulterande faktorerna och bedömning av deras validitet

De fyra resulterande faktorerna stämde till viss del överens med den använda modellen
för minnet. 

Faktor 1 innehöll 10 item som uteslutande handlade om topografisk orientering. Över-
lag kunde dessa item tolkas som att  de representerade episodiska aspekter av visuo-
spatialt minne.

Faktor 2 innehöll 5 item som alla var klassificerade som att de syftade på procedurellt
minne. De hade också en gemensam nämnare i att de alla syftade på någon form av
interaktion med teknik.

Faktor 3 innehöll 5 item. Innehållet i dessa speglade verbal minnesfunktion men med
egenheten att 4 av dem rörde film, litteratur eller skådespelare. Ingående item speglade
främst semantiska aspekter av verbalt minne.

Faktor 4 innehöll 5 item som speglade visuospatial minnesfunktion. Detta dock efter att
ett item som klassificerats som verbalt innehåll uteslutits. Till skillnad från den första
faktorn var dock de item som laddade i den andra faktorn mer spridda i fråga om vilken
visuospatial information som efterfrågades (symboler, djur och föremål). Gemensamt
för dessa item var dock att de kunde sägas spegla semantisk minne

Resultat av MANOVA för att pröva effekten av demografiska variabler

En flervägs oberoende MANOVA visade att  det  fanns en signifikant effekt  av ålder
(Pillai's  trace=0,14,  F(4,126)=5,30,  p<0,01,  η2=0,14,  observerad  power=0,97).  Yngre
rapporterade signifikant större (p<0,05) upplevda minnesnedsättningar på Visuospatialt,
episodiskt minne än äldre (se Tabell 10). Äldre rapporterade signifikant (p<0,05) större
minnesnedsättningar på Procedurellt minne än yngre (se Tabell 11). För kön fanns också
en signifikant effekt (Pillai's  trace=0,09, F(4,126)=3,03,  p<0,05,  η2=0,09, observerad
power=0,79). Kvinnor rapporterade signifikant (p<0,05) större minnesnedsättningar på
Procedurellt minne än vad män gjorde (se Tabell 12). Tabell 10-14 illustrerar skattningar
på skalan 1 poäng till 5 poäng, där 1 poäng var lägst skattad nedsättning och 5 poäng
var högst skattad nedsättning.

Tabell 10. Självskattad nedsättning i visuospatialt, episodiskt minne. Medelvärden och 
standardavvikelser.

Ålderskategori xx  SD n

Äldre 2,08 0,88 55

Yngre 2,49 1,06 82

Tabell 11. Självskattad nedsättning i procedurellt minne. Medelvärden och 
standardavvikelser.

Ålderskategori xx  SD n

Äldre 2,14 0,92 55

Yngre 1,83 0,70 82
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Tabell 12. Självskattad nedsättning i procedurellt minne. Medelvärden och 
standardavvikelser.

Kön xx  SD n

Kvinna 2,11 0,77 71

Man 1,80 0,83 66

Det fanns även en signifikant interaktionseffekt av kön:utbildning (Pillai's trace=0,07,
F(4,126)=2,51,  p<0,05,  η2=0,07, observerad power=0,70). Kvinnor rapporterade större
nedsättning i  Visuospatialt semantiskt minne med ökande utbildningsnivå medan män
rapporterade mindre nedsättning med ökande utbildningsnivå (p<0,05) (se Tabell  13,
Figur 2). Kvinnor rapporterade också större nedsättning i  Verbalt minne med ökande
utbildningsnivå  medan  män  rapporterade  mindre  nedsättning  med  ökande
utbildningsnivå (p<0,01) (se Tabell 14, Figur 3).

Tabell 13. Självskattad nedsättning i visuospatialt, semantiskt minne. Medelvärden och
standardavvikelser.

Kön Utbildningsnivå xx  SD n

Kvinna Lägre utbildning 1,90 0,73 42

Högre utbildning 2,02 0,84 29

Man Lägre utbildning 2,33 0,73 38

Högre utbildning 1,84 0,66 28

Figur 2. Självskattad nedsättning i visuospatialt, semantiskt minne. Interaktionseffekt 
av Kön:Utbildningsnivå.
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Tabell 14. Självskattad nedsättning i verbalt minne. Medelvärden och 
standardavvikelser.

Kön Utbildningsnivå xx  SD n

Kvinna Lägre utbildning 2,40 0,86 42

Högre utbildning 2,93 1,09 29

Man Lägre utbildning 2,72 0,87 38

Högre utbildning 2,39 0,80 28

Figur 3. Självskattad nedsättning i verbalt minne. Interaktionseffekt av 
Kön:Utbildningsnivå.

Diskussion

Framställningen av enkäten och dess validitet

Den  färdiga  enkätens  faktorstruktur  kunde  sägas  till  viss  del  vara  valid.  Tre
minnessystem representerades av fyra faktorer. I fallet med verbalt, semantiskt minne
var det dock så få ingående item och så liten bredd ifråga om påståendenas innehåll att
generaliserbarheten hos dem var svår att bedöma. Visuospatial episodisk och semantisk
minnesfunktion  återspeglades  av  faktor  1  och  4.  Dock  dominerades  det  episodiska
minnet  av  rumslig  eller  topografisk  orientering.  Faktor  4  som  innehöll  vad  som
klassificerats som visuospatialt, semantiskt minne hade en bättre variation av innehållet
i ingående item. Kring det verbala minnet rådde större tveksamhet då samtliga item i
faktor 3 rörde ett  ämne (namn på kända personer eller karaktärer).  Det procedurella
minnet återspeglades av faktor 2 men även här var sammanhanget snävt (interaktion
med teknik) och item som rörde kroppsmedvetenhet och fysisk aktivitet saknades helt.

En majoritet av de item som ingick i itempoolen uteslöts under arbetets gång. Trots att
reduktionen av item för att framställa enkäten gjordes med två metoder som inte tog
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hänsyn till den på förhand gjorda klassifikationen så erhölls inga faktorer där item som
tillhörde fler än två olika minnessystem ingick. Med en metod som initialt tog hänsyn
till klassifikationerna av item skiljde sig lösningen avseende antalet faktorer och vilka
minnessystem de avspeglade men inte heller här bildades faktorer bestående av item
som klassificerats i fler än två olika minnessystem. Att inga faktorer, vid någon av de
använda metoderna, bildats där ingående item tillhörde ett flertal olika minnessystem
kan tolkas som att de inte varit representativa för de aktuella minnessystemen och kan
eventuellt ses som något som talar till fördel för enkätens validitet i sin helhet.

Effekten av demografiska variabler

Resultaten av analysen av de demografiska variablernas påverkan på den självskattade
minnesfunktionen är oväntade på så sätt att de i vissa fall står i stark kontrast till resultat
från forskning med neuropsykologiska test. Framförallt låter sig inte studiens resultat
rörande till exempel effekt av ålder på visuospatialt, episodiskt minne eller effekt av kön
på verbalt minne förklaras av tidigare forskning då respondenternas svar visar på rakt
motsatta  effekter mellan respektive grupper.  Den mest uppenbara förklaringen är att
urvalet  inte  är  representativt  då  ett  bekvämlighetsurval  användes  men  några  andra
tänkbara förklaringar bör nämnas.

Möjligen kan man förklara att äldre rapporterat en högre förmåga till minnesfunktion
rörande visuospatialt episodiskt minne med att yngre i själva verket underskattar sin
förmåga vilket Hertzog (1994) fann rörande verbalt minne. En annan delförklaring kan
vara att item som ingick i denna variabel i huvudsak handlade om rumslig navigation
och att denna förmåga kanske inte avtar förrän vid hög ålder som 71 år (Gazova et al.,
2013) eller 80 år (Ruggiero et al., 2015). Mer spekulativt skulle resultatet kunna vara
påverkat av att äldre deltagare inte haft tillgång till eller vanligtvis i samma utsträckning
som yngre deltagare, tar hjälp av till exempel kartor i mobiltelefoner för att underlätta
orienteringen.

Högre utbildade kvinnor skattade sina minnesnedsättningar i verbalt minne mycket högt
(det högsta medelvärdet av någon interaktion mellan två demografiska variabler). Detta
är  överraskande  då  det  torde  vara  den  grupp  med  bäst  verbal  förmåga  sett  till
minnesforskning där kvinnor och högre utbildade tenderar att prestera bättre. En tänkbar
förklaring är att de item som bildade faktorn verbalt minne är för specifika för att kunna
jämföras med resultat från tidigare forskning om verbalt minne, kön och utbildning.

Vad  gäller  att  kvinnor  rapporterade  signifikant  större  minnesnedsättningar  än  män
rörande procedurminne så fann Thomas-Antérion et al. (1996) att män utförde uppgifter
som  krävde  mer  precision  snabbare,  men  detta  enda  fynd  av  könsskillnader  i
procedurellt minne eller inlärning är vanskligt att generalisera.

En förklaring till  resultaten kan vara förekomsten av bias i  de olika grupperna.  Till
exempel  var  en  stor  del  av  de  högutbildade  kvinnorna  rekryterade  på Psykologiska
institutionen.  Det  är  möjligt  att  kunskapen  om  neuropsykologi  och  därmed  större
kännedom  om  kognitiva  nedsättningar  inneburit  en  överskattning  genom  en  större
självmedvetenhet hos psykologstudenter. 

Begränsningar

Den föreliggande studien var explorativ och utfördes med en idag något okonventionell
metod (enkätmetodik). Studiens syfte förändrades också något under arbetets gång från
att ha ett fokus på visuospatialt,  semantiskt minne till  att ha en mer generell ansats.
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Slutligen  användes  ett  bekvämlighetsurval.  Av  dessa  anledningar  är  studien  och
resultaten behäftade med ett flertal begränsningar.

Metodologiskt finns alltid vissa faror med en enkätmetodik, såsom att man inte kan
försäkra sig om vem som svarar på enkäten och att det kan uppstå en förväntans-bias
hos  försökspersonen  utifrån  frågorna.  Särskilda  begränsningar  finns  också  med  att
använda en enkätmetod i en neuropsykologisk studie. Bland annat är vissa kognitiva
nedsättningar förknippade med att försökspersonen kanske inte är medveten om dessa
själv, till  exempel visade Lindau och Bjork (2014) att patienter med lindrig kognitiv
störning  rapporterade  en  större  kognitiv  nedsättning,  än  patienter  med  Alzheimers
sjukdom, trots att de förra presterade bättre på en rad neuropsykologiska test.

En uppenbar brist i enkätens framställning är att  indikatorvariabler – item som i sin
formulering ligger  så  nära den latenta  variabel  man vill  mäta som möjligt  – för  de
latenta  variablerna  saknas,  vilket  försvårar  tolkning  och  bedömning  av  enkätens
validitet.

En övergripande begränsning i studiens design är att ett bekvämlighetsurval användes.
Detta gjordes av nödvändighet, då ett strukturerat urval inte var möjligt att genomföra
inom ramen för ett examensarbete. Ambitionen var initialt att få ett urval som kunde
sägas  vara  den  representativt  för  populationen  friska  vuxna  som  avsågs  studeras.
Nödvändigheten att använda institutionens UD-system för att rekrytera deltagare gjorde
dock att det blev en snedfördelning i urvalet fråga om bland annat ålder, vilket gör det
svårt att generalisera resultaten.

Vad  rör  databearbetning  och  analys  så  finns  även  där  begränsningar  som  har  sitt
ursprung i bekvämlighetsurvalet. Power är en sådan begränsning. För de analyser som
gjorts är det inte helt lätt att beräkna ett nödvändigt antal respondenter. När det gäller
faktoranalysen så finns det som tidigare nämnts ingen konsensus kring ett nödvändigt n
och  exakt  antal  är  också  avhängigt  hur  pass  väl  data  uppfyller  kraven  på
faktoriserbarhet.  Dock kan antalet  144 ingående försökspersoner sägas vara i  minsta
laget, även om data uppfyllt  alla à priori  uppställda krav. När det gäller att  beräkna
power för analysen av de demografiska variablerna, så är även det en komplex uppgift
för  den  utförda  analysen  (2*2*2  MANOVA med  fyra  beroende  variabler).  Det  är
nödvändigt att använda sig av specialiserad programvara (Tabachnick & Fidell, 2007)
för att utföra denna beräkning. Detta lämnades utan åtgärd då den frågeställning som
analysen avsåg att svara på var underordnad syftet att utveckla en enkät. Slutligen bör
det avseende dataanalys också nämnas att man kan invända mot bruket av att använda
Likertskala på ordinalskalenivå som data på intervallnivå för dessa typer av analyser.
Det  är  dock ett  vanligt  förekommande sätt  att  inom psykologin analysera enkätdata
(Borg & Westerlund, 2007).

Framställningen  av  itempoolen  skedde  med  ett  förfarande  som  kan  sägas  påverka
validiteten  i  den  framställda  enkäten.  Det  kan  invändas  att  det  förts  ett  cirkulärt
resonemang vid prövning av validiteten i enkäten, då ingående item har tagits fram i
syfte  att  mäta  en  latent  variabel.  Vidare  kan  urvalet  av  item  i  itempoolen
problematiseras, då dessa har tagits fram genom konstruktion för ett visst syfte eller
valts ut ur liknande, existerande instrument för samma syfte. De item som ingick kan
därmed  inte  sägas  vara  representativa  för  upplevd  glömska  i  stort.  De  tidigare
instrument ur vilka item har hämtats har i sin tur sina egna metodologiska brister i detta
avseende. Klassificeringen av item i olika minnessystem är också problematisk i det att
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framplockningsprocessen är komplex och den sinnesmodalitet som åsyftas i påståenden
ibland kan röra både stimuli och det framplockade minnet.

Det är möjligt att  den faktorstruktur som erhölls  från analys av den färdiga enkäten
påverkades  av  oavsiktliga  mönster  eller  artefakter,  som  till  exempel  frågeordning,
likheter i formuleringar eller dylikt. Till exempel var de item som laddade i den faktor
som benämndes visuospatialt semantiskt minne i huvudsak konstruerade av författaren.

Slutsatser

Det är vanskligt  att  dra några slutsatser  om skillnader i  självskattad minnesfunktion
mellan  olika  demografiska  grupper  utifrån  resultaten.  På  grund  av  ett
bekvämlighetsurval användes uppstår osäkerhet hur resultaten ska tolkas. I vissa fall står
resultaten  i  skarp  kontrast  till  tidigare  forskning  och  i  andra  fall  saknas  nödvändig
forskning om enskilda minnessystem vad det gäller demografiska variablers påverkan
för att kunna göra en tolkning.

Vad det gäller huvudsyftet, att framställa en enkät som kan mäta minnesnedsättningar i
de gängse minnessystemen, så föreslås det att den metod som använts, eller liknande,
mer  strukturerade  metoder  skulle  kunna  användas  för  att  ta  fram
självskattningsinstrument  för  minnesnedsättningar.  Den  faktorstruktur  som  den
framställda enkäten har kan sägas ha en bättre  överensstämmelse med den i  klinisk
vardag använda modellen för långtidsminnet än vad de instrument som den bygger på
har  och en fortsatt  utveckling av instrumentet  skulle  kunna förbättra  denna struktur
ytterligare.  Ett  mer  komplett  självskattningsinstrument  skulle  kunna vara  till  nytta  i
forskning, som screeninginstrument eller, i omarbetad form, som anhörigskattning av
patienters nedsättningar.

Ett sådant instrument skulle dock behöva baseras på ett större, mer strukturerat urval
och  validitet  och  reliabilitet  skulle  behöva  prövas  genom  jämförande  studier  med
vedertagna  neuropsykologiska  test.  Itempoolen  skulle  i  ett  fortsatt  arbete  med
instrumentet behöva tas fram genom ett annat förfarande, som till exempel en förstudie
med intervjuer eller  liknande,  för att  erhålla  en mer fullödig itempool.  I  ett  fortsatt
arbete skulle också en andra gradens faktoranalys behöva användas för att ytterligare
bekräfta att faktorer som visuospatialt episodiskt och visuospatialt semantiskt minne är
relaterade.
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Bilaga 1. Item ingående i den slutgiltiga itempoolen och deras ursprung.

Item hämtade, översatta och modifierade ifrån Bennet-Levy & Powell (1980).

Jag har svårt att komma på vilken skådespelare som spelade en viss roll i en film.

Jag har svårt att lära mig hur man gör vissa matematiska uträkningar eller formler.

Jag har svårt att komma på titlar på filmer eller böcker.

Jag har svårt att komma på namn på personer i offentliga positioner (exempel: vem är finansminister).

Jag glömmer bort saker om andra människor som vad de gör.

Jag har svårt att komma ihåg detaljer  i filmer eller böcker som karaktärers namn eller liknande.

Jag glömmer bort hur ord stavas.

Jag har svårt att lära mig rörelser som till exempel nya danssteg.

Jag glömmer bort skämt jag har kunnat tidigare.

Jag glömmer bort gatunamn som jag egentligen kan sen länge.

Jag har svårt att komma ihåg nyans eller färg på klädesplagg som inte är framför mig.

Det händer att jag kan inte kan placera ansikten jag sett förut.

Det händer att jag glömmer bort återkommande tider som tågtider eller när ett tv-program går.

Jag glömmer bort vägbeskrivningar.

Jag glömmer bort ord mitt i en mening.

Jag har svårt att komma på vad olika färgkoder innebär (exempel: markeringar på elkablar eller 
säkringar, skyltar på återvinningscentral).

Jag glömmer var saker brukar förvaras eller letar efter dem på fel ställe.

Jag har svårt att komma ihåg vad böcker jag läst, eller filmer jag sett handlat om.

Item hämtade, översatta och modifierade ifrån Smith, Della Sala, Logie & Maylor (2000).

Det händer att jag inte känner igen platser som jag ofta har besökt förut.

Item hämtade, översatta och modifierade ifrån Sunderland, Harris & Gleave (1984).

Jag har svårt att lära mig nya sällskapspel eller datorspel.

Det händer att jag glömmer bort detaljer i vardagliga göromål som hur eller när saker ska göras.

Det händer att jag glömmer bort förändringar i mina vardagliga rutiner eller följer gamla rutiner av 
misstag.

Det har hänt att jag glömt detaljer om mig själv (exempel: skonummer).

Det har hänt att jag gått vilse på promenader eller i byggnader där jag varit ofta.

Det händer att jag inte känner igen kända personer på bild eller på tv.

Det händer att jag inte känner igen vänner eller anhöriga när jag möter dem.

Item hämtade, översatta och modifierade ifrån Wallace, Kass & Stanny (2002).

Jag kan inte hitta ord fast jag "har dem på tungan".

Jag glömmer bort namn på personer jag känner väl.

Det händer att jag glömmer åt vilket håll jag ska svänga på en väg jag inte använder så ofta.
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Item konstruerade av författaren.

Det händer att jag glömmer hur man tar isär möbler eller inredning (exempel: hur man sätter i en 
iläggsskiva i ett matbord, hur man delar på fönsterrutor för att tvätta dem).

Jag har svårt att lära mig använda ny vardagselektronik.

Jag glömmer bort detaljer om familjemedlemmar som till exempel födelsedagar.

Jag har svårt att lära mig nya handgrepp (exempel: växlarna i en ny bil, hur en ny barnvagn fälls ihop).

Jag går eller kör ofta fel, även på välkända vägar.

Jag känner ibland inte igen kända byggnader.

Det händer att jag missar rörelser eller blir klumpig i fysiska aktiviteter jag inte gjort på länge (exempel: 
danssteg, teknik i en kampsport).

Jag har svårt att lära mig nummer som till exempel telefonnummer, koder eller gatunummer.

Det händer att jag glömmer bort nya arbetsuppgifter eller moment i mitt arbete (yrkesarbete eller 
liknande engagemang).

Jag har svårt att lära mig saker som kräver fingerfärdighet (exempel: göra en inbakad hårfläta, lära mig 
en knop eller knut).

Jag har svårt att lära mig var en viss vara finns i ett visst varuhus.

När jag kommer tillbaka till en byggnad eller lägenhet jag ofta varit i, märker jag ibland att jag mindes 
fel hur den såg ut på insidan (exempel: det fanns fler eller färre rum, rum var större eller mindre än jag 
mindes).

Jag har svårt att lära mig att göra underhåll på nya apparater i hemmet (exempel: hur dammsugaren 
öppnas eller hur man byter påsen i den).

När jag ger vägbeskrivningar i områden jag känner väl märker jag ibland att jag glömmer bort en sväng 
eller liknande.

När någon nämner en plats i en stad jag inte varit i på länge, har jag svårt att komma ihåg hur den såg ut 
(exempel: glömma bort en gata eller ett torg).

Jag har svårt att lära mig nya fysiska aktiviteter (exempel: yoga eller ridning).

Jag har svårt att känna igen djur eller djurarter jag egentligen kan (exempel: en viss hundras eller 
fågelart).

Det tar tid för mig att utöva utomhusaktiviteter på ett bra sätt när jag tar upp dem igen, även om jag 
kunnat dem väl innan (exempel: skidåkning, skridskoåkning, cykling eller stavgång).

Jag har svårt att känna igen olika växter eller löv.

Jag har ibland svårt att beskriva vad skillnaden är mellan två liknande föremål jag tidigare känt till väl 
(exempel: vad skiljer en spade från en skyffel).

Det känns väldigt ovant, eller jag tycker jag är klumpig, när jag använder utrustning där man använder 
muskelstyrka, om jag inte gjort det på länge (exempel: styrketräningsmaskiner, verktyg eller 
hjälpmedel).

Jag har svårt att se välkända föremål jag inte använt på ett tag framför mig så att jag till exempel skulle 
kunna rita av dem (exempel: en domkraft eller en symaskin).

Jag glömmer bort var jag förvarar saker som till exempel husgeråd, verktyg, sybehöver eller filer i en 
dator.

Jag har svårt att komma ihåg hur datorprogram jag nyligen lärt mig fungerar.

Om jag går ut ur ett rum på en främmande plats (till exempel ett hotell eller sjukhus) har jag svårt att 
hitta tillbaka.

När jag är på en ny plats eller ort har jag svårt att komma ihåg var jag är i förhållande till för mig kända 
landmärken.
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Item konstruerade av författaren, fortsättning.

Det tar tid för mig att organisera nya arbetsuppgifter eller nya rutiner i vardagen.

Det händer att jag har svårt att komma på hur jag ska gå för att hitta tillbaka till en restaurang, företag 
eller liknande när jag är på stan.

Jag glömmer bort vad symboler eller skyltar betyder (exempel: flaggor, felmeddelanden eller 
tvättsymboler).

Jag glömmer bort moment när jag lagar mat enligt ett recept jag ofta använt.

Item konstruerade av O. Almkvist (personlig kommunikation, 9 april 2014).

Jag har svårt att läsa kartor.

Jag har ett gott lokalsinne.

Jag har svårt att lära mig hitta på en ny plats.

Jag går lätt vilse när jag kommer ut i okänd natur.

Jag glömmer ibland om en dörr jag ofta använder öppnas utåt eller inåt.

Jag glömmer bort betydelsen av främmande ord.

Jag glömmer bort hur man gör när man betalar räkningar med hjälp av dator.

Att lära mig använda en ny fjärrkontroll är svårt.

Jag glömmer bort om lås öppnas genom att vrida nyckeln åt höger eller vänster.

Jag tycker det är spännande att lära mig sköta en ny mobiltelefon.

Jag har lätt för att använda en tvättmaskin som jag aldrig använt tidigare.

Jag minns gärna portkoder som en rörelse.
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Bilaga 2. Klassificering av item i itempoolen. Listan följer ordningen i den 
administrerade enkäten.

Item Påstående Klassifciering

1 Det händer att jag glömmer åt vilket håll jag ska svänga på en väg jag inte 
använder så ofta.

Visuospatialt
Episodiskt

2 Jag glömmer bort moment när jag lagar mat enligt ett recept jag ofta använt. Procedurellt

3 Det händer att jag inte känner igen platser som jag ofta har besökt förut. Visuospatialt
Episodiskt

4 Jag har svårt att komma ihåg vad böcker jag läst, eller filmer jag sett handlat 
om.

Verbalt
Episodiskt

5 Det händer att jag inte känner igen vänner eller anhöriga när jag möter dem. Visuospatialt
Semantiskt

6 Jag minns gärna portkoder som en rörelse. Procedurellt

7 Det händer att jag inte känner igen kända personer på bild eller på tv. Visuospatialt
Semantiskt

8 Jag glömmer bort namn på personer jag känner väl. Verbalt
Semantiskt

9 Jag glömmer var saker brukar förvaras eller letar efter dem på fel ställe. Visuospatialt
Episodiskt

10 Jag har lätt för att använda en tvättmaskin som jag aldrig använt tidigare. Procedurellt

11 Det har hänt att jag gått vilse på promenader eller i byggnader där jag varit ofta. Visuospatialt
Episodiskt

12 Det har hänt att jag glömt detaljer om mig själv (exempel: skonummer). Verbalt
Semantiskt

13 Jag glömmer bort vad symboler eller skyltar betyder (exempel: flaggor, 
felmeddelanden eller tvättsymboler).

Visuospatialt
Semantiskt

14 Jag tycker det är spännande att lära mig sköta en ny mobiltelefon. Procedurellt

15 Jag har svårt att komma på vad olika färgkoder innebär (exempel: markeringar 
på elkablar eller säkringar, skyltar på återvinningscentral).

Visuospatialt
Semantiskt

16 Jag glömmer bort ord mitt i en mening. Verbalt
Semantiskt

17 Jag glömmer bort om lås öppnas genom att vrida nyckeln åt höger eller vänster. Visuospatialt
Episodiskt

18 Att lära mig använda en ny fjärrkontroll är svårt. Procedurellt

19 Jag glömmer bort vägbeskrivningar. Visuospatialt
Semantiskt

20 Det händer att jag glömmer bort återkommande tider som tågtider eller när ett 
tv-program går.

Verbalt
Semantiskt

21 Det händer att jag kan inte kan placera ansikten jag sett förut. Visuospatialt
Episodiskt

22 Jag glömmer bort hur man gör när man betalar räkningar med hjälp av dator. Procedurellt

23 Jag har svårt att komma ihåg nyans eller färg på klädesplagg som inte är 
framför mig.

Visuospatialt
Episodiskt

24 Det händer att jag har svårt att komma på hur jag ska gå för att hitta tillbaka till 
en restaurang, företag eller liknande när jag är på stan.

Visuospatialt
Episodiskt
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Item Påstående Klassifciering

25 Det tar tid för mig att organisera nya arbetsuppgifter eller nya rutiner i 
vardagen.

Procedurellt

26 När jag är på en ny plats eller ort har jag svårt att komma ihåg var jag är i 
förhållande till för mig kända landmärken.

Visuospatialt
Episodiskt

27 Jag glömmer bort gatunamn som jag egentligen kan sen länge. Verbalt
Semantiskt

28 Om jag går ut ur ett rum på en främmande plats (till exempel ett hotell eller 
sjukhus) har jag svårt att hitta tillbaka.

Visuospatialt
Episodiskt

29 Jag har svårt att komma ihåg hur datorprogram jag nyligen lärt mig fungerar. Procedurellt

30 Jag glömmer bort var jag förvarar saker som till exempel husgeråd, verktyg, 
sybehöver eller filer i en dator.

Visuospatialt
Episodiskt

31 Jag glömmer bort skämt jag har kunnat tidigare. Verbalt
Semantiskt

32 Jag har svårt att se välkända föremål jag inte använt på ett tag framför mig så 
att jag till exempel skulle kunna rita av dem (exempel: en domkraft eller en 
symaskin).

Visuospatialt
Semantiskt

33 Det känns väldigt ovant, eller jag tycker jag är klumpig, när jag använder 
utrustning där man använder muskelstyrka, om jag inte gjort det på länge 
(exempel: styrketräningsmaskiner, verktyg eller hjälpmedel).

Procedurellt

34 Jag har ibland svårt att beskriva vad skillnaden är mellan två liknande föremål 
jag tidigare känt till väl (exempel: vad skiljer en spade från en skyffel).

Visuospatialt
Semantiskt

35 Jag glömmer bort betydelsen av främmande ord. Verbalt
Semantiskt

36 Jag har svårt att känna igen olika växter eller löv. Visuospatialt
Semantiskt

37 Det tar tid för mig att utöva utomhusaktiviteter på ett bra sätt när jag tar upp 
dem igen, även om jag kunnat dem väl innan (exempel: skidåkning, 
skridskoåkning, cykling eller stavgång).

Procedurellt

38 Jag har svårt att känna igen djur eller djurarter jag egentligen kan (exempel: en 
viss hundras eller fågelart).

Visuospatialt
Semantiskt

39 Jag har svårt att lära mig nya fysiska aktiviteter (exempel: yoga eller ridning). Procedurellt

40 När någon nämner en plats i en stad jag inte varit i på länge, har jag svårt att 
komma ihåg hur den såg ut (exempel: glömma bort en gata eller ett torg).

Visuospatialt
Episodiskt

41 Jag har svårt att lära mig rörelser som till exempel nya danssteg. Procedurellt

42 När jag ger vägbeskrivningar i områden jag känner väl märker jag ibland att jag
glömmer bort en sväng eller liknande.

Visuospatialt
Episodiskt

43 Jag har svårt att lära mig att göra underhåll på nya apparater i hemmet 
(exempel: hur dammsugaren öppnas eller hur man byter påsen i den).

Procedurellt

44 När jag kommer tillbaka till en byggnad eller lägenhet jag ofta varit i, märker 
jag ibland att jag mindes fel hur den såg ut på insidan (exempel: det fanns fler 
eller färre rum, rum var större eller mindre än jag mindes).

Visuospatialt
Episodiskt

45 Jag glömmer bort hur ord stavas. Verbalt
Semantiskt

46 Jag har svårt att lära mig var en viss vara finns i ett visst varuhus. Visuospatialt
Episodiskt
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Item Påstående Klassifciering

47 Jag har svårt att lära mig saker som kräver fingerfärdighet (exempel: göra en 
inbakad hårfläta, lära mig en knop eller knut).

Procedurellt

48 Jag glömmer ibland om en dörr jag ofta använder öppnas utåt eller inåt. Visuospatialt
Episodiskt

49 Jag har svårt att komma ihåg detaljer  i filmer eller böcker som karaktärers 
namn eller liknande.

Verbalt
Episodiskt

50 Jag går lätt vilse när jag kommer ut i okänd natur. Visuospatialt
Episodiskt

51 Det händer att jag glömmer bort nya arbetsuppgifter eller moment i mitt arbete 
(yrkesarbete eller liknande engagemang).

Procedurellt

52 Jag har svårt att lära mig hitta på en ny plats. Visuospatialt
Episodiskt

53 Jag har svårt att lära mig nummer som till exempel telefonnummer, koder eller 
gatunummer.

Verbalt
Episodiskt

54 Jag har ett gott lokalsinne. Visuospatialt
Episodiskt

55 Det händer att jag missar rörelser eller blir klumpig i fysiska aktiviteter jag inte 
gjort på länge (exempel: danssteg, teknik i en kampsport).

Procedurellt

56 Jag har svårt att läsa kartor. Visuospatialt
Semantiskt

57 Jag kan inte hitta ord fast jag "har dem på tungan". Verbalt
Semantiskt

58 Jag känner ibland inte igen kända byggnader. Visuospatialt
Semantiskt

59 Det händer att jag glömmer bort förändringar i mina vardagliga rutiner eller 
följer gamla rutiner av misstag.

Procedurellt

60 Jag går eller kör ofta fel, även på välkända vägar. Visuospatialt
Episodiskt

61 Det händer att jag glömmer bort detaljer i vardagliga göromål som hur eller när 
saker ska göras.

Procedurellt

62 Jag har svårt att lära mig nya handgrepp (exempel: växlarna i en ny bil, hur en 
ny barnvagn fälls ihop).

Procedurellt

63 Jag glömmer bort saker om andra människor som vad de gör. Verbalt
Semantiskt

64 Jag har svårt att komma på namn på personer i offentliga positioner (exempel: 
vem är finansminister).

Verbalt
Semantiskt

65 Jag har svårt att lära mig nya sällskapspel eller datorspel. Procedurellt

66 Jag glömmer bort detaljer om familjemedlemmar som till exempel 
födelsedagar.

Verbalt
Semantiskt

67 Jag har svårt att lära mig använda ny vardagselektronik. Procedurellt

68 Jag har svårt att komma på titlar på filmer eller böcker. Verbalt
Semantiskt

69 Jag har svårt att lära mig hur man gör vissa matematiska uträkningar eller 
formler.

Verbalt
Semantiskt
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Item Påstående Klassifciering

70 Jag har svårt att komma på vilken skådespelare som spelade en viss roll i en 
film.

Verbalt
Semantiskt

71 Det händer att jag glömmer hur man tar isär möbler eller inredning (exempel: 
hur man sätter i en iläggsskiva i ett matbord, hur man delar på fönsterrutor för 
att tvätta dem).

Procedurellt
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