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Sammanfattning	  

Att	  kunna	  glömma	  är	  funktionellt,	  vi	  glömmer	  för	  att	  bättre	  minnas	  sådant	  som	  

är	   viktigt	   för	   oss.	   För	   att	   kunna	   avgöra	   vad	   som	   är	   viktigt	   för	   oss	   har	  

evolutionen	   utrustat	   oss	   med	   förmågan	   att	   medvetet	   bedöma	   vad	   som	   är	  

viktigt	  men	  vi	  har	  också	  vårt	  känsloliv	  som	  talar	  om	  för	  oss	  vad	  vi	  vill	  ha	  mer	  

av	  och	  vad	  vi	  skall	  undvika.	  Vad	  inträffar	  då	  när	  vi	  får	  veta	  att	  vi	  ska	  glömma	  

ett	  minne	  eller	  att	  det	   inte	   längre	  är	  aktuellt,	  men	  minnet	  och	  känslan	  väcks	  

ändå?	   Denna	   studie	   undersöker	   om	   nyinlärning	   av	   information	   som	   har	   en	  

motsatt	   emotionell	   valens	   till	   sådant	   försökspersonerna	  minns	   om	   en	   okänd	  

individ,	   samt	   emotionsreglering	   vid	   framplockning	   av	   dessa	  minnen,	   skapar	  

glömska	   för	   det	   ursprungliga	  minnet.	   Två	   olika	   emotionsregleringsstrategier	  

kontrolleras.	  Det	  undersöks	  även	  om	  denna	  nyinlärning	  och	  emotionsreglering	  

påverkar	  implicita-‐	  och	  explicite	  minnen	  likadant	  samt	  om	  detta	  påverkar	  vad	  

vi	   tycker	   om	   en	   individ.	   Studien	   ställer	   sig	   också	   frågan	   om	   olika	  

personlighetsvariabler	   (verbalt	   flöde,	   depression,	   Positiv-‐	   och	   negativ	   affekt	  

och	  traitångest)	  påverkar	  en	  individs	  förmåga	  att	  hantera	  den	  interferens	  som	  

uppstår	  mellan	  gamla	  och	  nya	  minnen.	  	  

Resultaten	   visar	   att	   människor	   med	   hög	   ångest	   har	   svårare	   att	  

hålla	   undan	   negativ	   information	   då	   de	   ombeds	   glömma	   bort	   den.	   Det	  

framkommer	  också	  att	  nyinlärning	  har	  en	  effekt	  på	  de	   implicita	  minnen	  som	  

formats	   om	   en	   individ.	   Vilken	   emotionsregleringsstrategi	   som	   använts	   vid	  

nyinlärning	  ger	  avtryck	  på	  vad	  vi	  säger	  oss	  tycka	  om	  en	  individ.	  	  

	  

Nyckelord:	   Emotionsreglering;	   Explicit-‐	   och	   Implicit	   Minne;	   Traitångest;	  

Nyinlärning;	  Interferenshantering	  
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Abstract	  

To	  forget	  serves	  a	  purpose,	  doing	  it	  makes	  us	  more	  able	  to	  remember	  what	  is	  

important.	  Evolution	  has	  equipped	  us	  with	  the	  capability	  to	  consciously	  decide	  

what	   is	   important	   but	  we	   also	   have	   our	   emotional	   life	   that	   tells	   us	  what	  we	  

want	  more	  of	  and	  what	  to	  avoid.	  What	  happens	  when	  these	  two	  system	  meet?	  

When	  we	  consciously	  know	  that	  we	  should	  forget	  a	  memory	  or	  when	  we	  learn	  

that	   a	  memory	   no	   longer	   holds	  meaning	   but	   the	  memory	   still	   stirs	   emotion.	  

This	   study	   investigates	   whether	   learning	   of	   new	   information	   about	   an	  

unknown	  individual,	  that	  has	  the	  opposite	  valence	  to	  the	  original	  memory	  for	  

that	  same	  person;	  together	  with	  emotion	  regulation	  at	  recollection	  can	  create	  

forgetting	   for	   the	   original	   memory.	   Two	   separate	   emotion	   regulation	  

strategies	  are	  investigated.	  It	  is	  also	  studied	  if	  emotion	  regulation	  and	  learning	  

of	  new	  information	  affects	  implicit	  and	  explicit	  memory	  to	  the	  same	  extent	  and	  

if	  it	  has	  an	  effect	  on	  how	  we	  rate	  liking	  of	  unknown	  individuals.	  Another	  aim	  of	  

this	  study	  is	  to	  answer	  the	  question	  if	  some	  of	  the	  personality	  variables	  (trait	  

anxiety,	  positive	  and	  negative	  affect,	  depression	  and	  verbal	  fluency)	  influence	  

the	  ability	  to	  handle	  the	  interference	  between	  old	  and	  new	  memories.	  

	   The	   results	   show	   that	   individuals	  with	   high	   trait	   anxiety	   scores	   have	  

greater	  difficulties	  when	  asked	  to	  forget	  a	  negative	  memory.	  It	  is	  also	  revealed	  

that	   learning	   new	   incongruent	   information	   has	   an	   affect	   on	   the	   implicit	  

memory	  previously	  formed	  for	  an	  unknown	  individual.	  Witch	  of	  two	  emotion	  

regulation	  strategies	  being	  used	  has	  en	  affect	  on	  liking	  scores	  for	  an	  unknown	  

individual.	  

	  

Key	   word:	   Emotion	   regulation;	   Explicit	   and	   implicit	   memory;	   Trait	   anxiety;	  

Interference;	  Learning.	  	  
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Introduktion	  

Denna	  studie	  tar	  sitt	  avstamp	  i	  frågeställningar	  kring	  hur	  människor	  påverkas	  av	  

tidigare	  negativa	  minnen.	  Går	  det	  att	  experimentellt	  att	  manipulera	  styrkan	  på	  sådana	  

minnen	  och	  vad	  får	  det	  för	  konsekvenser.	  Hur	  påverkas	  människors	  gillande	  och	  skiljer	  

sig	  effekten	  åt	  mellan	  olika	  minnessystem?	  Vilka	  strategier	  är	  effektiva	  i	  reglerandet	  av	  

emotionella	  minnen	  och	  vad	  påverkar	  människors	  förmåga	  att	  hantera	  negativa	  

minnen?	  	  

	   I	  besvarandet	  av	  dessa	  frågor	  så	  går	  denna	  studie	  experimentellt	  tillväga	  

med	  en	  post	  positivistisk	  vetenskapssyn	  som	  grund.	  Detta	  medför	  en	  rad	  svårigheter	  

som	  studien	  i	  så	  stor	  mån	  som	  möjligt	  försöker	  hantera.	  Ofrånkomliga	  svårigheter	  blir	  

att	  hitta	  verktyg	  som	  ej	  är	  påverkade	  av	  kulturella	  begränsningar.	  Den	  begreppsapparat	  

vi	  använder	  oss	  av	  har	  en	  stark	  västerländsk	  prägel	  och	  denna	  studie	  måstes	  ses	  utifrån	  

den	  kontext	  vari	  den	  är	  genomförd.	  

	  

Ända	  sedan	  upplysningens	  dagar	  har	  den	  rationella	  individen	  hyllats	  och	  förmågan	  att	  

tygla	  sina	  drifter	  och	  emotioner	  har	  ansetts	  vara	  ett	  signum	  för	  den	  moderna	  människan.	  

Emotioner	  har	  setts	  som	  störande	  och	  som	  stammandes	  ur	  mer	  djuriska	  delar	  av	  vår	  

natur.	  Idag	  ser	  vi	  inte	  längre	  på	  emotioner	  som	  något	  vi	  skulle	  klara	  oss	  bättre	  utan.	  Det	  

första	  kända	  exemplet	  som	  dokumenterats	  där	  vi	  kan	  se	  hur	  oförmågan	  att	  använda	  sig	  

av	  sina	  emotioner	  kan	  få	  förödande	  konsekvenser	  är	  i	  ett	  av	  psykologins	  mest	  berömda	  

fall,	  det	  om	  Phineas	  Gage	  som	  efter	  att	  ha	  fått	  en	  järnbalk	  genom	  delar	  av	  frontalloben	  

genomgick	  en	  personlighetsförändring	  vilket	  ledde	  till	  en	  avsevärt	  försämrad	  förmåga	  

att	  fatta	  riktiga	  beslut.	  Insikten	  att	  vi	  för	  att	  kunna	  fungera	  rationellt	  behöver	  våra	  

emotioner	  fick	  sitt	  stora	  genombrott	  genom	  forskaren	  Antonio	  Damasio	  (1994)	  och	  hans	  

bok	  ”Descartes	  misstag”.	  Att	  våra	  emotioner	  är	  nödvändiga	  råder	  det	  idag	  inte	  något	  

tvivel	  om,	  det	  är	  dock	  inte	  så	  att	  behovet	  av	  att	  kontrollera	  eller	  reglera	  emotioner	  har	  

försvunnit	  och	  upplysningens	  gamla	  ideal	  helt	  har	  kastats	  ut.	  Det	  finns	  idag	  framväxande	  

forskningsfält	  som	  fokuserar	  på	  hur	  reglerandet	  av	  emotion	  går	  till.	  Eller	  kanske	  snarare	  

hur	  vi	  människor	  gör	  för	  att	  bäst	  dra	  nytta	  av	  de	  emotionella	  processer	  vi	  har	  fått	  

förmågan	  till.	  Att	  förstå	  hur	  vi	  reglerar	  våra	  emotioner	  har	  av	  stor	  vikt	  för	  det	  

psykologiska	  och	  psykiatriska	  fälten	  då	  detta	  är	  viktigt	  för	  att	  förstå	  psykopatologi.	  

Oförmågan	  att	  nedreglera	  negativa	  emotioner	  är	  i	  de	  flesta	  fall	  en	  central	  del	  i	  psykisk	  

sjukdom.	  	  
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Ett	  annat	  forskningsområde	  som	  är	  av	  största	  vikt	  för	  att	  förstå	  psykopatologi	  är	  

minnesforskning.	  Detta	  är	  ett	  av	  psykologins	  äldsta	  områden	  som	  Hermann	  Ebbinghaus	  

började	  utforska	  redan	  under	  artonhundratalets	  andra	  hälft.	  Det	  är	  i	  minnet	  som	  våra	  

rädslor	  lagras,	  våra	  sorger	  och	  våra	  misslyckanden.	  Vad	  vi	  har	  lagrat	  och	  vad	  vi	  plockar	  

fram	  påverkar	  hur	  vi	  mår	  idag.	  Ett	  teoretiskt	  välkänt	  exempel	  är	  Becks	  kognitiva	  triad	  

(Beck,	  Rush,	  Shaw	  &	  Emery,	  1979)	  för	  depression	  där	  minnet	  är	  tydligt	  kopplat	  till	  både	  

synen	  på	  sig	  själv,	  där	  vår	  självbild	  baseras	  på	  vad	  vi	  vet	  och	  minns	  om	  oss	  själva,	  synen	  

på	  framtiden,	  där	  våra	  prediktioner	  byggs	  av	  det	  vi	  vet	  om	  oss	  själva	  och	  världen	  och	  

slutligen	  även	  med	  synen	  på	  världen	  som	  formas	  av	  våra	  personliga	  erfarenheter	  men	  

också	  av	  det	  vi	  vet	  om	  världen.	  

Att	  förstå	  hur	  de	  två	  ovanstående	  områdena,	  emotionsreglering	  och	  minne,	  hänger	  

samman	  är	  ett	  område	  som	  är	  av	  stor	  relevans	  för	  att	  förstå	  psykisk	  sjukdom.	  Kan	  

förmågan	  till	  att	  reglera	  emotionella	  minnen	  vara	  med	  och	  påverka	  vem	  som	  drabbas	  av	  

psykisk	  sjukdom,	  eller	  påverkas	  förmågan	  till	  att	  reglera	  emotionella	  minnen	  av	  vissa	  

sjukdomar?	  Detta	  är	  frågor	  som	  forskningen	  delvis	  redan	  börjat	  ge	  svar	  på	  men	  mycket	  

återstår.	  

	  

Emotionsreglering,	  minnen	  och	  dessutom	  inlärning	  kan	  bidra	  med	  förståelse	  för	  

huruvida	  negativa	  emotioner	  och	  kunskap	  påverkar	  förmågan	  att	  lära	  sig	  nya	  

emotionellt	  inkongruenta	  fakta	  om	  en	  individ.	  Vilket	  är	  viktigt	  för	  att	  förstå	  hur	  negativa	  

uppfattningar	  och	  stereotyper	  bibehålls.	  

	  

Denna	  uppsatts	  har	  som	  ambition	  att	  experimentellt	  undersöka	  frågor	  som	  uppstår	  då	  

man	  tittar	  närmare	  på	  hur	  minnen,	  emotioner,	  emotionsreglering	  och	  inlärning	  

samspelar.	  	  

	  

Teori	  

	  

Minne.	  När	  vi	  idag	  talar	  om	  minne	  så	  vet	  vi	  att	  namnet	  endast	  är	  ett	  samlingsbegrepp	  för	  

flera	  olika	  system.	  Ett	  av	  dessa	  systemet	  är	  det	  som	  kallas	  korttidsminne.	  Detta	  system	  

är	  nödvändigt	  för	  att	  vi	  skall	  kunna	  hålla	  kvar	  information	  i	  minnet	  en	  kortare	  tid,	  

exempelvis	  vad	  du	  skall	  handla	  till	  kvällens	  middag.	  Ett	  subsystem	  i	  korttidsminnet	  är	  
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det	  som	  kallas	  arbetsminne.	  De	  flesta	  teorier	  är	  idag	  överens	  om	  att	  arbetsminnet	  

fungerar	  som	  ett	  sorts	  mentalt	  rum	  som	  är	  basen	  för	  att	  kunna	  hålla	  kvar	  information	  så	  

pass	  flexibelt	  så	  att	  det	  går	  att	  utföra	  operationer	  med	  den.	  Detta	  anses	  vara	  en	  bas	  för	  

vår	  förmåga	  att	  kunna	  tänka	  och	  resonera,	  vilket	  kräver	  att	  vi	  håller	  information	  aktuell	  

men	  också	  laborerar	  med	  den	  (Baddeley,	  2009).	  Ett	  annat	  minnessystem	  är	  det	  som	  

kallas	  långtidsminnet.	  Det	  är	  i	  detta	  minne	  som	  lagringen	  sker.	  Det	  är	  detta	  system	  som	  

ligger	  närmast	  det	  vi	  i	  dagligt	  tal	  kallar	  minne.	  Långtidsminnet	  delas	  upp	  i	  två	  

huvudsakliga	  subsystem,	  det	  explicita	  eller	  deklarativa	  minnet	  och	  det	  implicita	  icke	  

deklarativa	  minnet	  (Baddeley,	  2009).	  Det	  explicita	  minnet	  innehåller	  de	  minnen	  och	  

kunskaper	  vi	  kan	  plocka	  upp	  till	  medvetande	  och	  använda	  samt	  berätta	  om.	  

Uppdelningen	  i	  subsystem	  tar	  inte	  slut	  här,	  en	  skillnad	  finns	  mellan	  episodiska	  och	  

semantiska	  minnen.	  Det	  förstnämnda	  handlar	  om	  minnen	  som	  kan	  sättas	  i	  en	  specifik	  

temporal	  och	  spatial	  kontext,	  det	  är	  detta	  system	  som	  möjliggör	  den	  unikt	  mänskliga	  

förmågan	  till	  mentala	  tidsresor.	  Det	  andra	  systemet,	  som	  ses	  som	  evolutionärt	  äldre,	  

handlar	  mer	  om	  det	  vi	  normalt	  kallar	  kunskap,	  det	  vi	  vet	  om	  världen	  men	  som	  inte	  har	  

någon	  kontext	  vare	  sig	  spatialt	  eller	  temporalt	  (Tulving,	  2002).	  	  Exempelvis	  att	  Paris	  är	  

Frankrikes	  huvudstad	  eller	  att	  det	  talas	  tyska	  i	  Österrike.	  

	  

Det	  implicita	  minnessystemet	  är	  ett	  system	  delvis	  separerat	  från	  det	  explicita.	  Detta	  vet	  

vi	  främst	  tack	  vare	  minneslitteraturens	  kanske	  kändaste	  fall	  H.M.	  Han	  hade	  en	  total	  

anterograd	  amnesi	  vilket	  innebar	  att	  han	  inte	  kund	  forma	  några	  ny	  explicita	  minnen.	  Det	  

han	  däremot	  kunde	  var	  att	  lära	  sig	  saker	  som	  var	  mer	  praktiska	  till	  sin	  natur,	  som	  att	  

följa	  en	  ritad	  stjärna	  med	  en	  penna	  men	  tittandes	  i	  en	  spegel	  (detta	  är	  inte	  så	  lätt	  som	  

det	  kanske	  låter).	  Han	  blev	  bättre	  efter	  övning	  men	  kom	  aldrig	  ihåg	  att	  han	  övat.	  H.M.	  

kunde	  också	  lära	  sig	  att	  något	  var	  negativt	  betingat	  även	  om	  han	  inte	  kunde	  komma	  ihåg	  

varför.	  Det	  H.M.	  kunde	  var	  att	  skapa	  implicita	  minne,	  det	  är	  i	  det	  implicita	  

minnessystemet	  som	  vi	  bland	  annat	  lagrar	  minnen	  av	  hur	  något	  görs	  (färdigheter),	  av	  

betingning	  och	  av	  priming	  (Baddeley,	  2009).	  	  

	  

Ett	  fenomen	  av	  intresse	  för	  denna	  studie	  är	  ett	  av	  minnesforskningens	  äldre	  sådana.	  

1962	  publicerade	  Keppel	  och	  Underwood	  sin	  studie	  där	  de	  visade	  att	  en	  stor	  anledning	  

till	  att	  vi	  tappar	  fakta	  från	  arbetsminnet	  är	  att	  gammal	  kunskap	  stör	  den	  nya	  kunskapen	  

som	  håller	  på	  att	  kodas	  in	  (Jonides	  &	  Nee,	  2006).	  Detta	  fenomen	  kallas	  proaktiv	  
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interferens	  (PI).	  Tio	  år	  senare	  upptäckte	  Wickens	  att	  PI	  endast	  gäller	  material	  som	  

liknar	  varandra.	  Om	  du	  har	  hög	  PI	  för	  ord	  du	  vill	  komma	  ihåg	  men	  i	  nästa	  försök	  byter	  

till	  siffror	  så	  försvinner	  i	  princip	  den	  proaktiva	  interferensen	  (Ashcraft,	  2006,	  s.	  172-‐

173).	  Att	  kunna	  hantera	  PI	  är	  således	  av	  stor	  vikt	  när	  du	  vill	  minnas	  något.	  Den	  del	  av	  

hjärnan	  som	  antas	  göra	  detta	  är	  prefrontala	  cortex	  (PFC),	  ett	  område	  som	  mer	  specifikt	  

verkar	  vara	  viktigt	  för	  att	  hanterar	  PI	  är	  vänster	  inferiora	  frontala	  gyrus	  (IFG).	  En	  teori	  

är	  att	  den	  gör	  detta	  genom	  att	  den	  fördelar	  extra	  tyngd	  åt	  det	  som	  en	  individ	  vill	  hålla	  i	  

arbetsminnet	  och	  håller	  undan	  sådant	  som	  är	  irrelevant	  (Jonides	  &	  Nee,	  2006).	  PI	  är	  ett	  

fenomen	  som	  våra	  försökspersoner	  antas	  behöva	  hantera	  då	  de	  kommer	  att	  lära	  sig	  nya	  

fakta	  om	  okända	  individer	  de	  redan	  känner	  till	  fakta	  om	  och	  som	  har	  betingats	  negativt.	  

Frågan	  blir	  vad	  som	  sker	  när	  det	  som	  potentiellt	  interfererar	  är	  emotionellt	  laddat	  och	  

har	  en	  valens	  som	  är	  det	  motsatta	  till	  det	  som	  skall	  läras	  in.	  

	  	  

I	  en	  relativt	  ny	  studie	  uppmärksammas	  ett	  nytt	  och	  mycket	  intressant	  fenomen	  vad	  det	  

gäller	  minne	  och	  inlärning.	  Deras	  studie	  tog	  fasta	  på	  vad	  tidigare	  teorier	  har	  postulerat,	  

att	  inkodning	  och	  framplockning	  teoretiskt	  inte	  kan	  ske	  samtidigt	  och	  att	  processernas	  

neurala	  korrelat	  verkar	  stå	  i	  motsatts	  till	  varandra	  (Huijbers,	  Pennartz,	  Cabeza,	  &	  

Daselaar,	  2009).	  Studiens	  design	  tvingar	  på	  ett	  intelligent	  sätt	  fram	  att	  framplockning	  

och	  inkodning	  sker	  vid	  samma	  tillfälle,	  en	  interferenssituation	  uppstår.	  På	  så	  sätt	  att	  

framplockningen	  av	  ett	  minne	  tvingas	  fram	  (tidigare	  inlärda	  ord)	  samtidigt	  som	  det	  sker	  

en	  omedveten	  inkodning	  av	  nytt	  material	  (en	  visuell	  scen	  som	  visas	  som	  bakgrund	  till	  

orden).	  Studien	  visar	  att	  framplockning	  av	  tidigare	  inlärt	  material	  minskar	  inkodning	  av	  

det	  nya	  materialet.	  Den	  tillhörande	  hjärnavbildningen	  (fMRI)	  visade	  att	  aktiviteten	  i	  

posteriora	  gyrus	  cinguli	  predicerade	  om	  det	  blev	  en	  lyckad	  framplockning	  eller	  

inkodning,	  helt	  i	  linje	  med	  tidigare	  forskning.	  Hjärnavbildningen	  visade	  också	  att	  då	  

framplockning	  hindrade	  inkodning	  så	  var	  de	  delar	  av	  hjärnan	  som	  associeras	  med	  

inkodning	  av	  scener	  inhiberade.	  När	  försökspersoner	  lyckades	  att	  både	  plocka	  fram	  och	  

koda	  in	  var	  ett	  område	  i	  prefrontala	  cortex	  (PFC)	  aktiverat	  nämligen	  vänster	  mid-‐

ventrolateralaPFC	  (mid-‐VLPFC)	  vilket	  ledde	  forskarna	  till	  slutsatsen	  att	  detta	  område	  är	  

ansvarigt	  för	  att	  lösa	  konflikten	  mellan	  framplockning	  och	  inkodning.	  Detta	  passar	  bra	  in	  

med	  forskning	  som	  relaterar	  detta	  område	  till	  flexibilitet	  (task-‐switching)	  och	  kognitiv	  

kontroll	  (Huijbers	  et	  al.,	  2009).	  Det	  ser	  alltså	  ut	  som	  om	  framplockning	  kan	  hindra	  

inkodning.	  I	  det	  experimentella	  paradigm	  som	  nu	  skall	  undersökas	  avses	  bland	  annat	  att	  
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undersöka	  vad	  som	  sker	  om	  de	  material	  som	  konkurrerar	  med	  nyinlärning	  dessutom	  är	  

emotionellt	  laddat.	  Det	  finns	  dock	  skillnader	  mellan	  ovan	  nämnda	  studie	  och	  det	  

paradigm	  som	  här	  har	  utvecklats.	  	  

Nyinlärningen	  i	  ovan	  nämnda	  studie	  var	  incidentell	  och	  fokus	  låg	  på	  

framplockning.	  I	  detta	  paradigm	  ligger	  fokus	  på	  nyinlärningen.	  Det	  är	  dock	  troligt	  att	  en	  

interferens	  uppstår	  även	  i	  detta	  paradigm,	  av	  intresse	  är	  vad	  lösandet	  av	  denna	  konflikt	  

får	  för	  konsekvens	  för	  de	  inlärda	  minnena.	  

	  

Emotionella	  minnen.	  Minne	  och	  emotioner	  må	  låta	  som	  två	  skilda	  begrepp	  men	  det	  är	  

intrikat	  sammanvävda.	  Det	  vi	  har	  upplevt	  i	  vår	  historia,	  framförallt	  det	  med	  som	  har	  

inbegripit	  emotioner,	  påverkar	  hur	  vi	  är	  och	  vad	  vi	  gör	  idag.	  Många	  studier	  idag	  visar	  

hur	  emotion	  kan	  ha	  en	  stark	  påverkan	  på	  minnet	  (Holland	  &	  Kensinger,	  2010;	  Kensinger,	  

2009;	  LaBar	  &	  Cabeza,	  2006).	  Ett	  exempel	  är	  att	  emotionella	  minnen,	  framförallt	  

negativa,	  leder	  till	  erinring	  (man	  kommer	  ihåg	  kontexten	  vid	  inlärning)	  medan	  neutrala	  

minnen	  ofta	  leder	  till	  bekanthet	  (man	  vet	  endast	  att	  man	  sett	  stimuli	  förut)	  (Buchanan,	  

2007).	  Det	  verkar	  också	  gälla	  för	  minnesprestationer	  kopplade	  till	  ansikten,	  där	  det	  har	  

visats	  att	  negativt	  laddade	  ansikten	  är	  lättare	  att	  komma	  ihåg	  och	  leder	  till	  erinring,	  

medan	  neutral	  och	  positiva	  leder	  till	  bekanthet	  (Johansson,	  Mecklinger,	  &	  A.	  Treese,	  

2004).	  Det	  har	  nyligen	  också	  påvisats	  att	  emotion	  får	  oss	  att	  lättare	  tro	  att	  vi	  har	  sett	  ett	  

ansikte	  förut	  som	  vi	  i	  realiteten	  inte	  har	  sett,	  åtminstone	  inte	  där	  vi	  tror.	  Detta	  handlar	  

förmodligen	  om	  att	  emotionella	  ansikten	  sticker	  ut	  mer	  i	  minnet	  (Treese,	  Johansson,	  &	  

Lindgren,	  2010).	  Slutsatsen	  att	  emotion	  påverkar	  minnet	  är	  även	  uppenbart	  när	  

neuronala	  korrelat	  till	  dessa	  processer	  studeras.	  Event-‐Related	  Potential	  (ERP)	  studier	  

har	  fått	  forskare	  att	  tro	  att	  prefrontala	  kortex	  (PFC)	  på	  något	  sätt	  minskar	  kravet	  på	  

noggrannhet	  när	  det	  gäller	  framplockning	  av	  emotionella	  minnen,	  förmodligen	  för	  att	  vi	  

inte	  skall	  glömma	  emotionellt	  viktiga	  händelser	  (Windmann	  &	  Kutas,	  2001).	  

Det	  verkar	  vara	  så	  att	  när	  vi	  upplever	  något	  som	  väcker	  emotioner	  så	  

aktiverar	  olika	  stresshormoner	  basolaterala	  delar	  av	  amygdala	  som	  i	  sin	  tur	  påverkar	  

hippocampus	  till	  att	  koda	  in	  den	  emotionella	  kontexten	  av	  ett	  episodiskt	  minne,	  denna	  

aktivitet	  i	  amygdala	  har	  visat	  sig	  hänga	  samman	  med	  förbättrat	  minne	  (Dere,	  Pause,	  &	  

Pietrowsky,	  2010).	  Samma	  studie	  beskriver	  också	  hur	  förbättrat	  minne	  för	  belönande	  

händelser	  verkar	  hänga	  samman	  med	  signalsubstansen	  dopamin	  och	  aktivitet	  i	  delar	  av	  

substantia	  nigra.	  Dere	  et	  al.	  (2010)	  beskriver	  också	  hur	  emotionella	  minnen	  spelar	  en	  
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central	  roll	  i	  en	  rad	  psykiska	  sjukdomar,	  som	  posttraumatiskt	  stress	  syndrom	  (PTSD),	  

ångestsjukdomar,	  depression	  och	  schizofreni.	  Det	  verkar	  således	  vara	  belagt	  att	  emotion	  

har	  en	  påverkan	  på	  minnet,	  denna	  påverkan	  leder	  ofta	  till	  att	  dessa	  minnen	  har	  en	  större	  

styrka.	  I	  Denna	  studie	  är	  ett	  intresse	  att	  pröva	  om	  nyinlärning	  kan	  påverka	  dessa	  

minnen	  och	  då	  framförallt	  när	  material	  med	  en	  annan	  känslomässig	  valens	  lärs	  in.	  En	  

fråga	  blir	  om	  emotionella	  minnen	  skapar	  en	  större	  interferens	  och	  är	  svårare	  att	  hålla	  

undan	  då	  ny	  information	  skall	  läras	  in.	  

	  

Som	  ovan	  nämnts	  tänker	  man	  sig	  idag	  att	  vi	  har	  flera	  olika	  minnessystem.	  Ett	  gammalt	  

exempel	  kommer	  från	  läkaren	  Edouard	  Claparede	  som	  i	  början	  av	  förra	  seklet	  upptäckte	  

att	  en	  patient	  som	  verkade	  ha	  förlorat	  all	  förmåga	  till	  att	  skapa	  nya	  minnen	  ändå	  

verkade	  ha	  kvar	  förmågan	  till	  att	  förknippa	  honom	  med	  ett	  nålstick	  i	  handen	  vid	  

handskakning.	  Följaktligen	  ville	  inte	  patienten	  skaka	  hand	  med	  honom	  även	  om	  

patienten	  inte	  hade	  något	  minne	  av	  att	  tidigare	  ha	  mött	  Claparede.	  Patienten	  hade	  

förlorad	  förmågan	  till	  att	  skapa	  explicita	  minnen	  men	  inte	  till	  att	  forma	  aversiva	  

implicita	  sådana.	  Detta	  stödjer	  den	  idag	  förhärskande	  teorin	  att	  det	  finns	  två	  separata	  

minnessystem.	  Dessa	  två	  system	  arbetar	  dock	  ofta	  parallellt	  med	  varandra	  och	  på	  ett	  

integrativt	  sätt	  (LeDoux,	  1996).	  LeDoux	  (1996)	  beskriver	  hur	  det	  implicita-‐	  och	  det	  

explicita	  minnessystemet	  tillsammans	  kan	  skapa	  emotionella	  episodiska	  minnen.	  När	  vi	  

är	  med	  om	  något,	  exempelvis	  en	  bilolycka	  så	  kan	  två	  parallella	  minnen	  skapas,	  ett	  

episodiskt	  minne	  av	  kontexten	  från	  händelsen	  och	  en	  betingning	  av	  exempelvis	  ett	  

signalhorn	  som	  fastnat	  och	  laddas	  med	  negativa	  kroppsliga	  sensationer.	  Det	  implicita	  

ickedeklarativa	  minnet	  är	  ett	  minne	  av	  kroppens	  reaktion	  och	  beteenden	  (Quirk,	  2007).	  

Första	  gången	  minnet	  av	  bilolyckan	  väcks	  till	  liv,	  vi	  hör	  kanske	  ett	  signalhorn	  igen,	  eller	  

någon	  ber	  oss	  berätta	  om	  den,	  så	  väcks	  båda	  dessa	  minnen	  till	  liv.	  Båda	  minnen	  hålls	  nu	  

aktuella	  tillsammans	  i	  arbetsminnet,	  det	  explicita	  episodiska	  minnet	  får	  nu	  en	  

emotionell	  ton.	  Detta	  förklarar	  LeDoux	  med	  att	  de	  kroppsliga	  reaktionerna	  som	  väcks	  på	  

grund	  av	  rädslobetingningen	  blir	  medvetandegjorda	  och	  integrerade	  med	  de	  episodiska	  

fakta	  vi	  minns	  därför	  att	  de	  hålls	  aktuella	  i	  arbetsminnet	  tillsammans.	  Du	  blir	  nu	  

medveten	  om	  att	  dina	  emotioner	  då	  du	  upplevde	  händelsen.	  	  	  

	  

Ovanstående	  teori	  försöker	  detta	  experiment	  att	  ta	  hänsyn	  till	  genom	  att	  

försökspersonerna	  ombeds	  minnas	  den	  fiktiva	  personen	  innan	  experimentfasen	  då	  
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nyinlärning	  krävs.	  Att	  försökspersonerna	  formar	  integrerade	  emotionella	  episodiska	  

minnen	  är	  viktigt	  då	  studien	  vill	  undersöka	  huruvida	  denna	  integrering	  leder	  till	  att	  de	  

explicita	  och	  implicita	  minnessystemen	  är	  så	  tätt	  sammankopplade	  så	  att	  en	  förändring	  

av	  den	  explicita	  delen	  även	  påverkar	  det	  implicita	  negativt	  betingade	  minnet	  för	  den	  

fiktiva	  personen.	  En	  relaterad	  fråga	  är	  vad	  som	  påverkar	  den	  bedömning	  vi	  ger	  en	  

person,	  de	  episodiska	  eller	  det	  implicita	  minnet	  vi	  har	  för	  personen.	  Forskning	  på	  

stereotyper	  har	  indikerat	  att	  det	  är	  det	  implicita	  minnet	  som	  har	  störst	  tyngd	  (Storm,	  

Bjork	  &	  Bjork,	  2005).	  

	  

Man	  har	  ända	  sedan	  Ivan	  Pavlovs	  tid	  vetat	  att	  det	  går	  att	  påverka	  en	  inlärd	  respons	  till	  

stimuli.	  Det	  går	  att	  avbetinga	  stimuli	  men	  att	  det	  dock	  inte	  verkar	  gå	  att	  göra	  fullständigt	  

då	  koppling	  kan	  återkomma	  spontant.	  Detta	  förklaras	  idag	  med	  att	  det	  som	  sker	  vid	  

utsläckning	  är	  att	  ett	  nytt	  minne	  kopplas	  till	  stimuli	  och	  att	  detta	  så	  att	  säga	  täcker	  över	  

det	  gamla	  minnet,	  det	  gamla	  minnet	  försvinner	  inte	  (Bouton,	  2007,	  s.	  152-‐157).	  Det	  

finns	  idag	  forskning	  som	  föreslår	  att	  ventromediala	  PFC	  (vmPFC)	  och	  hippocampus	  

spelar	  en	  central	  roll	  för	  utsläckning.	  Det	  som	  föreslås	  är	  att	  vmPFC	  tillsammans	  med	  

hippocampus	  är	  viktig	  för	  det	  nya	  minnet,	  framför	  allt	  efter	  att	  lång	  tid	  har	  passerat	  efter	  

utsläckningen	  (Quirk,	  2007).	  Det	  har	  också	  föreslagits	  att	  vmPFC	  spelar	  en	  roll	  i	  flera	  

psykiska	  sjukdomar	  som	  PTSD,	  depression	  samt	  även	  att	  människor	  med	  introverta	  

personligheter	  har	  en	  minskad	  aktivitet	  i	  vmPFC.	  I	  försök	  på	  råttor	  har	  det	  visat	  sig	  att	  

de	  som	  utsatts	  för	  stressorer	  tidigt	  i	  livet	  har	  en	  förändrad	  funktion	  för	  signalsubstansen	  

GABA,	  på	  så	  sätt	  att	  färre	  synapser	  utvecklas	  i	  vmPFC	  och	  flera	  i	  amygdala.	  Denna	  

kroniska	  förändring	  leder	  till	  en	  minskad	  förmåga	  att	  kontrollera	  rädsla	  och	  en	  ökad	  

förmåga	  till	  rädslobetingning	  (Quirk,	  2007).	  	  

	  

I	  denna	  studie	  vill	  vi	  undersöka	  om	  skapandet	  av	  ny	  minnen	  har	  förmågan	  att	  täcka	  över	  

gamla	  betingade	  (implicita)	  minnen.	  En	  möjlighet	  är	  att	  då	  det	  nya	  minnet	  har	  en	  annan	  

valens	  så	  inhiberas	  det	  gamla	  negativa	  minnet	  bli	  övertäckt	  av	  det	  nya	  minnets	  

emotionella	  valens.	  Ytterligare	  något	  som	  undersöks	  är	  om	  olika	  personlighetsvariabler	  

modererar	  förmågan	  till	  att	  skapa	  dessa	  nya	  minnen.	  Detta	  då	  ovanstående	  forskning	  

visar	  på	  möjligheten	  att	  hjärnans	  aktiveringsmönster	  kan	  påverka	  hur	  vi	  hanterar	  och	  

skapar	  negativa	  minnen.	  

	  	  



	   13	  

I	  kontrast	  mot	  den	  traditionella	  synen	  på	  minne,	  nämligen	  som	  något	  som	  kodas	  in	  och	  

konsolideras	  en	  gång	  för	  alla,	  så	  finns	  det	  idag	  en	  hypotes	  som	  postulerar	  att	  minnen	  

görs	  om	  varje	  gång	  de	  tas	  fram,	  rekonsolideringshypotesen	  (reconsolidation	  

hypothesis)(Schiller	  et	  al.,	  2010).	  Schiller	  et	  al.	  (2010)	  skriver	  att	  studier	  av	  motoriskt	  

minne	  och	  deklarativt	  minne	  tyder	  på	  att	  modulering	  av	  minnen	  under	  den	  tid	  

rekonsolideringsfönstret	  är	  öppet	  antingen	  fungerar	  genom	  att	  ny	  information	  

blockerar	  gammal	  information	  eller	  genom	  att	  den	  förändras.	  Samma	  forskargrupp	  har	  

undersökt	  om	  rekonsolidering	  även	  fungerar	  på	  betingade	  rädslominnen.	  De	  fann	  att	  så	  

länge	  utsläckning	  skedde	  inom	  ett	  rekonsolideringsfönster	  på	  6	  timmar	  så	  verkade	  

minnet	  av	  den	  ursprungliga	  rädslobetingningen	  ha	  förändrats.	  	  

	  

Att	  minnen	  förändras	  medan	  rekonsolideringsfönstret	  är	  öppet	  är	  eventuellt	  en	  

mekanism	  som	  kommer	  vara	  verksamt	  i	  denna	  studies	  paradigm.	  Detta	  skulle	  leda	  till	  

prediktionen	  att	  den	  ursprungligt	  inkodade	  informationen,	  både	  implicit	  och	  explicit,	  

kan	  komma	  att	  förändras	  efter	  nyinlärning.	  En	  skillnad	  är	  dock	  att	  i	  detta	  paradigm	  så	  

undersöks	  inte	  om	  den	  betingade	  negativa	  emotionen	  blir	  helt	  utsläck	  under	  

nyinlärningen.	  Det	  som	  är	  intressant	  här	  är	  om	  den	  negativa	  implicita	  betingningen	  

påverkas	  av	  nyinlärning	  i	  det	  episodiska	  minnet.	  	  

	  

Vi	  vet	  nu	  att	  gamla	  minnen	  kan	  skapa	  interferens,	  de	  väcks	  till	  liv	  och	  påverkar	  vår	  

förmåga	  att	  lära	  oss	  något	  nytt.	  Vi	  vet	  också	  att	  emotionella	  minnen	  hanteras	  på	  ett	  

speciellt	  sätt	  då	  de	  ofta	  har	  en	  särställning	  i	  minnet.	  Vad	  händer	  då	  om	  den	  interferens	  

som	  uppstår	  då	  gamla	  minnen	  väcks	  till	  liv	  vid	  nyinlärning	  dessutom	  är	  negativt	  

emotionellt	  laddade?	  Blir	  interferensen	  extra	  svår	  att	  hantera	  och	  påverkar	  detta	  

förmågan	  till	  nyinlärning?	  Hur	  hanteras	  interferens	  från	  emotionella	  minnen,	  vad	  måste	  

försökspersonen	  göra	  för	  att	  kunna	  reglera	  de	  emotioner	  som	  väcks?	  

	  

Emotionsreglering.	  För	  att	  kunna	  befatta	  sig	  med	  emotionsreglering	  måste	  frågan,	  vad	  är	  

emotion	  besvaras.	  	  Att	  svarar	  på	  den	  frågan	  tycks	  vid	  första	  anblick	  kanske	  inte	  allt	  för	  

svår,	  men	  bjuder	  på	  en	  utmaning	  när	  en	  tydligare	  definition	  krävs	  (Gross	  &	  Thompson,	  

2007).	  Gross	  och	  Thompson	  (2007)	  erbjuder	  några	  konkreta	  huvuddrag	  som	  hjälp	  i	  

förståelsen.	  Det	  första	  som	  krävs	  för	  att	  en	  emotion	  skall	  uppnås	  är	  att	  vi	  

uppmärksammar	  något	  som	  är	  viktigt	  för	  något	  av	  våra	  mål.	  Dessa	  mål	  kan	  vara	  av	  
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mycket	  varierande	  karaktär	  allt	  från	  att	  se	  sitt	  favoritlag	  vinna	  i	  sport	  till	  att	  bli	  

accepterad	  på	  en	  arbetsplats.	  Dessa	  mål	  är	  dock	  föränderliga	  och	  kan	  variera	  i	  hur	  

viktiga	  de	  är	  samt	  vara	  förändras	  över	  tid.	  Alla	  variabler	  påverkar	  vilken	  känsla	  som	  

uppstår	  samt	  styrkan	  på	  den	  och	  alla	  variabler	  är	  idiosynkratiska.	  Ett	  andra	  påstående	  

gällande	  definitionen	  av	  emotion	  är	  att	  det	  är	  ett	  mångfacetterat	  fenomen	  som	  

involverar	  hela	  kroppen.	  Att	  känna	  en	  emotion	  innebär	  löst	  sammankopplade	  

förändringar	  inom	  områden	  som	  subjektivt	  upplevande,	  beteende	  samt	  central-‐	  och	  

perifer	  fysiologi.	  Ytterligare	  en	  central	  aspekt	  för	  emotion	  är	  dess	  syfte	  eller	  funktion.	  

Emotioner	  får	  oss	  inte	  enbart	  att	  känna	  något	  de	  skapar	  också	  viljan	  att	  göra	  något.	  

Gross	  och	  Thompson	  (2007)	  gör	  en	  skillnad	  mellan	  emotion	  och	  humör	  (mood),	  där	  

emotion	  mer	  påverkar	  beteenderesponser,	  vars	  syfte	  är	  att	  uppnå	  det	  för	  individen	  

aktuella	  målet	  exempelvis	  undvikande	  eller	  närmande.	  Humör	  är	  mer	  diffust	  och	  har	  en	  

tydligare	  påverkan	  på	  våra	  tankar	  exempelvis	  aggressiva	  tankar	  då	  vi	  är	  arga.	  De	  

påpekar	  också	  att	  det	  finns	  flera	  motivationella	  impulser	  som	  hunger,	  törst,	  sexuella	  

drifter	  samt	  smärta.	  Skillnaden	  är	  att	  dessa	  impulser	  till	  skillnad	  från	  emotioner	  har	  ett	  

tydligare	  syfte	  som	  inte	  är	  lika	  beroende	  av	  inlärningshistoria.	  

	  

Emotioner	  och	  deras	  syfte	  kan	  delas	  upp	  i	  närmande	  eller	  avståndstagande	  

(approach/withdrawal)	  emotioner,	  utöver	  detta	  är	  det	  subjektiva	  och	  kontextberoende	  

och	  det	  är	  svårare	  att	  avgöra	  vad	  en	  emotions	  syfte	  är.	  Emotioner	  är	  enligt	  de	  kändaste	  

modellerna	  väsentligt	  för	  vår	  överlevnad.	  Att	  kunna	  reagera	  på	  stimuli	  som	  signalerar	  

något	  avvikande	  är	  ytterst	  viktigt	  och	  kända	  emotionsmodeller	  menar	  att	  det	  är	  vad	  

emotion	  handlar	  om,	  det	  är	  en	  process	  som	  uppstår	  som	  en	  reaktion	  på	  något	  som	  är	  

framträdande	  (salient),	  viktigt	  och	  som	  väcker	  en	  subjektiv	  affektiv	  reaktion	  (Phan	  et	  al.,	  

2005).	  Phan	  et	  al.	  (2005)	  skriver	  att	  amygdala,	  utvidgade	  amygdala/	  ventral	  striatum	  

(inklusive	  nucleus	  accumbens),	  insula,	  anterior	  cingulate	  cortex,	  medial	  prefrontal	  

cortex	  (MPFC)	  och	  orbitofrontal	  cortex	  (OFC)	  ofta	  ses	  som	  centrala	  delar	  i	  

emotionsprocessen	  	  

	  

Gross	  och	  Thompson	  (2007)	  menar	  att	  möjligheten	  till	  emotionsreglering	  (ER)	  är	  en	  

förmåga	  som	  måste	  anses	  central	  för	  varje	  människa	  som	  vill	  ingå	  i	  en	  gemenskap.	  Den	  

sociala	  samvaron	  är	  viktig	  för	  varje	  individ	  och	  det	  civiliserade	  samhället	  kräver	  en	  

förmåga	  att	  handla	  på	  ett	  sätt	  som	  är	  accepterat	  i	  den	  kontext	  vari	  individen	  befinner	  sig.	  
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De	  skriver	  också	  att	  det	  har	  visat	  sig	  att	  de	  tillfällen	  då	  ER	  används	  mest	  frekvent	  är	  

sociala	  till	  naturen.	  Det	  är	  då	  främst	  negativa	  emotioner	  vi	  försöker	  reglera	  även	  om	  upp	  

reglering	  också	  förekommer	  (Beer	  &	  Lombardo,	  2007).	  Att	  kunna	  reglerar	  och	  modulera	  

sina	  känslor	  är	  även	  nödvändigt	  och	  påverkar	  flera	  aspekter	  av	  en	  människas	  liv.	  

Förmågan	  att	  nå	  uppsatta	  mål	  har	  ofta	  som	  en	  del	  att	  antingen	  nedreglera	  eller	  

uppreglera	  en	  känsla	  (Cunningham	  &	  Zelaszo,	  2007).	  ER	  innehar	  även	  en	  central	  roll	  i	  

förståelsen	  av	  psykopatologi.	  (Gross	  &	  Thompson,	  2007).	  	  

Gross	  och	  Thompson	  (2007)	  beskriver	  i	  en	  förenklad	  modell	  för	  ER	  att	  det	  

finns	  fyra	  olika	  möjligheter	  att	  reglera	  emotion,	  dessa	  följer	  en	  tidslinje.	  Den	  första	  är	  en	  

extern	  möjligheten,	  att	  modulera	  situationer,	  att	  undvika	  exempelvis	  ångestväckande	  

situationer.	  Den	  andra	  möjligheten	  är	  intern	  och	  handlar	  om	  vart	  uppmärksamheten	  

riktas.	  Den	  tredje	  är	  också	  intern	  och	  handlar	  om	  hur	  vi	  tolkar	  situationen.	  Den	  fjärde	  

och	  sista	  möjligheten	  är	  extern	  och	  handlar	  om	  vilken	  respons	  vi	  visar.	  	  

Omvärdering	  (reappraisal),	  tillsammans	  med	  undertryckande	  (suppression)	  

är	  de	  mest	  utforskade	  sätten	  att	  hantera	  störande	  emotion	  (Gross,	  1998;	  Gross	  &	  John,	  

2003).	  Båda	  strategierna	  verkar	  kunna	  minska	  uttrycket	  i	  ansiktet	  av	  emotion	  men	  

endast	  omvärdering	  verkar	  kunna	  ändra	  den	  faktiskt	  upplevda	  emotionen.	  Vilken	  

strategi	  som	  används	  påverkar	  även	  minnet,	  att	  inhibera	  det	  emotionella	  uttrycket	  leder	  

till	  försämrat	  minne	  i	  jämförelse	  med	  omvärdering	  (Richards	  &	  Gross,	  2000).	  Att	  

hantera	  emotion	  och	  emotionella	  minnen	  verkar	  således	  kunna	  göras	  på	  olika	  sätt	  och	  

med	  skilda	  resultat.	  En	  studie	  prövade	  vilka	  strategier	  som	  fungerade	  effektivast	  för	  att	  

hantera	  negativa	  autobiografiska	  minnen	  de	  fann	  att	  acceptans	  var	  den	  metod	  som	  

fungerade	  bäst	  när	  det	  gällde	  att	  nedreglera	  negativa	  minnen	  (Kross,	  Davidson,	  Weber	  &	  

Ochsner,	  2010).	  Att	  analysera,	  vilket	  författaren	  menade	  var	  en	  parallell	  till	  omvärdering,	  

fungerade	  också	  men	  inte	  lika	  bra.	  Detta	  indikerar	  att	  den	  strategi	  som	  används	  

påverkar	  hur	  lyckad	  ned	  regleringen	  av	  emotion	  blir.	  En	  annan	  studie	  undersökte	  vilka	  

ER-‐strategier	  som	  försökspersonen	  spontant	  använder	  och	  fann	  att	  omvärdering	  var	  

den	  vanligaste	  (Volokhov	  &	  Demaree,	  2010).	  Ett	  annat	  område	  som	  är	  aktuellt	  för	  ER	  är	  

allokering	  av	  uppmärksamhet.	  Att	  rikta	  sin	  uppmärksamhet	  är	  en	  av	  de	  första	  ER-‐

strategierna	  en	  människa	  lär	  sig	  (Gross,	  2007).	  Det	  finns	  två	  huvudsakliga	  strategier	  för	  

detta.	  Den	  första	  handlar	  om	  att	  rikta	  sin	  uppmärksamhet	  bort	  från	  det	  man	  vill	  

nedreglera	  och	  den	  andra	  om	  att	  rikta	  sin	  uppmärksamhet	  mot	  det	  som	  väcker	  emotion	  

vilket	  får	  uppreglering	  av	  emotion	  som	  följd	  (Gross,	  2007).	  	  
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Dessa	  upptäckter	  är	  intressanta	  då	  det	  i	  denna	  studie	  är	  av	  intresse,	  hur	  olika	  strategier	  

påverkar	  emotionsregleringen	  av	  minnen.	  	  

	  

Ytterligare	  ett	  begrepp	  som	  är	  viktigt	  är	  i	  ER-‐sammanhang	  är	  ”effortful	  control”	  (EC).	  

Det	  definieras	  som	  förmågan	  att	  kunna	  inhibera	  dominerande	  impulser	  till	  förmån	  för	  

en	  subdominant	  plan	  samt	  att	  förmågan	  att	  upptäcka	  misstag.	  Ett	  system	  som	  är	  viktigt	  

för	  EC	  är	  ”executive	  attention	  system”,	  förmågan	  att	  styra	  uppmärksamhet.	  Det	  har	  

kopplats	  ihop	  med	  självreglering	  och	  berör	  områden	  som	  konfliktövervakning,	  kontroll	  

av	  arbetsminne,	  känsloreglering	  och	  att	  svara	  på	  misstag.	  Anterior	  cingulate	  cortex	  

(ACC)	  verkar	  vara	  ett	  centralt	  område	  för	  detta	  system	  (Rothbart,	  Sheese	  &	  Posner,	  

2007).	  Ett	  begrepp	  som	  kanske	  är	  mer	  övergripande	  men	  som	  är	  nära	  förknippat	  med	  

executive	  attention	  system	  är	  exekutiva	  funktioner	  (EF).	  Enligt	  Cunningham	  och	  Salazo	  

(2007)	  pekar	  forskningen	  idag	  på	  att	  EF	  är	  central	  för	  ER.	  De	  beskriver	  att	  forskningen	  

om	  EF	  har	  tidigare	  fokuserat	  mycket	  på	  det	  man	  idag	  kallar	  ”kalla”(cool)	  uppgifter	  vilket	  

skulle	  innebära	  att	  EF	  framförallt	  sysslar	  med	  abstrakta	  regler	  och	  problemlösande.	  När	  

det	  handlar	  om	  ER	  så	  är	  EF	  samma	  sak	  som	  ER	  de	  två	  konstrukten	  är	  isomorfiska;	  det	  är	  

de	  exekutiva	  funktionerna	  som	  genomför	  emotionsreglering.	  I	  de	  flesta	  fallen	  så	  är	  ER	  en	  

del	  av	  att	  klara	  en	  uppgift	  och	  det	  är	  EF	  som	  ansvarar	  för	  att	  planera	  och	  genomföra	  en	  

uppgift	  enligt	  planen.	  ER	  måste	  följaktligen	  genomföras	  av	  EF-‐funktioner.	  

Det	  finns	  flera	  olika	  mått	  på	  exekutiva	  funktioner,	  ett	  av	  dem	  är	  

arbetsminneskapacitet	  (working	  memory	  capacity,	  WMC).	  En	  del	  av	  WMC	  handlar	  om	  att	  

kunna	  inhibera	  störande	  information	  i	  arbetsminnet	  och	  att	  kunna	  fokusera	  på	  det	  

väsentliga.	  Detta	  är	  av	  stor	  vikt	  för	  att	  klara	  av	  de	  flest	  uppgifter	  som	  ställer	  kognitiva	  

krav,	  denna	  förmåga	  står	  för	  en	  stor	  del	  av	  variansen	  i	  generell	  kognitiv	  kapacitet	  och	  

har	  visat	  sig	  ha	  betydelse	  för	  en	  rad	  fenomen	  som	  depression,	  förmåga	  att	  hantera	  

stressiga	  livssituationer,	  stereotyphot	  	  och	  proaktiv	  interferens	  (Conway	  et	  al.,	  2005).	  

Conway	  et	  al.	  (2005)	  poängterar	  att	  skillnaden	  mellan	  korttidsminne	  och	  

arbetsminneskapacitet	  är	  just	  förmågan	  att	  håll	  central	  information	  aktuell	  trotts	  

konkurrerande	  störande	  intryck.	  Finns	  det	  då	  forskningsstöd	  för	  att	  VMC	  är	  relaterat	  till	  

förmåga	  att	  hantera	  emotion?	  Det	  finns	  studier	  som	  pekar	  på	  det,	  en	  studie	  visade	  att	  

VMC	  predicerade	  hur	  individer	  klarade	  att	  hindra	  uttryck	  för	  emotion	  (Schmeichel,	  

Volokhov	  &	  Demaree,	  2008).	  En	  annan	  studie	  visade	  att	  de	  individer	  som	  hade	  hög	  VMC	  

bättre	  klarade	  av	  att	  spontant	  (utan	  instruktioner	  av	  testledaren)	  nedreglera	  de	  
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negativa	  emotioner	  som	  väcktes	  då	  de	  fick	  påhittad	  negativ	  feedback	  om	  sin	  intelligens	  

(Schmeichel	  &	  Demaree,	  2010).	  	  

Det	  verkar	  vara	  så	  att	  EF	  är	  viktigt	  för	  ER.	  Detta	  ger	  en	  möjlig	  prediktion	  att	  

individer	  som	  har	  goda	  exekutiva	  funktioner,	  kanske	  lyckas	  hantera	  den	  interferens	  som	  

uppstår	  då	  gamla	  negativa	  minnen	  aktiveras	  i	  en	  nyinlärningssituation	  på	  ett	  bättre	  sätt.	  

	  	  

Emotionsreglering	  i	  hjärnan.	  På	  det	  mest	  övergripande	  planet	  kan	  det	  sägas	  att	  

prefrontala	  cortex	  PFC	  är	  den	  viktigaste	  delen	  av	  hjärnan	  för	  ER.	  I	  en	  EEG	  studie	  visade	  

det	  sig	  att	  aktivitet	  i	  PFC	  när	  negativa	  emotionella	  filmklipp	  visades	  förutsade	  hur	  väl	  

patienten	  lyckades	  ned	  reglera	  negativa	  emotioner(Dennis	  &	  Solomon,	  2010).	  Andra	  

tidigare	  bevis	  för	  att	  PFC	  är	  väsentligt	  för	  emotionsreglering	  kommer	  från	  studier	  av	  

patienter	  med	  lesioner	  på	  dessa	  områden,	  sådana	  patienter	  visar	  tydliga	  svårigheter	  

med	  affektiv	  instabilitet	  och	  impulsiv	  aggression	  (Damasio,	  1994).	  Även	  hos	  de	  patienter	  

med	  FTD	  (frontotemporal	  demens)	  där	  frontal	  atrofi	  är	  framträdande	  visar	  tecken	  på	  

problem	  med	  att	  inhibera	  känslodrivna	  responser	  exempelvis	  hyperoralitet	  och	  sexuellt	  

beteende	  (Wittenberg	  et	  al.,	  2008).	  Att	  begreppet	  EF	  anses	  hänga	  tätt	  ihop	  med	  ER	  är	  

också	  helt	  i	  linje	  med	  ovan	  nämnda	  forskning	  då	  PFC	  är	  den	  del	  av	  hjärnan	  som	  är	  

starkast	  förknippad	  med	  EF.	  Detta	  då	  den	  ansvarar	  för	  att	  hålla	  olika	  regler	  aktuella	  och	  

välja	  mellan	  dem	  beroende	  på	  kontext.	  Cunningham	  och	  Zelazo	  (2007)	  beskriver	  en	  

hierarkisk	  modell	  för	  hur	  ER	  är	  organiserat	  i	  PFC.	  Där	  de	  ventrala	  delarna	  är	  mer	  

engagerade	  för	  att	  hantera	  motivationellt	  viktiga	  beslut,	  det	  som	  kallas	  ”heta”	  funktioner	  

och	  de	  mer	  dorsala	  delarna	  hanterar	  mer	  ”kalla”	  komplexa	  regler	  och	  beslut.	  

Orbitofrontala	  cortex	  (OFC)	  är	  den	  del	  som	  är	  tydligt	  förknippad	  med	  basala	  mer	  

grundläggande	  emotionella	  processer.	  Detta	  baseras	  bland	  annat	  på	  detta	  områdes	  

starka	  konnektivitet	  med	  amygdala.	  Det	  har	  visat	  sig	  att	  skador	  på	  OFC	  leder	  till	  

svårigheter	  med	  ”reverserad	  inlärning”	  och	  ”utsläckning”,	  dessa	  båda	  processer	  är	  

basala	  processer	  som	  handlar	  om	  att	  förknippa	  stimuli	  med	  antingen	  belöning	  eller	  icke	  

belöning	  och	  på	  så	  sätt	  skapa	  en	  motivationell	  riktning	  och	  avgöra	  vilka	  responser	  som	  

är	  belönande.	  Det	  har	  följaktligen	  också	  visats	  att	  människor	  med	  skador	  på	  OFC	  har	  

svårt	  att	  generera	  socialt	  accepterade	  emotionella	  responser	  (Cunningham	  &	  Zelazo,	  

2007).	  Det	  verkar	  vara	  ett	  hierarkiskt	  nätverk	  inom	  PFC	  som	  styr	  hur	  vi	  reagera,	  men	  

det	  verkar	  fungera	  bottom-‐up	  så	  att	  emotioner	  påverkar	  vilken	  regel	  som	  tillslut	  följs.	  

Emotioner	  gör	  att	  det	  tillförs	  ytterligare	  regler	  (och	  ytterligare	  delar	  av	  PFC)	  att	  ta	  
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hänsyn	  till	  och	  detta	  framförallt	  då	  det	  är	  motivationellt	  viktigt	  för	  individen.	  

Cunningham	  och	  Zelazo	  (2007)	  menar	  också	  att	  ju	  mer	  ventral	  och	  basal	  en	  process	  är	  

desto	  mer	  omedveten	  är	  den.	  Ju	  högre	  upp	  i	  hierarkin	  och	  ju	  mer	  komplexa	  regler	  som	  

avgör	  vilken	  respons	  vi	  till	  slut	  ger	  desto	  mer	  medvetna	  och	  rationella	  blir	  processerna.	  

Det	  har	  också	  visat	  sig	  att	  ett	  sätt	  att	  lyckas	  lösa	  problem	  är	  att	  göra	  dem	  ”kallare”	  

tillföra	  mer	  komplexa	  regler	  och	  skapa	  en	  psykologisk	  distans	  vilket	  korrelerar	  med	  att	  

individer	  använda	  sig	  av	  mer	  lateral	  delar	  av	  PFC.	  Forskning	  har	  också	  visat	  att	  det	  

område	  som	  är	  ansvarigt	  för	  att	  fördela	  uppmärksamhet	  till	  och	  ignorera	  det	  som	  är	  

störande	  för	  en	  uppgift,	  nämligen	  dorsolaterala	  PFC	  (DLPFC)	  också	  verkar	  ha	  den	  

uppgiften	  då	  det	  som	  stör	  är	  av	  emotionell	  karaktär	  (Banich	  et	  al.,	  2008).	  Cunningham	  

och	  Zelazo	  (2007)	  föreslår	  att	  lägre	  nivåer	  av	  processande	  i	  hjärnan	  är	  det	  som	  ligger	  till	  

grund	  för	  ruminerande	  vilket	  karakteriseras	  av	  ej	  problemlösande	  och	  enkelspåriga	  

tankar.	  En	  studie	  visade	  också	  att	  när	  människor	  fick	  omvärdera	  (reappraise)	  

situationer	  som	  väckte	  negativa	  känslor	  till	  mer	  neutrala	  tolkningar	  så	  minskade	  

aktiviteten	  i	  amygdala	  och	  OFC	  samt	  ökade	  i	  DLPFC,	  dorsla	  anteriora	  gyrus	  cinguli	  samt	  i	  

dorsala	  mediala	  PFC	  vilket	  skulle	  kunna	  tolkas	  som	  att	  situationen	  nu	  har	  flyttat	  upp	  i	  

hierarkin	  och	  att	  individen	  nu	  kan	  styra	  sin	  respons	  mer	  medvetet	  och	  också	  ta	  hänsyn	  

till	  fler	  variabler(Ochsner,	  Bunge,	  Gross	  &	  Gabrieli,	  2002).	  En	  annan	  studie	  fann	  liknande	  

resultat	  och	  förtydligar	  att	  inferiora	  frontala	  gyrus	  (IFG)	  var	  aktiv	  under	  ER	  (Phan	  et	  al.,	  

2005).	  	  

	  

Dessa	  forskningsfynd	  och	  teorier	  verkar	  ge	  stöd	  åt	  tanken	  att	  det	  går	  att	  göra	  

emotionellt	  heta	  processer	  kallare	  och	  att	  det	  finns	  ett	  neuronalt	  korrelat	  till	  denna	  

förvandling.	  I	  denna	  studie	  fanns	  ingen	  tillgång	  till	  hjärnavbildning	  men	  en	  tanke	  är	  att	  

de	  emotionsregleringsprocesser	  som	  eventuellt	  inträffar	  primärt	  kommer	  att	  handla	  om	  

att	  lyckas	  använda	  sig	  av	  mer	  dorsolaterala	  delar	  av	  PFC.	  	  

	  

Retrieval-‐Induced	  Forgetting	  (RIF).	  De	  flesta	  människor	  har	  någon	  gång	  önskat	  att	  deras	  

minne	  vore	  bättre	  än	  det	  är,	  att	  kunna	  komma	  ihåg	  allt	  vi	  lärt	  oss.	  Det	  verkar	  dock,	  

paradoxalt	  nog,	  vara	  så	  att	  förmågan	  att	  glömma	  är	  en	  nödvändighet	  för	  att	  kunna	  

minnas.	  Det	  verkar	  vara	  så	  att	  vår	  förmåga	  att	  glömma	  vissa	  delar	  av	  vad	  vi	  lärt	  oss	  

hänger	  samman	  med	  förmågan	  att	  kunna	  komma	  ihåg	  de	  delar	  som	  är	  centrala	  just	  nu.	  

RIF	  är	  ett	  fenomen	  som	  kapitaliserar	  på	  hur	  framplockning	  av	  ett	  inlärt	  item	  minskar	  
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förmågan	  att	  minnas	  andra	  item	  relaterade	  till	  det	  som	  plockats	  fram	  (Anderson,	  Bjork	  

&	  Bjork,	  1994).	  Teorin	  som	  förklarar	  detta	  stipulerar	  att	  när	  flera	  item	  lärs	  in	  som	  alla	  är	  

associerade	  med	  samma	  stimuli	  så	  förutsätter	  lyckad	  framplockning	  av	  ett	  item	  

hantering	  av	  interferens	  genom	  att	  de	  andra	  minneslänkarna	  inhiberas.	  Denna	  

inhibering	  antas	  var	  orsaken	  till	  glömskan	  för	  de	  inhiberade	  item,	  deras	  länkar	  har	  

försvagats	  (Johansson,	  Aslan,	  Bäuml,	  Gabel	  &	  Mecklinger,	  2007).	  Att	  kunna	  plocka	  fram	  

de	  minnen	  som	  är	  relevant	  i	  just	  den	  situation	  en	  individ	  befinner	  sig	  handlar	  till	  stor	  del	  

om	  en	  förmåga	  att	  kunna	  inhibera	  alla	  de	  andra	  minnesrepresentationer	  som	  aktiveras	  

av	  den	  ledtråd	  individen	  använder	  (Macrae,	  Milne,	  Bodenhausen	  &	  Ford,	  1997).	  Ett	  

exempel	  är	  att	  minnas	  vem	  som	  var	  danspartner	  vid	  ett	  visst	  bröllop	  då	  måste	  

danspartners	  vid	  andra	  bröllop	  inhiberas.	  RIF	  har	  visat	  sig	  vara	  ett	  fenomen	  som	  

fungerar	  på	  flera	  olika	  sorters	  minnen	  både	  episodiskt	  och	  semantiskt	  minne	  men	  det	  

har	  även	  visat	  sig	  fungerar	  på	  implicita	  minnen	  (Perfect,	  Moulin,	  Conway	  &	  Perry,	  2002;	  

Veling	  &	  van	  Knippenberg,	  2004).	  	  

	  

Johansson	  et	  al.	  (2007)	  kommer	  i	  sin	  studie	  fram	  till	  att	  det	  är	  prefrontala	  delar	  av	  

hjärnan	  som	  hanterar	  och	  genomför	  den	  inhibering	  som	  krävs	  av	  de	  minnesspår	  som	  

riskerar	  att	  störa	  framplockningen	  av	  det	  eftersökta	  item.	  Den	  inhibering	  som	  måste	  ske	  

för	  att	  RIF	  skall	  inträffa	  verkar	  genomföras	  av	  exekutiva	  funktioner,	  med	  sitt	  säte	  i	  PFC.	  

Ett	  mått	  på	  exekutiva	  funktioner	  är	  arbetsminneskapacite	  (working	  memory	  capacity,	  

WMC).	  En	  studie	  pekar	  på	  att	  förmågan	  att	  hålla	  borta	  irrelevant	  information,	  definierat	  

och	  operationaliserat	  som	  hög	  VMC,	  påverkar	  senare	  minne	  för	  de	  stimuli	  som	  

inhiberats.	  Detta	  då	  RIF	  var	  lägre	  för	  individer	  med	  låg	  VMC	  (Aslan	  &	  Bäuml,	  2011).	  

Det	  verkar	  vara	  så	  att	  effekten	  av	  RIF	  skiljer	  sig	  åt	  beroende	  på	  om	  de	  item	  

som	  skall	  glömmas	  är	  emotionellt	  laddade	  eller	  inte.	  Emotionellt	  laddade	  minnen	  ser	  ut	  

att	  förhålla	  sig	  till	  RIF	  på	  ett	  eget	  sätt.	  Som	  ovan	  nämnts	  fungerar	  RIF	  även	  på	  implicita	  

minnen	  men	  det	  verkar	  vara	  så	  att	  emotionella	  minnen	  inte	  drabbas	  i	  lika	  hög	  grad.	  

Framförallt	  drabbas	  inte	  negativa	  item	  av	  RIF	  i	  lika	  stor	  utsträckning	  (Dehli	  &	  Brennen,	  

2008).	  Dehli	  och	  Brennen	  (2008)	  skriver	  i	  sin	  artikel	  att	  detta	  kan	  bero	  på	  att	  

emotionella	  minnens	  speciella	  status	  i	  minnet,	  det	  kan	  vara	  så	  att	  emotionella	  minnen	  

har	  ett	  extra	  spår	  i	  hjärnan	  och	  att	  de	  därför	  inte	  konkurrerar	  på	  samma	  sätt	  som	  andra	  

minnen.	  	  
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En	  studie	  visar	  dock	  att	  framplockning	  av	  neutral	  information	  kan	  skapa	  glömska	  för	  

negativ	  information.	  I	  denna	  studie	  var	  dock	  orden	  omdömen,	  vilka	  var	  relaterade	  till	  en	  

individ	  (Storm	  et	  al.,	  2005).	  Detta	  visar	  att	  emotionellt	  laddad	  information	  kan	  inhiberas	  

och	  att	  det	  därmed	  uppstår	  glömska	  för	  den	  inhiberade	  informationen.	  Denna	  kunskap	  

är	  av	  intresse	  i	  den	  föreliggande	  studien	  då	  vi	  vill	  undersöka	  om	  nyinlärning	  av	  

inkongruent	  information	  verkar	  med	  samma	  mekanismer	  som	  RIF.	  	  

Samma	  studie	  undersökte	  ytterligare	  ett	  intressant	  fenomen	  nämligen	  att	  

globala	  stereotyper	  inte	  verkar	  påverkas	  av	  RIF.	  Storm	  et	  al.	  (2005)	  beskriver	  i	  sin	  

studie	  att	  försökspersonernas	  skattning	  av	  vad	  de	  tyckte	  om	  de	  individer	  de	  skattade	  

inte	  hängde	  samman	  med	  vad	  de	  kunde	  minnas	  om	  individen.	  Den	  hängde	  samman	  med	  

den	  stereotyp	  de	  hade	  för	  individen.	  Detta	  talar	  för	  att	  de	  attityder	  vi	  har	  till	  en	  

människa,	  vad	  vi	  känner	  för	  dem,	  inte	  har	  sin	  grund	  i	  det	  explicita	  minnet	  utan	  det	  

medieras	  av	  den	  emotionella	  responsen	  en	  individ	  väcker.	  Idag	  undersöks	  stereotyper	  

ofta	  på	  ett	  implicit	  sätt	  (Rydell	  &	  McConnell,	  2006).	  En	  definition	  av	  implicita	  

stereotyper	  är	  att	  individen	  inte	  riktigt	  är	  medveten	  om	  dem	  men	  att	  de	  medierar	  de	  

explicita	  åsikterna(Greenwald	  &	  Banaji,	  1995).	  Ledoux	  (1996,	  s.	  203)	  beskriver	  att	  

implicita	  minnen	  som	  rädslobetingning	  till	  skillnad	  mot	  explicita	  episodiska	  minnen	  är	  

mycket	  stabilare	  och	  förändras	  inte	  alls	  lika	  mycket	  över	  tid.	  En	  intressant	  frågeställning	  

blir	  om	  dessa	  två	  fenomen	  hör	  samman,	  kan	  det	  vara	  så	  att	  stereotypers	  resistens	  mot	  

RIF	  beror	  på	  att	  det	  implicita	  emotionella	  minnessystemet	  inte	  påverkas,	  den	  känsla	  vi	  

har	  betingat	  till	  ett	  stimulus	  inhiberas	  inte.	  Explicita	  minnen	  kan	  förändras	  snabbt	  men	  

det	  implicita	  minnet	  som	  kanske	  påverkar	  vad	  man	  tycker	  om	  något	  på	  sikt,	  det	  är	  mer	  

resistent.	  Denna	  studie	  har	  en	  möjlighet	  att	  belysa	  detta	  ytterligare.	  En	  möjlig	  prediktion	  

utifrån	  ovan	  nämnda	  studier	  skulle	  kunna	  vara	  att	  nyinlärning	  av	  inkongruent	  fakta	  om	  

en	  person	  inte	  påverkar	  vad	  försökspersonen	  tycker	  om	  en	  individ	  då	  detta	  kanske	  styrs	  

av	  ett	  mer	  resistent	  implicit	  emotionellt	  minne.	  Paradigmet	  i	  denna	  studie	  skiljer	  sig	  

dock	  från	  RIF,	  vilket	  gör	  prediktionen	  mer	  tentativ.	  Exempelvis	  så	  är	  det	  inte	  stereotyper	  

som	  undersöks.	  Det	  är	  dock	  möjligt	  att	  det	  emotionella	  förhållande	  som	  skapas	  till	  de	  

fiktiva	  individerna	  i	  denna	  studie	  liknar	  det	  som	  uppstår	  vid	  stereotypisering	  och	  

således	  kanske	  delar	  samma	  resistens	  mot	  inhiberande	  processer.	  Det	  antas	  här	  att	  

liknande	  processer	  i	  PFC	  kommer	  att	  hantera	  den	  interferens	  som	  uppkommer.	  	  
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De	  ovan	  nämnda	  studierna	  har	  alla	  använt	  sig	  av	  negativa	  verbala	  item,	  

eller	  av	  stereotyper,	  inga	  studier	  som	  författaren	  till	  denna	  text	  känner	  till	  har	  undersökt	  

om	  förändrade	  minnen	  för	  en	  person	  påverkar	  betingade	  negativa	  implicita	  minnen.	  

	  

Dem	  emotionella	  intensiteten	  kan	  också	  vara	  en	  faktor	  som	  kan	  komma	  att	  påverka	  

huruvida	  glömska	  för	  tidigare	  inlärda	  item	  inträffar.	  En	  studie	  (Kuhbandner,	  Stiedl,	  &	  

Bäuml,	  2008)	  visade	  i	  kontrast	  mot	  Dehli	  och	  Brennen	  (2008)	  att	  RIF	  inträffar	  endast	  för	  

vissa	  negativa	  item.	  Det	  Kuhbandner	  et	  al.	  (2008)	  gjorde	  var	  att	  de	  inte	  nöjde	  sig	  med	  

det	  generella	  svaret	  de	  fick	  nämligen	  att	  glömskan	  var	  lika	  stark	  för	  item	  oavsett	  

emotionell	  valens.	  De	  gick	  vidare	  och	  tittade	  mer	  specifikt	  på	  de	  emotionella	  item	  de	  

hade,	  de	  fan	  då	  att	  den	  skattade	  emotionella	  intensiteten	  påverkade	  korrelationen	  

negativt	  med	  RIF.	  Ju	  högre	  skattning	  av	  negativ	  valens	  desto	  mindre	  RIF.	  

	  

Directed	  forgetting	  (DF).	  Ytterligare	  ett	  paradigm	  som	  kan	  inducera	  glömska	  är	  directed	  

forgetting.	  Detta	  studeras	  ofta	  genom	  att	  en	  försöksperson	  får	  lära	  sig	  två	  listor	  med	  ord.	  

Efter	  att	  de	  lärt	  sig	  den	  första	  får	  de	  en	  ledtråd	  till	  att	  de	  ska	  glömma	  den	  och	  sedan	  lär	  

de	  sig	  den	  andra	  (i	  kontrollbetingelsen	  ges	  inte	  uppmaningen	  att	  glömma).	  När	  minnet	  

sedan	  kontrolleras	  är	  glömskan	  större	  för	  listan	  försökspersonen	  uppmanades	  att	  

glömma	  bort.	  DF	  är	  ett	  generellt	  fenomen	  som	  har	  observerats	  för	  bland	  annat	  

episodiska	  autobiografiska	  minnen	  (Bäuml,	  Pastötter	  &	  Hanslmayr,	  2010).	  DF	  verkar	  

framförallt	  påverka	  bindningen	  mellan	  två	  inlärda	  item,	  det	  är	  minnet	  för	  att	  ett	  visst	  

ord	  funnits	  på	  en	  viss	  lista	  som	  inhiberas	  och	  glöms	  bort,	  inte	  själv	  ordet.	  Detta	  vet	  vi	  då	  

endast	  förmågan	  att	  själv	  plocka	  fram	  det	  man	  glömt	  med	  hjälp	  av	  en	  ledtråd	  påverkas	  

men	  inte	  förmågan	  att	  veta	  om	  man	  sett	  ett	  item	  innan.	  DF	  verkar	  således	  påverka	  

erinring	  men	  inte	  bekanthet,	  att	  man	  känner	  igen	  ett	  item	  tyder	  på	  att	  

minnesrepresentationen	  finns	  kvar	  (Bäuml	  et	  al.,	  2010).	  Hur	  skapas	  då	  denna	  glömska?	  

Glömskan	  verkar	  uppstå	  först	  när	  det	  som	  skall	  glömmas	  behöver	  inhiberas,	  exempelvis	  

när	  man	  skall	  lära	  sig	  något	  nytt	  som	  påminner	  om	  det	  som	  skall	  glömmas.	  I	  ett	  

experiment	  såg	  forskare	  också	  att	  glömska	  uppkom	  endast	  när	  försökspersonerna	  

behövde	  lära	  sig	  en	  ny	  lista	  med	  ord,	  inte	  då	  de	  bara	  fick	  en	  distraktionsuppgift	  

(Pastötter	  &	  Bäuml,	  2007)	  vilket	  också	  visar	  att	  glömskan	  endast	  inträffar	  när	  det	  fyller	  

en	  funktion,	  när	  konkurrens	  uppstår.	  Det	  krävs	  alltså	  nyinlärning	  för	  att	  glömska	  skall	  

uppstå.	  Forskningen	  pekar	  också	  mot	  att	  DF	  fungerar	  lika	  bra	  på	  emotionellt	  material(K.	  
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Bäuml	  et	  al.,	  2010).	  Att,	  som	  i	  DF,	  glömma	  bort	  något	  kräver	  att	  kognitiva	  resurser	  är	  

tillgängliga.	  Det	  har	  visat	  sig	  att	  om	  försökspersoner	  måste	  ägna	  en	  del	  av	  dessa	  

kognitiva	  resurser	  till	  något	  annat,	  som	  att	  räkna	  vokaler,	  under	  den	  period	  då	  de	  måste	  

inhibera	  material	  så	  minskar	  det	  förmågan	  till	  att	  inhibera	  materialet	  och	  skapa	  glömska	  

(Macrae	  et	  al.,	  1997).	  	  

	  

Ett	  relaterat	  paradigm	  till	  DF	  är	  Think/No-‐Think	  (TNT)	  Här	  lär	  man	  sig	  ordpar	  (en	  cue	  

och	  en	  target)	  i	  instuderingsfasen,	  i	  experimentfasen	  får	  försökspersonen	  sedan	  se	  en	  

cue	  och	  blir	  antingen	  tillsagt	  att	  minnas	  motsvarande	  target	  (Think)	  eller	  ombeds	  att	  

hindra	  det	  från	  att	  bli	  medvetet	  (No-‐Think),	  detta	  görs	  mellan	  6-‐12	  gånger.	  I	  testfasen	  

visas	  försökspersonerna	  sedan	  alla	  cue	  och	  ombeds	  minnas	  alla	  target.	  Resultatet	  blir	  att	  

de	  ord	  som	  utsatts	  för	  No-‐Think	  är	  svårare	  att	  plocka	  fram.	  Ett	  intressant	  fenomen	  som	  

iakttagits	  i	  detta	  paradigm	  är	  att	  glömskan	  för	  emotionella	  ord	  är	  större	  än	  för	  neutrala	  

(Banich	  et	  al.,	  2008).	  Banich	  et	  al.	  (2008)	  har	  även	  iakttagit	  att	  glömskan	  för	  negativa	  

ord,	  till	  skillnad	  mot	  neutrala,	  inte	  är	  linjär	  i	  förhållande	  till	  antalet	  gånger	  man	  har	  

inhiberat	  de	  negativa	  stimuli	  som	  visas.	  Det	  verkar	  som	  att	  de	  första	  försöken	  till	  att	  inte	  

tänka	  på	  ett	  emotionellt	  minne	  paradoxalt	  nog	  leder	  till	  en	  liten	  förbättring	  i	  

prestationen,	  först	  efter	  flera	  försök	  uppstår	  glömska.	  Forskarna	  tror	  att	  detta	  handlar	  

om	  att	  de	  emotionella	  minnena	  måste	  bli	  mer	  genomarbetade	  och	  tydliga	  för	  att	  den	  

kognitiva	  kontrollprocessen	  skall	  kunna	  verka.	  Detta	  ligger	  i	  linje	  med	  hur	  PTSD	  

behandlas,	  där	  minnen	  första	  måste	  göras	  tydliga	  och	  detaljerade	  för	  att	  möjligheten	  att	  

kontrollera	  dem	  skall	  uppstå	  (Banich	  et	  al.,	  2008).	  

	  

Både	  DF	  och	  TNT	  visar	  att	  inhibering	  av	  minnen	  potentiellt	  kan	  försvaga	  kopplingen	  

mellan	  två	  item,	  RIF	  visar	  även	  att	  hela	  minnesrepresentationen	  kan	  försvagas.	  DF	  visar	  

också	  att	  nyinlärning	  är	  nödvändig	  för	  att	  inhiberingen	  skall	  ske.	  I	  denna	  studie	  finns	  ett	  

intresse	  för	  att	  undersöka	  om	  dessa	  mekanismer	  även	  är	  verksamma	  då	  vi	  skall	  

uppdatera	  vår	  kunskap	  om	  en	  person.	  Uppstår	  glömska	  då	  tidigare	  kunskap	  inhiberas	  

som	  en	  konsekvens	  av	  interferenshantering?	  

	  

Ångest	  och	  depression.	  En	  av	  de	  faktorer	  som	  kan	  tänkas	  moderera	  hur	  väl	  

försökspersoner	  lyckas	  hålla	  borta	  störande	  emotionella	  minnen	  är	  hur	  ångestbenägen	  

eller	  deprimerad	  en	  individ	  är.	  Att	  dessa	  faktorer	  kan	  tänkas	  moderera	  hur	  individer	  
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hanterar	  negativa	  minnen	  baseras	  bland	  annat	  på	  en	  ny	  studie	  från	  Lunds	  Universitet	  

som	  antyder	  att	  människor	  som	  skattar	  sig	  högt	  på	  traitångest	  har	  svårare	  att	  

undertrycka	  störande	  minnen	  än	  de	  som	  skattar	  sig	  lägre	  (Waldhauser,	  Johansson,	  

Bäckström	  &	  Mecklinger,	  2010)	  Vidare	  teoretiskt	  stöd	  finns	  i	  Bower’s	  Network	  Theory	  of	  

Affect,	  som	  postulerar	  att	  det	  tillstånd	  (mood)	  vi	  befinner	  oss	  i	  påverkar	  vilka	  minnen	  vi	  

plockar	  fram,	  på	  så	  sätt	  att	  de	  minnen	  som	  är	  emotionellt	  kongruenta	  med	  det	  tillstånd	  

vi	  befinner	  oss	  i	  har	  större	  tyngd.	  Detta	  finns	  det	  gott	  empiriskt	  stöd	  för	  (Klaassen,	  

Riedel,	  Deutz	  &	  van	  Praag,	  2002;	  Singer	  &	  Salovey,	  1988).	  Det	  verkar	  som	  om	  att	  både	  

ångest	  och	  depression	  påverkar	  hur	  vi	  förhåller	  oss	  till	  information	  på	  så	  sätt	  att	  

information	  som	  är	  kongruent	  har	  företräde.	  En	  förklaring	  kan	  vara	  att	  dessa	  individer	  

har	  svårare	  med	  inhibition	  och	  kognitiv	  kontroll,	  att	  kunna	  hålla	  bort	  information	  från	  

arbetsminnet,	  eller	  mer	  specifikt	  att	  kunna	  uppdatera	  arbetsminnet	  genom	  att	  inhibera	  

information	  som	  redan	  är	  aktiverad.	  Detta	  verka	  vara	  fallet	  för	  deprimerade	  

individer(Gotlib	  &	  Joormann,	  2010).	  I	  studier	  av	  RIF	  har	  det	  framkommit	  en	  

interaktionseffekt	  med	  personer	  som	  hade	  en	  disposition	  för	  negativ	  affekt	  på	  så	  sätt	  att	  

tendensen	  till	  minskad	  RIF	  för	  negativa	  item	  var	  högre	  ju	  starkare	  den	  negativa	  

dispositionen	  var.	  Detta	  tycks	  peka	  på	  svårigheten	  att	  inhibera	  starkt	  negativa	  minnen	  

då	  en	  person	  har	  en	  emotionellt	  negativ	  disposition	  (Kuhbandner	  et	  al.,	  2008).	  Som	  ovan	  

nämnts	  kräver	  inhibering	  av	  minnen	  att	  kognitiva	  resurser	  finns	  tillgängliga,	  om	  

nedstämdhet	  leder	  just	  till	  att	  dessa	  resurser	  taxeras	  så	  är	  en	  möjlighet	  att	  individer	  

drabbade	  av	  detta	  har	  svårare	  att	  hålla	  undan	  störande	  material.	  Process	  Efficincy	  Theory	  

postulerar	  att	  även	  ångest	  verkar	  påverka	  exekutiva	  funktioner	  (EF)	  på	  så	  sätt	  att	  dess	  

begränsade	  resurs	  taxeras,	  intressant	  här	  är	  att	  inhibering	  som	  är	  en	  del	  av	  EF	  påverkas	  

så	  att	  förmågan	  att	  hålla	  bort	  irrelevant	  information	  påverkas	  negativt	  (Eysenck,	  

Derakshan,	  Santos	  &	  Calvo,	  2007).	  En	  annan	  studie	  stödjer	  tanken	  på	  att	  om	  exekutiva	  

funktioner	  är	  taxerade	  så	  minskar	  förmågan	  att	  inhibera,	  detta	  då	  RIF	  försvinner	  då	  de	  

exekutiva	  resurser	  som	  krävs	  för	  att	  inhibera	  minnesrepresentationer	  är	  belastade	  av	  

en	  annan	  uppgift	  (Román,	  Soriano,	  Gomez-‐Ariza	  &	  Bajo,	  2009).	  Detta	  har	  också	  visats	  på	  

patienter	  med	  PTSD,	  dessa	  har	  svårt	  att	  inhibera	  ord	  som	  är	  relaterade	  till	  deras	  trauma,	  

vilket	  tillskrivs	  en	  bristande	  förmåga	  till	  kognitiv	  kontroll	  över	  emotionellt	  material	  som	  

är	  relevant	  för	  individen	  (Banich	  et	  al.,	  2008).	  	  
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Tanken	  i	  denna	  studie	  är	  att	  undersöka	  om	  individer	  som	  har	  skattar	  sig	  själva	  högt	  för	  

negativa	  emotioner,	  både	  ångest	  och	  depression	  har	  svårare	  att	  inhibera	  negativa	  

irrelevanta	  minnen	  som	  aktiverats	  i	  arbetsminnet	  under	  nyinlärningsfasen.	  Ytterligare	  

intresse	  för	  hur	  människors	  förhållande	  till	  negativa	  emotioner	  påverkar	  förmågan	  att	  

hantera	  interferens	  från	  sådana	  minnen	  grundas	  i	  vetskapen	  att	  individer	  med	  ångest-‐	  

och	  förstämningssyndrom	  mer	  frekvent	  verkar	  använda	  sig	  av	  undertryckande	  

(suppression)	  vilket	  kan	  tänkas	  bidra	  till	  eller	  orsakas	  av	  dessa	  syndrom	  (Campbell-‐Sills,	  

Barlow,	  2007).	  Om	  undertryckande	  är	  den	  strategi	  som	  människor	  med	  dessa	  syndrom	  

främst	  använder	  sig	  av	  för	  att	  hantera	  oönskade	  tankar	  och	  att	  detta	  är	  en	  strategi	  som	  

inte	  leder	  till	  det	  önskade	  resultatet	  så	  är	  det	  av	  intresse	  att	  undersöka	  om	  de	  även	  

använder	  denna	  strategi	  i	  denna	  studie	  och	  om	  det	  leder	  till	  att	  dessa	  individer	  har	  

svårare	  att	  skapa	  glömska	  för	  emotionell	  information.	  

	  

Verbalt	  flöde.	  Verbalt	  flöde	  (verbal	  fluency),	  att	  ha	  lätt	  för	  att	  generera	  ord	  då	  man	  får	  en	  

ledtråd,	  exempelvis	  ord	  som	  börjar	  på	  G	  eller	  en	  kategori	  exempelvis	  djur,	  är	  en	  förmåga	  

som	  antas	  ha	  ett	  starkt	  samband	  med	  exekutiv	  kontroll,	  med	  exekutiv	  kontroll	  menas	  en	  

top-‐down	  förmåga	  att	  styra	  kognitiva	  processer	  i	  linje	  med	  ett	  av	  individen	  uppsatt	  mål	  

(Larsson,	  Michel,	  Bäckström	  &	  Johanson,	  2007).	  En	  studie	  visar	  att	  värnpliktiga	  med	  

högt	  verbalt	  flöde	  hade	  lägre	  state-‐ångest	  under	  en	  övning	  med	  skarpa	  handgranater	  

(Larsson	  et	  al.,	  2007).	  Detta	  tyder	  på	  att	  verbalt	  flöde	  är	  en	  faktor	  som	  fångar	  en	  del	  av	  

exekutiva	  funktioner	  som	  medierar	  förmågan	  till	  emotionsreglering.	  Denna	  studie	  har	  

också	  en	  stark	  yttre	  validitet	  då	  den	  situation	  som	  kräver	  emotionsreglering	  sker	  i	  en	  

kontext	  helt	  skild	  från	  den	  i	  ett	  laboratorium.	  Gemensamt	  för	  många	  av	  de	  hittills	  

nämnda	  teorierna	  verkar	  vara	  att	  det	  övergripande	  konstruktet	  exekutiva	  funktioner	  

antas	  påverka	  förmågan	  till	  emotionsreglering.	  Det	  finns	  dock	  en	  viss	  tveksamhet	  om	  

vilket	  av	  måtten	  på	  detta	  konstrukt	  som	  starkast	  predicerar	  denna	  förmåga,	  som	  ovan	  

nämnts	  är	  VMC	  en	  stark	  kandidat.	  En	  ny	  studie	  där	  både	  VMC,	  stroop,	  trailmaking	  och	  

verbalt	  flöde	  korrelerades	  med	  förmågan	  att	  både	  nedreglera	  och	  uppreglera	  emotion	  

som	  väcktes	  av	  filmklipp	  visade	  att	  verbalt	  flöde	  var	  det	  enda	  måttet	  som	  kunde	  

predicera	  hur	  väl	  försökspersonerna	  lyckades	  emotionsreglera	  (Gyurak,	  Goodkind,	  

Kramer,	  Miller	  &	  Levenson,	  2011).	  En	  skillnad	  mot	  studien	  av	  Schmeichel	  och	  Demaree	  

(2010)	  var	  att	  de	  hade	  en	  större	  restriction	  of	  range	  för	  EF,	  då	  även	  individer	  med	  

neurodegenerativa	  sjukdomar	  och	  äldre	  personer	  inkluderades	  i	  samplet.	  	  
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Sammanfattning.	  Det	  vi	  idag	  vet	  från	  aktuell	  forskning	  är	  att	  emotioner	  spelar	  en	  stor	  

roll	  för	  och	  har	  en	  stark	  påverkan	  på	  hur	  vi	  minns.	  Vi	  vet	  också	  att	  emotioner	  lagras	  i	  

olika	  minnessystem	  som	  dock	  kan	  integreras	  och	  tillsammans	  skapa	  de	  minnen	  vi	  

plockar	  fram.	  Evolutionen	  har	  givit	  människor	  förmågan	  att	  med	  hjälp	  av	  emotioner	  

kunna	  få	  en	  ledtråd	  till	  vad	  som	  är	  viktigt	  för	  oss	  i	  våra	  liv.	  Vi	  har	  dock	  också	  begåvats	  

med	  förmågan	  att	  kunna	  reglera	  dessa,	  ibland	  grova	  och	  missriktade	  emotionella	  

impulser	  för	  att	  gynna	  en	  ökad	  flexibilitet	  och	  för	  att	  inte	  bli	  ett	  offer	  för	  vår	  

inlärningshistoria.	  Denna	  förmåga	  verkar	  ha	  prefrontala	  delar	  av	  kortex	  som	  säte.	  På	  

temat	  anpassningsförmåga	  och	  flexibilitet	  så	  ser	  det	  ut	  som	  att	  vi	  också	  har	  begåvats	  

med	  en	  uppdateringsförmåga	  av	  våra	  minnen,	  vi	  har	  en	  möjlighet	  att	  glömma,	  täcka	  över	  

eller	  till	  och	  med	  göra	  om	  det	  vi	  en	  gång	  har	  kodat	  in.	  Denna	  förmåga	  att	  hantera	  våra	  

emotioner	  och	  emotionella	  minnen	  verkar	  påverkas	  av	  olika	  individuella	  faktorer.	  Dessa	  

kan	  vara	  vårt	  förhållande	  till	  negativa	  emotioner	  men	  också	  vår	  förmåga	  till	  att	  

kontrollera	  kognitiva	  processer.	  Föreliggande	  studie	  avser	  undersöka	  om	  

emotionsreglering	  och	  nyinlärning	  påverkar	  vad	  vi	  minns	  av	  den	  ursprungliga	  

informationen	  om	  en	  okänd	  person,	  både	  explicit	  och	  implicit.	  Här	  avses	  också	  

undersöka	  om	  dessa	  två	  processer	  påverkar	  vad	  vi	  tycker	  om	  en	  okänd	  individ?	  Då	  

personliga	  faktorer	  påverkar	  hur	  vi	  hanterar	  emotion,	  undersöks	  om	  de	  också	  påverkar	  

hur	  försökspersonerna	  hanterar	  minnen	  i	  denna	  studie.	  

	  

Syfte	  

Denna	  studies	  syfte	  är	  att	  utöka	  kunskapen	  kring	  hur	  emotion	  och	  minne	  samverkar.	  

Den	  avser	  att	  undersöka	  huruvida	  styrkan	  som	  emotionella	  minnen	  verkar	  besitta	  kan	  

påverkas	  genom	  en	  nyinlärning	  av	  emotionellt	  inkongruent	  material.	  Ytterligare	  frågor	  

av	  intresse	  är	  om	  nyinlärning	  visar	  sig	  kunna	  påverka	  både	  de	  explicita	  och	  implicita	  

minnessystemen.	  Den	  sista	  övergripande	  frågan	  som	  avses	  undersökas	  är	  vilka	  

interindividuella	  faktorer	  som	  kan	  tänkas	  påverka	  förmågan	  till	  ett	  hantera	  emotionella	  

minnen.	  	  

För	  att	  lyckas	  med	  denna	  studies	  syfte	  är	  den	  första	  utmaningen	  att	  skapa	  ett	  

experimentellt	  paradigm	  där	  studiens	  frågeställningar	  kan	  besvaras.	  Att	  utveckla	  detta	  

paradigm	  och	  pröva	  dess	  funktionalitet	  är	  därför	  en	  av	  huvuduppgifterna	  för	  denna	  

studie.	  Om	  detta	  lyckas	  är	  avsikten	  att	  pröva	  följande	  frågeställningar:	  
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1. Hur	  påverkar	  nyinlärning	  av	  inkongruent	  information	  de	  episodiskt	  och	  implicita	  

minnen	  som	  försökspersonen	  har	  för	  en	  okänd	  person?	  

2. Skiljer	  sig	  effekten	  av	  nyinlärning	  på	  olika	  minnessystem	  åt	  beroende	  av	  vilken	  

emotionsregleringsstrategi	  som	  använts?	  	  

3. Påverkar	  nyinlärning	  samt	  vilken	  emotionsregleringsstrategi	  som	  används	  vid	  

nyinlärning	  (omvärdering	  respektive	  instruerad	  glömska)	  skattningen	  av	  gillande	  

för	  en	  individ?	  

4. Modererar	  några	  eller	  någon	  av	  de	  individuella	  variabler	  som	  undersöks	  förmågan	  

att	  via	  inlärning	  av	  inkongruent	  information	  förändra	  negativa	  explicita	  och	  

implicita	  minnen?	  

För	  att	  kunna	  svara	  på	  dessa	  frågeställningar	  ställs	  följande	  hypoteser	  upp:	  

1. Det	  föreligger	  en	  signifikant	  skillnad	  i	  medelvärdet	  för	  minnesprestation	  och	  för	  

implicit	  minne	  mellan	  de	  item	  där	  inkongruent	  emotionellt	  material	  lärts	  in	  i	  

nyinlärningsfasen	  jämfört	  med	  de	  item	  då	  kongruent	  material	  lärts	  in.	  

2. Medelvärdet	  för	  minnesprestation	  för	  de	  item	  som	  presenteras	  med	  inkongruent	  

information	  i	  nyinlärningsfasen	  skiljer	  sig	  åt	  mellan	  de	  försökspersoner	  som	  

instrueras	  att	  glömma	  tidigare	  information	  och	  de	  som	  instrueras	  att	  omvärdera	  

tidigare	  information.	  

3. En	  skillnad	  i	  medelvärden	  för	  skattningen	  av	  gillande	  kan	  påvisas	  mellan	  de	  två	  

betingelserna	  under	  nyinlärning	  (inkongruent	  respektive	  kongruent	  information)	  

samt	  mellan	  de	  båda	  hanteringsstrategierna	  omvärdering	  och	  instruerad	  glömska.	  

4. Något	  av	  måtten	  på	  depression,	  ångest,	  positiv	  och	  negativ	  affekt	  eller	  verbalt	  flöde	  

antas	  korrelera	  signifikant	  med	  minnesprestation	  för	  de	  okända	  personer	  där	  

nyinlärning	  av	  inkongruent	  information	  förekommit.	  

	  

Metod	  

Deltagare	  

Antalet	  deltagare	  i	  studien	  var	  43,	  16	  män	  och	  27	  kvinnor.	  Den	  genomsnittliga	  åldern	  

var	  22,8	  (SD	  2,7)	  Deltagarna	  rekryterades	  från	  olika	  institutioner	  vid	  Lunds	  universitet.	  

Deltagandet	  skedde	  via	  informerat	  samtycke	  (appendix	  D).	  Studenterna	  erbjöds	  en	  
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biocheck	  till	  ett	  värde	  av	  100	  kr	  för	  att	  delta.	  Alla	  Deltagare	  hade	  svenska	  som	  

modersmål.	  	  

	  

Material	  

Verbalt	  flöde.	  Som	  tidigare	  nämnts	  verkar	  exekutiva	  funktioner	  vara	  av	  stor	  vikt	  för	  att	  

kunna	  kontrollera	  störande	  emotioner.	  Konstruktet	  exekutiva	  funktioner	  kan	  

operationaliseras	  på	  flera	  sätt	  som	  WMC,	  Stroop-‐task,	  Trailmaiking	  och	  verbalt	  flöde	  

(Gyurak	  et	  al.,	  2011),	  i	  denna	  studie	  har	  vi	  valt	  måttet	  verbalt	  flöde.	  Detta	  testades	  

genom	  Controlled	  Oral	  Word	  Association	  (Lezak,	  2004).	  Här	  ombeds	  FP	  att	  generera	  så	  

många	  ord	  som	  möjligt	  som	  börjar	  med	  en	  viss	  bokstav	  på	  en	  minut.	  Detta	  görs	  med	  

bokstäverna	  F,	  A	  och	  S.	  Försökspersonerna	  informeras	  om	  vilka	  regler	  de	  ska	  försöka	  

hålla	  aktuella.	  Dessa	  regler	  är:	  om	  ett	  ord	  upprepas	  räknas	  det	  som	  ett	  ord,	  det	  samma	  

gäller	  om	  det	  är	  samma	  ord	  som	  tidigare	  sagts	  men	  nu	  med	  en	  ny	  böjning,	  namn	  på	  

städer,	  personnamn	  och	  namnet	  på	  företagsnamn	  utesluts	  också.	  Efter	  att	  FP	  sagt	  så	  

många	  ord	  som	  möjligt	  till	  de	  tre	  bokstäverna	  räknas	  medelvärdet	  för	  antalet	  ord	  ut	  och	  

detta	  är	  det	  verbala	  flödet.	  

	  

Ångest,	  depression	  samt	  positiv	  och	  negativ	  affekt.	  Traitångest	  testades	  genom	  att	  den	  

halvan	  av	  självskattningsformuläret	  State	  and	  Trait	  Anxiety	  Inventory	  (Spielberger,	  

1983)	  som	  mäter	  ”trait	  anxiety”	  administrerades.	  Trait-‐delen	  är	  den	  del	  som	  fångar	  den	  

mera	  allmänna	  och	  varaktiga	  delen	  av	  en	  individs	  ångestnivå	  och	  består	  av	  20	  item.	  

Depressivitet	  testades	  genom	  att	  självksattningsformuläret	  Beck´s	  Depression	  Inventory	  

(Beck,	  Ward,	  Mendelson,	  Mock	  &	  Erbaugh,	  1961)	  administrerades.	  Detta	  

självskattningsformulär	  avser	  att	  kvantifiera	  de	  kognitiva,	  beteendemässiga,	  kroppsliga	  

och	  affektiva	  aspekterna	  av	  depression	  och	  består	  av	  21	  item.	  Både	  STAI	  och	  BDI	  anses	  

ha	  hög	  validitet	  och	  reliabilitet	  (Bergdahl	  &	  Bergdahl,	  2002).	  Positiv	  och	  negativ	  affekt	  

mättes	  med	  självskattningsformuläret	  Positive	  And	  Negative	  Affect	  Schedule	  (Watson,	  

Clark	  &	  Tellegen,	  1988).	  Det	  är	  ett	  självskattningsformulär	  som	  mäter	  två	  konstrukt	  

(positiv	  och	  negativ	  affekt),	  dessa	  båda	  har	  visat	  sig	  var	  korrelera	  med	  andra	  mått	  som	  

klarar	  av	  att	  fånga	  upp	  depression	  och	  ångest	  i	  en	  normal	  population	  och	  har	  goda	  

psykometriska	  egenskaper	  (Crawford	  &	  Denry,	  2004).	  
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Design	  &	  Procedur	  

Experimentet	  inleddes	  med	  att	  försökspersonerna	  (FP)	  fyllde	  i	  ett	  formulär	  för	  frivilligt	  

deltagande	  (appendix	  A).	  Därefter	  testades	  verbalt	  flöde.	  Sedan	  följde	  den	  del	  av	  

experimentet	  som	  genomfördes	  på	  dator.	  Experimentet	  avslutades	  med	  att	  FP	  får	  fylla	  i	  

tre	  självskattningsformulär	  för	  att	  fånga	  ångest	  och	  depressivitet.	  Experimentet	  som	  

helhet	  tog	  i	  genomsnitt	  cirka	  55	  minuter.	  	  

	  

Experimentellt	  Paradigm/datortest	  

De	  första	  två	  skärmarna	  FP	  får	  se	  var	  övergripande	  beskrivningar	  om	  vad	  experimentet	  

handlar	  om.	  Därefter	  fick	  de	  instruktionen	  till	  instuderingsfasen.	  	  

	  

Instuderingsfasen.	  Denna	  fas	  inleddes	  med	  en	  svart	  skärm	  som	  visades	  i	  mellan	  tre	  till	  

fem	  sekunder,	  längden	  varierade	  slumpmässigt	  mellan	  varje	  fiktiv	  individ.	  Den	  svarta	  

skärmen	  avbröts	  av	  en	  röd	  skärm	  där	  även	  ansiktet	  på	  den	  fiktiva	  individen	  visades	  

samt	  ett	  obehagligt	  ljud	  hördes	  i	  två	  sekunder.	  Ljudet	  är	  valt	  ur	  ”International	  Affective	  

Digitized	  sounds”	  (Bradley	  &	  Lang,	  2007)	  för	  att	  vara	  så	  negativt	  som	  möjligt,	  ljud	  276	  

och	  277	  valdes.	  Ljudet	  presenterades	  i	  de	  hörlurar	  FP	  hade	  på	  sig	  under	  hela	  

experimentet.	  Sedan	  presenterades	  ansiktet	  på	  en	  av	  de	  12	  fiktiva	  individen	  i	  

tillsamman	  med	  namn	  och	  ett	  negativt	  omdöme	  och	  en	  mening	  som	  exemplifierar	  

omdömet	  (exempelvis	  Nils	  är	  grym,	  han	  slår	  sina	  barn,	  appendix	  C).	  Därefter	  ombads	  FP	  

att,	  på	  en	  femgradig	  skala,	  skatta	  hur	  negativt	  detta	  omdöme	  var	  (neutralt-‐	  negativt).	  

Detta	  skedde	  två	  gånger	  för	  varje	  fiktiv	  individ,	  så	  varje	  individ	  fick	  två	  omdömen.	  När	  

FP	  hade	  gjort	  detta	  ombads	  denne	  att	  för	  sig	  själv	  upprepa	  vad	  han/hon	  visste	  om	  den	  

fiktiva	  individen,	  som	  minneshjälp	  fick	  FP	  de	  två	  första	  bokstäverna	  på	  de	  två	  

omdömena	  detta	  för	  att	  underlätta	  inkodning.	  Avslutningsvis	  visades	  ansiktet	  och	  de	  två	  

omdömena	  den	  fiktiva	  personen	  fått	  för	  FP.	  Slutligen	  ombads	  FP	  att	  skatta	  vad	  han/hon	  

kännde	  för	  den	  fiktiva	  personen	  

(tycker	  om-‐ogillar)	  på	  en	  femgradig	  skala.	  Denna	  procedur	  upprepades	  för	  alla	  12	  fiktiva	  

individer.	  

	  

Nästa	  steg	  i	  instuderingsfasen	  var	  att	  FP	  presenterades	  för	  alla	  12	  fiktiva	  individer	  igen	  

detta	  steg	  är	  identisk	  med	  det	  första	  steget	  med	  skillnaden	  att	  de	  här	  inte	  behövde	  

skatta	  vad	  de	  tyckte	  om	  omdömena	  för	  den	  fiktiva	  personen.	  Detta	  gjordes	  för	  att	  skapa	  
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en	  överinlärning	  av	  det	  studerade	  materialet.	  Avsikten	  var	  att	  på	  så	  sätt	  minska	  risken	  

för	  att	  en	  eventuell	  effekt	  beror	  på	  bristande	  inlärning.	  

	  

Ansiktena	  i	  studien	  är	  alla	  på	  kaukasiska	  män,	  de	  är	  utvalda	  för	  att	  visa	  ett	  så	  neutralt	  

ansiktsuttryck	  som	  möjligt.	  De	  är	  hämtade	  från	  offentligt	  tillgänglig	  databas	  (TarrLab,	  n.	  

d.).	  Anledningen	  till	  att	  endast	  manliga	  ansikten	  används	  är	  att	  kön	  verkar	  påverka	  

minnet	  för	  tillhörande	  information	  både	  explicit	  och	  implicit	  (Navarrete	  et	  al.,	  2009;	  

Storm	  et	  al.,	  2005).	  Namnen	  är	  hämtade	  från	  statistiska	  centralbyrån	  (www.scb.se)	  och	  

utvalda	  efter	  den	  frekvens	  de	  förekommer	  i	  Sverige	  (25-‐	  till	  35	  tusen).	  Negativa	  

personomdömena	  är	  skapade	  baserade	  på	  ord	  (Stenberg,	  Wiking	  &	  Dahl,	  1998)	  som	  

valts	  ut	  då	  de	  skattats	  negativt	  och	  hade	  en	  frekvens	  under	  90	  (Språkbanken,	  2003).	  

Positiva	  omdömen	  skapades	  på	  samma	  sätt	  men	  baserat	  på	  att	  de	  skattats	  positivt.	  De	  

meningar	  som	  användes	  tillsammans	  med	  omdömet	  var	  konstruerade	  för	  att	  vara	  

negativa	  eller	  positiva	  (se	  appendix	  C	  för	  ord	  och	  meningar).	  Vilka	  ansikten,	  namn	  och	  

omdömen	  som	  paras	  ihop	  är	  helt	  slumpmässigt.	  I	  experimentet	  kontrolleras	  också	  så	  att	  

experimentbetingelsen	  och	  kontrollbetingelsen	  in	  skiljer	  sig	  åt	  vad	  det	  gäller	  längder	  på	  

meningar	  som	  exemplifierar	  omdömet.	  	  

	  

Nyinlärningsfasen.	  Denna	  fas	  inleddes	  även	  den	  med	  en	  övergripande	  instruktion	  för	  det	  

som	  skulle	  hända.	  Därefter	  kom	  en	  specifik	  instruktion	  för	  den	  fiktiva	  individ	  

försökspersonen	  skulle	  presenteras	  för.	  Hälften	  av	  de	  individer	  som	  presenterades	  i	  

instuderingsfasen	  blev	  nu	  kontrollbetingelsen,	  detta	  då	  FP	  fick	  en	  specifik	  instruktion	  

innan	  presentationen	  av	  varje	  fiktiv	  individ	  (appendix	  B).	  Dessa	  instruktioner	  skiljde	  sig	  

åt	  då	  den	  ena	  var	  en	  instruktion	  som	  föregick	  presentationen	  av	  ett	  nytt	  inkongruent	  

omdöme	  och	  gav	  en	  anledning	  till	  detta.	  Den	  andra	  föregick	  presentationen	  av	  

kongruenta	  omdömen	  och	  informerade	  endast	  om	  att	  ny	  information	  kommer	  att	  

presenteras.	  De	  fiktiva	  individerna	  i	  denna	  fas	  presenterades	  sedan	  med	  ansikte,	  namn,	  

ett	  negativt	  eller	  ett	  positivt	  omdöme	  (beroende	  av	  betingelse)	  samt	  tillhörande	  

exemplifierande	  mening.	  Sedan	  får	  FP,	  liksom	  i	  instuderingsfasen,	  repeterar	  för	  sig	  

själva	  vad	  de	  minns	  med	  hjälp	  av	  en	  ledtråd.	  Därefter	  ombads	  FP	  att,	  på	  en	  femgradig	  

skala,	  skatta	  vad	  de	  kännde	  för	  individen	  (tycker	  om-‐ogillar).	  
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I	  denna	  fas	  fanns	  det	  två	  experimentbetingelser,	  FP	  tilldelades	  slumpvis	  till	  en	  av	  dem.	  

Gemensamt	  för	  dem	  båda	  var	  att	  den	  information	  om	  de	  fiktiva	  individerna	  som	  visades	  

var	  neutral/positiv	  och	  således	  inkongruent	  med	  det	  FP	  sedan	  instuderingen	  visste	  om	  

de	  fiktiva	  individerna.	  Det	  som	  skiljde	  experimentbetingelserna	  åt	  var	  den	  specifika	  

instruktion	  FP	  fick	  inför	  varje	  fiktiv	  individ	  (appendix	  B).	  Dessa	  två	  instruktioner	  avsåg	  

inducera	  antingen	  en	  strategi	  som	  påminner	  om	  omvärdering	  (reapraisal)	  och	  den	  

andra	  en	  strategi	  som	  påminner	  om	  ”directed	  forgetting”.	  	  

	  

Testfasen.	  Denna	  fas	  inleddes	  med	  en	  skattning	  av	  vad	  FP	  kännde	  för	  alla	  de	  fiktiva	  

individerna	  som	  presenterats.	  Först	  fick	  FP	  instruktioner	  för	  vad	  som	  skall	  ske.	  Sedan	  

visades	  ansiktet	  och	  namnet	  på	  en	  av	  de	  fiktiva	  individerna	  varefter	  FP	  ombeds	  skatta	  

på	  en	  skalla	  mellan	  1-‐5	  vad	  denne	  kännde	  för	  individen.	  Detta	  är	  samma	  förfarande	  som	  

under	  tidigare	  faser.	  Detta	  gjordes	  med	  alla	  individer	  som	  presenterats	  under	  

experimentet.	  

	  

Därefter	  undersöks	  de	  implicita	  minnen	  FP	  hadde	  för	  varje	  fiktiv	  individ.	  Detta	  gjordes	  

genom	  att	  evaluative	  decision	  task	  (Fazio,	  Sanbonmatsu,	  Powell	  &	  Kardes,	  1986)	  

administrerades.	  Detta	  inleddes	  med	  att	  FP	  fick	  instruktioner	  till	  vad	  som	  skulle	  ske.	  

Sedan	  visades	  ansiktet	  på	  en	  av	  de	  fiktiva	  individerna	  i	  1	  sekund.	  Inom	  300	  

millisekunder	  visades	  sedan	  ett	  ord,	  negativt	  eller	  positivt	  över	  ögonen	  på	  ansiktet.	  FP	  

skulle	  nu	  avgöra	  om	  ordet	  var	  positivt	  eller	  negativt	  laddat.	  Teorin	  bakom	  EDT	  är	  att	  de	  

stimuli	  som	  presenteras	  innan	  ordet	  fungerar	  som	  en	  prime.	  Det	  aktiverar	  det	  

emotionella	  förhållande	  en	  individ	  har	  till	  stimuli,	  om	  ordet	  som	  sedan	  visas	  är	  

kongruent	  med	  detta	  implicita	  förhållande	  så	  bör	  reaktionstiden	  bli	  kortare	  och	  längre	  

om	  ord	  och	  förhållande	  är	  inkongruent	  (Fazio	  et	  al.,	  1986).	  I	  denna	  studie	  kan	  det	  

förhållande	  FP	  har	  till	  ansiktet	  rimligtvis	  endast	  vara	  beroende	  av	  de	  implicita	  minne	  för	  

den	  fiktiva	  individ	  som	  är	  skapad	  under	  instuderingsfasen.	  FP	  gör	  detta	  för	  alla	  fiktiva	  

individer	  denne	  tidigare	  visats.	  Orden	  (Appendix	  D)	  som	  används	  i	  EDT	  är	  valda	  för	  att	  

de	  positiva	  och	  negativa	  orden	  endast	  skall	  skilja	  i	  valens.	  Medeltalet	  för	  frekvens	  

(Språkbanken,	  2003)	  och	  längd	  är	  därför	  så	  lika	  som	  möjligt	  (frekvens	  positiva	  ord	  =47,	  

frekvens	  negativa	  ord=42;	  längd	  positiva	  ord=6,	  längd	  negativa	  ord=6).	  	  
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Det	  sista	  som	  undersöks	  i	  testfasen	  var	  det	  episodiska	  minnet	  FP	  hadde	  för	  de	  fiktiva	  

individerna.	  Inledningsvis	  visades	  instruktionerna	  för	  denna	  del	  av	  testfasen.	  Sedan	  

presenterades	  ansikte	  samt	  namn	  för	  den	  fiktiva	  personen	  och	  personen	  ombads	  att	  

skriva	  ner	  det	  omdöme	  respektive	  exemplifierande	  mening	  han/hon	  kom	  ihåg	  från	  

instuderingsfasen.	  När	  FP	  gjort	  detta	  ombads	  denne	  att	  uppskatta	  hur	  säker	  hon	  var	  på	  

det	  hon	  skrivit	  (säker,	  ganska	  säker	  eller	  osäker).	  Detta	  gjordes	  för	  alla	  individer	  som	  FP	  

tidigare	  presenterats	  för.	  

	  

Slutligen	  bör	  tilläggas	  att	  allt	  material	  i	  datortestningen	  var	  motbalanserad.	  Omdömen	  

och	  ansikten	  samt	  i	  vilken	  betingelse	  de	  var	  varierades	  mellan	  försökspersoner.	  

	  

Resultat	  

De	  data	  som	  här	  kommer	  att	  redovisas	  har	  beräknats	  med	  en	  2x2	  mixed	  design	  ANOVA	  

där	  en	  faktor	  är	  en	  mellanpersonsfaktor	  (hanteringsstrategi:	  instruerad	  glömska;	  

omvärdering)	  och	  den	  andra	  är	  en	  inompersonsfaktor	  (Nyinlärning:	  inkongruent;	  

kongruent)(fig.1).	  Ytterligare	  beräkningar	  gjordes	  med	  bivariata	  korrelationer.	  Av	  de	  

ursprungliga	  43	  deltagarna	  i	  studien	  fick	  7	  individer	  plockas	  bort,	  3	  stycke	  då	  de	  inte	  

gjort	  minnesuppgiften	  korrekt	  och	  4	  för	  att	  motbalansera	  urvalsgruppen	  vilket	  leder	  till	  

ett	  slutgiltigt	  N-‐tal	  på	  36	  individer.	  

	  
Figur	  1.	  Faktorer	  i	  2x2	  Mixed	  design	  ANOVA.	  Utfallsvariabler	  är	  

minnesprestationer	  för	  omdömen	  och	  meningar.	  

	  

	  Faktorer	  

Inompersonsvariabel	  
Nyinlärning	  

Kongruent	  
nyinlärning	  

Inkongruent	  
nyinlärning	  

Mellanpersonsvariabl	  
Hanteringsstrategi	  

Instruerad	  glömska	   Omvärdering	  
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Explicit	  minne	  

För	  att	  kunna	  testa	  hypotes	  1	  gjordes	  beräkningar	  med	  både	  minne	  för	  omdömen	  och	  

för	  exemplifierande	  meningar	  som	  utfallsvariabler.	  Beräkningar	  gjordes	  också	  med	  de	  

meningar	  en	  individ	  kunnat	  återger	  helt	  korrekt	  (12	  av	  12	  är	  bästa	  möjliga	  prestation)	  

som	  utfallsvariabel.	  I	  inget	  av	  ovannämnda	  fall	  kunde	  nollhypotesen	  förkastas.	  Minne	  för	  

omdömen	  visade	  ingen	  huvudeffekt	  eller	  interaktionseffekt,	  högsta	  F-‐värde	  F(1,34)	  <	  

1,36,	  ns.	  I	  måttet	  minne	  för	  omdömen	  var	  prestationen	  i	  genomsnitt	  mycket	  hög,	  vilket	  

skulle	  kunna	  tolkas	  som	  att	  det	  finns	  en	  tendens	  till	  takeffekt	  i	  detta	  mått	  men	  det	  syns	  

också	  att	  variansen	  är	  hög	  (tabell	  1).	  Minne	  för	  meningar	  visade	  ingen	  huvud-‐	  eller	  

interaktionseffekt	  F(1,34)	  <	  1,23,	  ns.	  I	  detta	  mått	  ser	  vi	  glömska	  men	  variansen	  är	  även	  

här	  hög	  (tabell	  1).	  När	  en	  mixed	  design	  ANOVA	  gjordes	  med	  procent	  perfekt	  minne	  (i	  

princip	  en	  verbatim	  återgivelse)	  för	  meningar	  som	  utfallsvariabel	  visade	  beräkningarna	  

inga	  effekter	  F(1,34)	  <	  0,82,	  ns.	  	  

	  
Tabell	  1	  
Minne	  för	  omdöme	  respektive	  meningar	  i	  de	  olika	  betingelserna	  angivet	  i	  procent.

	   	   	   	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hanteringsstrategi	  

	  
	  
	  
	  
Nyinlärning	  

	  
	  
	  
Kongruent	  
	  
Inkongruent	  

	  	  Instruerad	  glömska	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Omvärdering	   	   	  

Omdömen	   Meningar	   Omdömen	   Meningar	   	  

82,4	  (22,5)	   62,9	  (24)	   86,1	  (18,3)	   64,3	  (27,2)	   	  

82,4	  (25,2)	   69,0	  (21,0)	   78,7	  (18,8)	   59,7	  (20,0)	   	  

	  

	  

Implicit	  minne	  

För	  att	  mäta	  implicit	  minne	  användes	  EDT.	  Detta	  mätinstrument	  är	  baserat	  på	  att	  

reaktionstiden	  för	  att	  bedöma	  om	  ett	  ord	  är	  positivt	  eller	  negativt	  förväntas	  öka	  om	  

valensen	  på	  det	  stimuli	  som	  visas	  inom	  300	  ms	  innan	  ordet	  är	  inkongruent.	  För	  att	  

kunna	  göra	  detta	  så	  räknades	  ett	  differensvärde	  fram.	  Detta	  är	  ett	  mått	  på	  om	  det	  finns	  

en	  skillnad	  i	  reaktionstid	  mellan	  kongruent	  och	  inkongruenta	  ord	  för	  varje	  fiktiv	  individ	  

(som	  är	  det	  stimuli	  som	  visas	  innan	  ordet).	  Detta	  mått	  är	  det	  som	  blir	  utfallsvariabeln	  i	  

den	  mixed	  design	  ANOVA	  som	  användes	  för	  att	  beräkna	  effekter	  av	  de	  parametrar	  som	  

är	  av	  intresse.	  En	  tendens	  till	  den	  predicerade	  effekten	  hittades	  då	  en	  nära	  signifikant	  



	   33	  

interaktionseffekt	  hittades	  F(1,34)	  =	  2,87,	  p	  =	  0,099.	  Vilken	  visar	  att	  den	  enda	  

kongruenseffekt	  (en	  skillnad	  i	  reaktionstid	  mellan	  positiva	  och	  negativa	  ord	  för	  okända	  

individer)	  som	  fanns	  kvar	  efter	  nyinlärning	  var	  för	  de	  försökspersoner	  som	  hade	  fått	  

glömske	  instruktionen	  (mellanpersonsfaktor)	  och	  kongruenseffekten	  fanns	  då	  för	  de	  

individer	  som	  visats	  kongruent	  information	  i	  nyinlärningsfasen	  (inompersonsfaktor)(fig.	  

2).	  Denna	  interaktionseffekt	  är,	  som	  synes	  inte	  signifikant	  men	  med	  ett	  95	  procentigt	  

konfidensintervall	  går	  det	  att	  säga	  att	  kongrunseffekten	  skiljer	  sig	  från	  noll	  då	  

medelvärdet	  för	  kongruenseffekten	  med	  95	  procents	  säkerhet	  ligger	  inom	  spännvidden	  

2,2	  –	  102,2.	  Det	  vill	  säga	  att	  det	  är	  högst	  troligt	  att	  det	  finns	  en	  kongruenseffekt	  för	  de	  

okända	  individer	  som	  parats	  med	  kongruent	  information	  under	  nyinlärningsfasen	  men	  

endast	  för	  de	  försökspersoner	  som	  fick	  instruktionen	  att	  glömma	  tidigare	  information	  i	  

nyinlärningsfasen	  (fig.	  2.).	  Sammanfattningsvis	  kan	  sägas	  att	  inga	  försökspersoner	  som	  

fick	  omvärdering	  som	  instruktion	  innan	  nyinlärning	  uppvisade	  några	  kongruenseffekter	  

för	  de	  okända	  individerna,	  individerna	  var	  efter	  nyinlärning	  inte	  längre	  negativt	  implicit	  

laddade.	  Denna	  laddning	  fanns	  endast	  kvar	  för	  de	  okända	  individer	  som	  under	  

nyinlärning	  tillförts	  ytterligare	  kongruent	  information	  och	  endas	  hos	  de	  

försökspersoner	  som	  instruerats	  att	  glömma	  det	  de	  tidigare	  visste	  om	  individerna.	  

	  

	  

Figur	  2.	  Diagram	  där	  en	  kongruenseffekt	  endast	  finns	  kvar	  hos	  de	  försökspersoner	  

instruerats	  att	  glömma	  den	  ursprungliga	  informationen.	  Kongruenseffekten	  ses	  
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också	  endast	  hos	  de	  okända	  individer	  som	  presenterats	  med	  kongruent	  information	  

i	  nyinlärningsfasen.	  	  

	  

Deltagarvariabler	  

För	  att	  undersöka	  om	  någon	  av	  de	  variabler	  vi	  undersökt	  (Verbalt	  flöde,	  STAI,	  PANAS	  

och	  BDI)	  samvarierar	  med	  vad	  försökspersonerna	  minns,	  implicit	  och	  explicit	  samt	  vad	  

de	  tycker	  om	  de	  okända	  individerna,	  gjordes	  bivariata	  korrelationer.	  Av	  de	  

individvariabler	  som	  undersöktes	  korrelerade	  STAI	  signifikant	  med	  minnesprestation,	  

övriga	  korrelationer	  var	  icke	  signifikanta	  p>0,05.	  STAI	  korrelerade	  positivt	  med	  minne	  

för	  omdöme	  r	  =	  0,45,	  p<	  0,001	  men	  denna	  korrelation	  fanns	  endast	  vid	  inkongruent	  

nyinlärning.	  STAI	  korrelerade	  även	  positivt	  med	  minne	  för	  meningar,	  dock	  både	  med	  

meningar	  vid	  inkongruent	  inlärning	  r	  =	  0,38,	  p<	  0,05	  och	  med	  meningar	  vid	  kongruent	  

nyinlärning	  r	  =	  0,33,	  p<	  0.05.	  	  

	  

Gillande	  

I	  detta	  mått	  undersöktes	  vad	  FP	  tyckte	  för	  de	  fiktiva	  individerna	  efter	  både	  instuderings-‐	  

och	  nyinlärningsfasen.	  Den	  beroende	  variabeln	  konstruerades	  genom	  att	  de	  antal	  

personomdömen	  som	  varit	  negativa	  (4	  eller	  5	  på	  en	  skala	  mellan	  1-‐5)	  dividerades	  med	  

antalet	  möjliga	  negativa	  omdömen	  en	  försöksperson	  kunde	  ge	  för	  just	  den	  

inompersonsvariabeln	  (dvs.	  6	  för	  kongruent	  nyinlärning	  och	  6	  för	  inkongruent	  

nyinlärning).	  Kvoten	  som	  blev	  resultatet	  är	  ett	  mått	  på	  hur	  negativt	  FP	  skattar	  de	  fiktiva	  

individerna	  som	  varit	  med	  i	  respektive	  betingelse.	  Resultatet	  visar	  en	  signifikant	  effekt	  

för	  inkongruent	  nyinlärning	  F(1,34)	  =	  100,9,	  p<	  0,001.	  Resultatet	  visar	  dock	  också	  en	  

signifikant	  interaktionseffekt	  F(1,34)	  =	  19,87,	  p<	  0,001.	  De	  försökspersoner	  som	  tillhör	  

den	  halvan	  av	  gruppen	  som	  fått	  instruktionen	  att	  glömma	  det	  de	  tidigare	  lärt	  sig	  om	  

vissa	  fiktiva	  individerna	  skattade	  de	  fiktiva	  individer	  som	  parats	  med	  negativ	  

information	  mer	  positivt	  jämfört	  med	  de	  försökspersoner	  som	  fått	  instruktionen	  att	  

vissa	  individer	  har	  förändrat	  sig	  (fig.	  3).	  	  
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Figur	  3.	  Interaktionseffekt	  där	  hanteringsstrategin	  glömska	  ger	  ett	  större	  gillande	  

för	  de	  fiktiva	  individer	  som	  är	  berörda	  av	  instruktionen.	  Låga	  värden	  betyder	  

större	  gillande.	  

	  

Diskussion	  

	  

Vi	  människor	  glömmer,	  det	  är	  ett	  obestridligt	  fakta	  både	  inom	  den	  del	  av	  forskningen	  

som	  befattar	  sig	  med	  minne	  men	  också	  för	  varje	  enskild	  individ	  som	  vid	  något	  tillfälle	  

mött	  en	  annan	  människa	  som	  den	  kanske	  känner	  igen	  men	  inte	  kommer	  ihåg	  några	  fakta	  

om.	  Experimentella	  paradigm	  som	  retrieval-‐induced	  forgettin,	  directed	  forgetting	  och	  

think/no	  think	  visar	  alla	  på	  att	  vi	  experimentellt	  kan	  skapa	  glömska.	  De	  visar	  också	  på	  

att	  den	  glömska	  som	  uppstår	  är	  funktionell	  till	  sin	  natur,	  vi	  glömmer	  för	  att	  kunna	  

komma	  ihåg	  annat	  bättre.	  	  

Människor	  är	  också	  varelser	  som	  känner	  och	  dessa	  emotioner	  är	  även	  de	  

funktionella.	  De	  ger	  oss	  ledtrådar	  till	  vad	  som	  är	  viktigt	  för	  oss	  och	  hjälper	  oss	  att	  fatta	  

beslut.	  Men	  emotioner	  kan	  även	  vara	  till	  besvär	  och	  deras	  aktivering	  kan	  vara	  baserad	  

på	  en	  inlärningshistoria	  som	  nu	  inte	  längre	  är	  adaptiv.	  Människan	  har	  utrustats	  med	  

förmågan	  att	  utöva	  kognitiv	  kontroll	  över	  dessa	  emotioner,	  vi	  har	  förmågan	  att	  med	  

hjälp	  av	  olika	  strategier	  både	  uppreglera	  och	  nedreglera	  både	  vad	  vi	  faktiskt	  känner	  och	  

vad	  vi	  ger	  uttryck	  för.	  Utifrån	  denna	  kunskap	  var	  det	  denna	  studies	  syfte	  att	  närmare	  
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under	  söka	  hur	  och	  om	  dessa	  funktionella	  förmågor	  (att	  glömma	  och	  att	  reglera	  

emotion)	  tillsammans	  kunde	  orsaka	  glömska	  för	  emotionellt	  laddade	  minnen.	  

	  

Explicit	  minne	  

Den	  första	  hypotesen	  i	  denna	  studie	  var	  att	  en	  skillnad	  i	  minnesprestation	  skulle	  bli	  

resultatet	  av	  att	  i	  nyinlärningsfasen	  studera	  ny	  inkongruent	  material.	  Denna	  tes	  kunde	  

inte	  bekräftas.	  Den	  andra	  hypotesen	  att	  minnesprestation	  skulle	  skilja	  sig	  åt	  beroende	  av	  

vilken	  hanteringsstrategi	  som	  försökspersonen	  använde	  sig	  av	  kunde	  inte	  heller	  

bekräftas.	  

	  

Ett	  problem	  som	  kan	  ha	  minskat	  möjligheten	  att	  detektera	  en	  eventuell	  effekt	  av	  

nyinlärning	  och	  vilken	  hanteringsstrategi	  som	  användes,	  är	  de	  höga	  

minnesprestationerna	  för	  omdömen.	  De	  bidrar	  till	  att	  eventuella	  mindre	  skillnader	  inte	  

kunde	  upptäckas,	  en	  möjlig	  förbättring	  av	  experimentet	  hade	  kunnat	  vara	  att	  förlänga	  

retentionsintervallet	  för	  att	  på	  så	  sätt	  sänka	  minnesprestationen	  något	  och	  kunna	  

upptäcka	  mindre	  effekter	  av	  nyinlärning	  och	  hanteringsstrategi.	  En	  annan	  möjlighet	  

hade	  kunnat	  vara	  att	  endast	  ha	  den	  första	  bokstaven	  i	  omdömet	  som	  minneshjälp	  och	  

inte	  som	  nu	  de	  två	  första.	  

	  

De	  ramar	  som	  varit	  denna	  studie	  given	  i	  form	  av	  tid	  och	  ekonomiska	  resurser	  innebar	  

ett	  N-‐tal	  för	  denna	  studie	  på	  43	  försökspersoner	  varav	  fem	  individer	  fick	  plocks	  bort.	  Så	  

den	  första	  frågan	  att	  ställa	  är	  om	  den	  effekt	  studien	  letade	  efter	  går	  att	  få	  fram	  med	  ett	  

större	  antal	  försökspersoner?	  I	  De	  studier	  som	  har	  handlat	  om	  att	  experimentellt	  

undersöka	  funktionell	  glömska	  och	  som	  varit	  en	  teoretisk	  inspiration	  är	  det	  vanligt	  att	  

antalet	  försöks	  personer	  är	  mellan	  56	  och	  300	  (Kuhbandner	  et	  al.,	  2008;	  Macrae	  et	  al.,	  

1997;	  Pastötter	  &	  Bäuml,	  2007;	  Storm	  et	  al.,	  2005),	  studier	  med	  N-‐tal	  på	  endast	  24	  har	  

dock	  också	  kunnat	  få	  fram	  effekter	  av	  RIF	  (Johansson	  et	  al.,	  2007).	  Variansen	  i	  det	  

stickprov	  som	  har	  undersökts	  är	  också	  stor	  både	  för	  omdömen	  men	  också	  för	  meningar	  

vilket	  gör	  det	  svårare	  att	  hitt	  eventuella	  skillnader	  med	  ett	  lågt	  antal	  försökspersoner.	  

Men	  då	  de	  statistiska	  beräkningar	  som	  gjorts	  på	  detta	  material	  inte	  visar	  på	  någon	  

tendens,	  så	  är	  det	  högst	  osäkert	  om	  effekten	  hade	  visat	  sig	  med	  ett	  större	  antal	  

försökspersoner.	  
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Ett	  av	  de	  teoretiska	  antaganden	  som	  låg	  till	  grund	  för	  hypotesen	  om	  att	  inkongruent	  

material	  skulle	  skapa	  ökad	  glömska	  var	  att	  negativ	  information	  skulle	  aktiveras	  och	  

störa	  nyinlärningen,	  interferens	  skull	  uppstå	  och	  behöva	  hanteras.	  Nästa	  antagande	  var	  

att	  denna	  interferens	  skull	  vara	  större	  om	  valensen	  på	  informationen	  skiljde	  sig	  åt.	  Det	  

teoretiska	  stöd	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  detta	  är	  ovannämnda	  paradigm	  som	  visar	  att	  om	  

störande	  information	  behöver	  inhiberas	  så	  uppstår	  glömska.	  Det	  paradigm	  som	  kanske	  

är	  mest	  likt	  detta	  experiment	  är	  directed	  forgetting	  och	  man	  har	  här	  visat	  att	  glömska	  

uppstår	  även	  för	  emotionella	  minnen.	  Författaren	  till	  denna	  studie	  har	  dock	  inte	  hittat	  

en	  studie	  som	  visar	  effekten	  av	  valens	  på	  de	  ord	  i	  lista	  2	  (den	  nya	  som	  lärs	  in)	  som	  är	  

orsaken	  till	  glömskan	  för	  lista	  1	  (de	  ord	  som	  man	  får	  höra	  skall	  glömmas	  bort).	  

Resultatet	  i	  denna	  studie	  pekar	  på	  att	  valensen	  på	  det	  som	  konkurrerar	  inte	  är	  

avgörande.	  En	  faktor	  som	  kan	  ha	  påverkat	  är	  vilket	  humör	  försökspersonerna	  var	  på	  då	  

de	  genomförde	  studien,	  det	  har	  visat	  sig	  att	  om	  positivt	  humör	  induceras	  efter	  att	  

försökspersonerna	  fått	  veta	  att	  de	  skall	  glömma	  det	  första	  de	  lärt	  sig	  så	  försvann	  

glömskan	  (Pastötter	  &	  Bäuml,	  2010).	  En	  möjlighet	  är	  att	  denna	  effekt	  verkade	  

subtraktivt	  med	  effekten	  av	  inkongruent	  information.	  På	  så	  sätt	  att	  då	  försökspersonen	  

antingen	  fick	  veta	  att	  den	  fiktiva	  individen	  baktalats	  eller	  genomfört	  ett	  stort	  arbete	  med	  

sig	  själv	  och	  förändrats	  så	  inducerades	  positiva	  emotioner	  i	  försökspersonen.	  Detta	  kan	  

ha	  ökat	  minnesförmågan	  och	  att	  på	  så	  sätt	  tagit	  bort	  den	  eventuella	  effekten	  som	  

inhiberingen	  av	  inkongruent	  material	  skapade.	  

Nedan	  diskuteras	  resultatet	  som	  visar	  att	  STAI	  korrelerade	  positivt	  med	  

minne	  i	  testfasen	  men	  endast	  då	  inkongruent	  material	  visats	  vid	  nyinlärning.	  Det	  finns	  

en	  möjlighet	  att	  denna	  korrelation	  har	  en	  subtraktiv	  verkan	  på	  det	  generella	  resultatet	  

för	  minne	  i	  denna	  betingelse.	  Det	  är	  möjligt	  att	  om	  dessa	  individer	  uteslutits	  så	  kanske	  

en	  större	  skillnad	  mellan	  de	  båda	  betingelserna	  (kongruent	  och	  inkongruent	  

nyinlärning)	  framkommit	  då	  medelvärdet	  för	  minnen	  efter	  inkongruent	  nyinlärning	  

hade	  sjunkit.	  Att	  utesluta	  de	  individer	  som	  skattar	  högst	  på	  STAI	  hade	  dock	  inneburit	  att	  

antalet	  försökspersoner	  sjunkit	  ytterligare	  vilket	  hade	  minskat	  experimentets	  power	  

vilket	  i	  sin	  tur	  gjort	  det	  svårare	  att	  upptäcka	  en	  skillnad.	  

	  

Ett	  möjligt	  problem	  är	  att	  de	  minnesprestationer	  som	  mättes	  i	  själva	  verket	  inte	  

speglade	  kopplingen	  mellan	  den	  okända	  personen	  och	  omdömen	  och/eller	  inte	  de	  

meningar	  som	  exemplifierade	  omdömet.	  Det	  som	  kan	  ha	  inträffat	  är	  att	  de	  två	  första	  



	   38	  

bokstäverna	  i	  omdömet	  var	  tillräckliga	  för	  att	  aktivera	  dels	  omdömet	  och	  via	  omdömet	  

sedan	  också	  den	  exemplifierande	  meningen.	  Det	  vill	  säga:	  försökspersonerna	  hade	  haft	  

samma	  minnesprestationer	  även	  utan	  att	  ansikten	  och	  namnet	  på	  den	  okända	  individen	  

visats	  i	  testfasen.	  Det	  är	  följaktligen	  möjligt	  att	  en	  försvagning	  av	  kopplingen	  har	  

inträffat	  efter	  nyinlärning	  av	  inkongruent	  material	  men	  att	  testet	  inte	  klarar	  av	  att	  

detektera	  denna	  eventuellt	  försvagade	  koppling	  då	  aktiveringen	  av	  omdömet	  (via	  cued	  

recall)	  också	  aktiverar	  meningarna	  och	  att	  denna	  aktivering	  är	  oberoende	  av	  styrkan	  på	  

kopplingen	  mellan	  okänd	  person	  och	  omdöme/mening.	  Resultatet	  från	  det	  implicita	  

testet	  tyder	  dock	  på	  att	  kopplingen	  har	  försvagats	  vilket	  stödjer	  idéen	  om	  att	  en	  

försvagning	  eventuellt	  också	  kan	  ha	  inträffat	  för	  explicit	  minne	  men	  att	  de	  testet	  inte	  

klarar	  av	  att	  detektera	  effekten.	  

	  

Det	  signifikanta	  resultat	  som	  fanns	  för	  explicit	  minne	  var	  att	  de	  försökspersoner	  som	  

skattat	  högt	  för	  trait-‐ångest	  (STAI)	  hade	  signifikant	  bättre	  minnesprestation	  för	  de	  

omdömen	  som	  tillhörde	  okända	  personer	  som	  senare	  parades	  med	  inkongruent	  

material.	  De	  hade	  också	  bättre	  minne	  generellt	  för	  exemplifierande	  meningar.	  Denna	  

studies	  fjärde	  hypotes	  var	  att	  några	  av	  de	  individuella	  variabler	  som	  undersökts	  skulle	  

korrelera	  med	  förmågan	  att	  hantera	  inkongruent	  information.	  Det	  ser	  ut	  att	  var	  så	  att	  ju	  

mer	  ångestbenägen	  en	  person	  är	  desto	  svårare	  är	  det	  att	  glömma	  negativ	  information.	  	  

För	  omdömen	  pekar	  resultatet	  på	  att	  då	  en	  individ	  försöker	  glömma	  eller	  omvärdera	  ett	  

omdöme	  så	  ökar	  detta	  försök	  möjligheten	  till	  senare	  framplockning	  istället	  för	  att	  

minska	  den.	  En	  möjlig	  förklaring	  till	  detta	  kanske	  går	  att	  finna	  i	  de	  studier	  som	  visade	  att	  

glömska	  för	  emotionella	  ord	  inte	  var	  linjär	  som	  en	  funktion	  av	  antal	  försök	  att	  inhibera	  

(Banich	  et	  al.,	  2008).	  En	  förklaring	  till	  detta	  var	  att	  emotionella	  ord	  är	  mindre	  tydliga	  

och	  att	  detta	  påverkar	  möjligheten	  att	  inhibera	  dem.	  De	  människor	  som	  har	  högre	  

ångest	  upplever	  kanske	  de	  negativ	  omdömena	  som	  så	  negativa	  att	  de	  just	  får	  denna	  

emotionella	  luddiga	  karaktär.	  Detta	  går	  också	  att	  koppla	  till	  kunskapen	  att	  hjärnan	  inte	  

verkar	  var	  i	  lika	  noggrann	  då	  emotionella	  minnen	  aktiveras	  (Windmann	  &	  Kutas,	  2001),	  

de	  kan	  vara	  luddiga	  och	  ändå	  vara	  starka.	  När	  individer	  med	  hög	  STAI	  sedan	  skall	  

inhibera	  dessa	  negativa	  minnen	  så	  uppstår	  den	  effekt	  som	  gör	  att	  dessa	  minnen	  först	  

ökar	  i	  styrka.	  Och	  då	  inte	  ett	  tillräckligt	  antal	  försök	  att	  inhibera	  erbjöds	  så	  hann	  de	  

aldrig	  börja	  tappa	  i	  styrka	  utan	  inhiberingsförsöken	  ledde	  snarare	  till	  en	  förstärkning	  av	  

dessa	  minnen.	  	  
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Två	  förutsättningar	  för	  att	  denna	  förklaring	  skall	  var	  möjlig	  är	  att	  

omdömena	  var	  just	  otydliga	  (det	  kan	  verka	  kontraintuitivt	  då	  det	  ju	  var	  en	  hög	  

prestation	  för	  omdömen)	  samt	  att	  inhiberingsprocessen	  var	  aktuell	  endast	  då	  

försökspersonerna	  behövde	  glömma	  eller	  omvärdera.	  Den	  första	  förutsättningen	  kan	  

antas	  vara	  uppfylld	  då	  pilotstudier	  (genomförda	  på	  två	  personer)	  visade	  att	  om	  inte	  

omdömen	  visades	  tillsammans	  med	  de	  två	  första	  bokstäverna	  så	  var	  prestationerna	  

mycket	  låga.	  I	  detta	  experiment	  kan	  igenkänningen	  av	  omdömen	  förmodligen	  

klassificeras	  som	  bekanthet	  och	  inte	  som	  erinring	  då	  omdömena	  inte	  kan	  plockas	  fram	  

självständigt	  utan	  med	  hjälp	  av	  de	  två	  första	  bokstäverna	  i	  omdömet,	  det	  blir	  cued	  recall.	  

DF	  har	  endast	  visat	  sig	  fungera	  på	  erinring.	  Detta	  innebär	  att	  den	  höga	  prestation	  vi	  fått	  

förmodligen	  beror	  på	  att	  det	  var	  just	  bekanthet	  och	  inte	  erinring	  som	  mättes.	  Kunskapen	  

från	  pilotstudien	  talar	  för	  att	  förmågan	  till	  erinring	  förmodligen	  är	  mycket	  dålig	  för	  

omdömen	  vilket	  pekar	  på	  att	  de	  har	  den	  luddigheten	  som	  ovan	  nämnts.	  Hur	  kommer	  det	  

sig	  då	  att	  försökspersonerna	  endast	  försöker	  inhibera	  då	  inkongruent	  material	  studeras	  

in?	  Det	  kan	  vara	  så	  att	  då	  någon	  med	  en	  tendens	  till	  ångest	  får	  höra	  att	  den	  skall	  glömma	  

något	  så	  gör	  just	  denna	  instruktion	  att	  minnet	  aktiveras	  kraftigare,	  lite	  som	  att	  

försökspersonen	  måste	  plocka	  fram	  det	  denne	  skall	  glömma.	  Framplockningen	  sker	  

kanske	  beroende	  på	  att	  dessa	  individer	  har	  mer	  lättväckta	  negativa	  minnen.	  Att	  bli	  

påmind	  om	  att	  det	  finns	  något	  att	  glömma	  aktiverar	  minnet.	  Ett	  litet	  teoretiskt	  stöd	  går	  

att	  fina	  i	  faktumet	  att	  människor	  med	  ångest	  har	  ett	  perceptionsbias	  för	  ångestrelaterad	  

information	  (Gotlib	  &	  Joormann,	  2010),	  det	  behövs	  mindre	  för	  att	  de	  skall	  upptäcka	  och	  

påverkas	  av	  sådan	  information.	  	  

Ytterligare	  en	  möjlighet	  är	  att	  då	  en	  individ	  som	  skatta	  högt	  på	  STAI	  får	  veta	  

att	  denne	  skall	  glömma	  något	  så	  aktiveras	  minnet	  kraftigare,	  denna	  kraftigare	  

emotionella	  aktivering	  kanske	  taxerar	  de	  kognitiva	  resurser	  som	  krävs	  för	  hantering	  av	  

interferens	  från	  ursprunglig	  negativa	  minnen	  med	  hjälp	  av	  ER.	  Aktiveringen	  av	  det	  

negativa	  emotionella	  minner	  fungerar	  kanske	  som	  den	  distractor	  task	  som	  användes	  i	  

studien	  som	  visade	  att	  DF	  minskar	  om	  en	  kognitivt	  krävande	  uppgift	  (exempelvis	  räkna	  

vokaler)	  ges	  samtidigt	  som	  inhiberingsprocessen	  är	  aktiv	  (Macrae	  et	  al.,	  1997).	  	  

	  

STAI	  korrelerade	  också	  med	  minnesprestation	  för	  meningar	  i	  båda	  betingelserna	  under	  

nyinlärning	  (kongruent	  och	  inkongruent).	  Detta	  är	  förmodligen	  en	  funktion	  av	  att	  dessa	  

försökspersoner	  kodat	  in	  den	  negativa	  informationen	  bättre	  vilket	  gör	  den	  lättare	  att	  
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plocka	  fram.	  För	  meningar	  fanns	  inte	  den	  skillnad	  mellan	  betingelser	  som	  upptäcktes	  för	  

omdömen.	  Detta	  kan	  bero	  på	  att	  meningarna	  var	  tydligare	  inkodade	  i	  minnet	  och	  inte	  

hade	  den	  luddighet	  som	  gällde	  för	  omdömen.	  En	  möjlighet	  är	  att	  ju	  högre	  värden	  på	  

STAI	  desto	  starkare	  inkodade	  minnen	  och	  när	  minnena	  är	  tillräckligt	  starka	  så	  är	  den	  

interferens	  som	  skapas	  vid	  nyinlärning	  för	  svag	  för	  att	  påverka	  oavsett	  vad	  den	  består	  

av.	  Det	  hade	  kanske	  behövts	  en	  mycket	  starkare	  interferensmanipulation	  för	  att	  

försvaga	  dessa	  minnen.	  	  

	  

Det	  sista	  som	  avses	  diskuteras	  under	  rubriken	  explicit	  minne	  är	  frågan	  varför	  varken	  

BDI	  eller	  PANAS	  visade	  sig	  korrelera	  med	  minne	  för	  negativ	  information.	  Detta	  då	  de	  

flesta	  idag	  menar	  att	  en	  anledning	  till	  varför	  människor	  drabbas	  av	  depression	  är	  ett	  

kognitivt	  bias	  för	  att	  percepiera	  negativ	  information	  och	  för	  att	  minnas	  den	  bättre	  

(Gotlib	  &	  Joormann,	  2010).	  Ett	  möjligt	  svar	  kan	  vara	  att	  denna	  studie	  inte	  innehöll	  

tillräckligt	  många	  individer	  med	  en	  hög	  poäng	  på	  BDI	  vilket	  gör	  att	  effekten	  inte	  

framkommer.	  En	  annan	  möjlighet	  är	  att	  instruktionerna	  för	  vad	  försökspersonerna	  

skulle	  göra	  med	  minnen	  var	  för	  konkreta.	  Det	  har	  visat	  sig	  att	  deprimerade	  människor	  

minnesprestationer	  är	  på	  en	  normalnivå	  om	  uppgiften	  är	  strukturerad,	  eventuellt	  för	  att	  

rumination	  undviks	  (Gotlib	  &	  Joormann,	  2010).	  

	  

Implicita	  minnen	  

Mätningen	  av	  implicit	  känslomässigt	  minne	  för	  de	  fiktiva	  personerna	  gjordes	  för	  att	  

kunna	  besvara	  frågeställningarna	  ett	  och	  tre.	  Resultatet	  visar	  att	  nyinlärning	  påverkar	  

implicit	  minne	  och	  tar	  bort	  kongruenseffekten	  för	  alla	  individer	  som	  använde	  sig	  av	  

omvärdering	  i	  båda	  nyinlärningsbetingelserna	  och	  för	  försökspersonerna	  som	  

instruerades	  att	  glömma	  men	  då	  bara	  då	  inkongruent	  information	  visats.	  Det	  intressanta	  

här	  är	  att	  de	  försökspersoner	  som	  instruerats	  om	  att	  hälften	  av	  de	  fiktiva	  individerna	  

hade	  genomfört	  ett	  arbete	  med	  sig	  själv,	  dels	  inte	  hade	  något	  implicit	  minne	  för	  dessa	  

individer	  men	  framförallt	  inte	  heller	  hade	  det	  för	  den	  hälft	  som	  de	  endast	  fick	  mer	  

negativ	  information	  om.	  Det	  ser	  ut	  som	  att	  vetskapen	  om	  att	  människor	  kan	  arbeta	  med	  

sig	  själva	  fick	  försökspersonerna	  att	  minska	  den	  negativa	  laddningen	  för	  alla	  okända	  

individer.	  Denna	  generalisering	  eller	  smitta	  var	  högst	  oväntad	  och	  författaren	  till	  denna	  

studie	  har	  inte	  hittat	  någon	  teori	  eller	  empiri	  som	  kan	  förklara	  detta	  tillfredställande.	  En	  

tänkbar	  hypotes	  är	  att	  vetskapen	  om	  att	  vissa	  individer	  kan	  ändra	  sig	  skapade	  ett	  
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förhållningssätt	  som	  var	  mer	  stabilt	  än	  det	  som	  uppstod	  då	  vissa	  var	  baktalade.	  Detta	  

förhållningssätt	  kan	  vara	  det	  som	  förknippades	  med	  individerna	  och	  ersatte	  den	  tidigare	  

negativa	  implicita	  kopplingen.	  Något	  som	  också	  eventuellt	  skulle	  kunna	  vara	  en	  

förklaring,	  är	  att	  instruktionen	  till	  omvärdering	  skapade	  en	  större	  aktivitet	  i	  mer	  dorsala	  

och	  laterala	  delar	  av	  frontalloben,	  de	  delar	  som	  har	  visat	  sig	  vara	  aktiva	  vid	  mer	  kall	  

problemlösning	  och	  kognition.	  Och	  att	  omvärdera	  verkar	  vara	  förknippat	  just	  med	  ett	  

mer	  neutralt	  känsloläge.	  Det	  har	  visat	  sig	  att	  just	  förmågan	  att	  göra	  om	  heta	  problem	  till	  

mer	  kalla	  är	  viktigt	  för	  att	  kunna	  lösa	  problem	  (Zelazo	  &	  Cunningham,	  2007).	  Det	  är	  

troligt	  att	  den	  omvärderande	  instruktionen	  leder	  till	  ett	  mer	  resonerande	  tänkande	  då	  

ny	  regler	  (förklaringar)	  tillförs	  att	  ta	  hänsyn	  till	  i	  tankeprocessen,	  medan	  instruktionen	  

att	  glömma	  inte	  kräver	  lika	  mycket	  av	  tänkande.	  Denna	  mera	  kalla	  aktivering	  kanske	  är	  

stabil	  när	  den	  aktiverats	  vilket	  skulle	  innebära	  att	  när	  de	  okända	  individer,	  som	  

förknippas	  med	  negativ	  information	  även	  under	  nyinlärningsfasen	  visas,	  så	  reflekterar	  

försökspersonerna	  till	  den	  på	  ett	  mer	  kallt	  sätt.	  Och	  att	  förhålla	  sig	  mer	  neutralt	  till	  

individerna	  även	  då	  negativ	  information	  visas	  tar	  kanske	  bort	  den	  mer	  implicita	  

emotionella	  kopplingen.	  	  

En	  möjlig	  tolkning	  av	  resultatet	  för	  implicit	  minne	  är	  att	  nyinlärning	  av	  explicit	  

information	  påverkar	  implicit	  minne.	  Detta	  blir	  intressant	  då	  det	  innebär	  att	  explicit	  

information	  även	  påverkar	  implicita	  delar	  av	  ett	  minne,	  detta	  i	  sin	  tur	  stärker	  den	  teori	  

LeDoux	  (1996)	  beskriver	  där	  implicita	  och	  explicita	  minnen	  bildar	  en	  integrerad	  helhet.	  

Resultatet	  skulle	  kunna	  vara	  en	  indikation	  på	  att	  det	  via	  information	  går	  att	  påverka	  

negativa	  implicita	  kopplingar,	  vilket	  kanske	  kan	  ses	  som	  ett	  stöd	  för	  bland	  annat	  

psykoterapi.	  

	  

Gillande	  

En	  frågeställning	  i	  denna	  studie	  var	  vad	  som	  påverkade	  försökspersonernas	  skattning	  av	  

gillande	  för	  en	  individ.	  Resultaten	  visar	  att	  skattningen	  påverkades	  både	  av	  vilken	  

nyinlärningsbetingelse	  den	  okända	  individen	  var	  del	  av	  men	  också	  av	  vilken	  

hanteringsstrategi	  försökspersonen	  använde	  sig	  av	  under	  nyinlärningsfasen.	  De	  

försökspersoner	  som	  fått	  veta	  att	  den	  negativa	  informationen	  var	  falsk	  tyckte	  signifikant	  

mycket	  bättre	  om	  de	  okända	  individer	  detta	  gällde	  i	  jämförelse	  med	  de	  försökspersoner	  

som	  fick	  veta	  att	  individen	  ändrat	  sig	  själv.	  Dessa	  resultat	  är	  begripliga	  då	  det	  inte	  finns	  

en	  anledning	  att	  tycka	  illa	  om	  någon	  som	  inte	  gjort	  något	  negativt	  alls.	  	  
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Den	  intressanta	  diskussionen	  blir	  hur	  dessa	  resultat	  hänger	  samman	  med	  

resultaten	  från	  måtten	  på	  implicit	  och	  explicit	  minne.	  Då	  ingen	  skillnad	  i	  minne	  för	  

omdöme	  eller	  meningar	  kunde	  hittas	  så	  kan	  inte	  detta	  mått	  förklara	  varför	  vi	  gillar	  

några	  mer	  än	  andra,	  det	  är	  inte	  våra	  minnen	  på	  en	  detaljerad	  nivå	  som	  avgör.	  Resultaten	  

visade	  en	  trend	  för	  att	  negativa	  implicita	  minne	  fanns	  för	  vissa	  av	  de	  okända	  personerna.	  

Detta	  resultat	  säger	  oss	  att	  det	  inte	  är	  det	  implicita	  minnet	  ensamt	  som	  avgör	  om	  vi	  

gillar	  någon;	  kongruenseffekten	  fanns	  kvar	  för	  de	  okända	  individer	  som	  parats	  med	  

kongruent	  information	  hos	  de	  försökspersoner	  som	  instruerats	  att	  glömma,	  gillande	  

skattningen	  skiljde	  dock	  inte	  mellan	  försökspersoner	  som	  instruerats	  att	  glömma	  eller	  

att	  omvärdera.	  Det	  som	  verkar	  vara	  avgörande	  är	  vetskapen	  om	  vilken	  grupp	  individen	  

tillhör,	  när	  försökspersonen	  vet	  att	  det	  här	  är	  en	  individ	  som	  tillhör	  den	  grupp	  individer	  

som	  arbetat	  med	  sig	  själv	  eller	  blivit	  förtalad	  då	  gillar	  de	  dem.	  Vad	  som	  sedan	  gör	  att	  

försökspersonerna	  gilla	  de	  som	  förtalats	  mer	  än	  de	  som	  förändrar	  sig	  är	  svårare	  att	  sluta	  

sig	  till	  utifrån	  resultaten.	  Det	  är	  troligt	  att	  det	  beror	  på	  att	  försökspersonerna	  minns	  att	  

vissa	  individer	  tillhör	  en	  grupp	  som	  är	  helt	  oskyldiga,	  den	  andra	  gruppen	  

försökspersoner	  vet	  att	  individerna	  har	  ändrat	  sig	  men	  minns	  de	  negativa	  utsagorna	  och	  

blir	  därför	  inte	  lika	  positivt	  bedömda,	  de	  är	  inte	  helt	  förlåtna.	  Det	  kan	  också	  vara	  så	  att	  

de	  försökspersoner	  som	  vet	  att	  hälften	  av	  de	  okända	  individerna	  är	  helt	  oskyldiga	  

upplever	  en	  större	  kontrast	  mellan	  de	  två	  grupperna.	  Denna	  kontrast,	  eller	  känsla	  för	  

skillnad	  förstärker	  eventuellt	  upplevelsen	  av	  gillandet	  för	  de	  förtalade	  individerna.	  Lite	  

som	  att	  vi	  tycker	  om	  någon	  mer	  om	  det	  finns	  en	  otrevlig	  människa	  att	  jämföra	  med.	  Det	  

kan	  också	  finnas	  en	  samverkan	  med	  den	  kongruenseffekt	  som	  hittades.	  Där	  det	  implicita	  

minnet	  tillsammans	  med	  kännedomen	  om	  grupptillhörighet	  förstärker	  upplevelsen	  av	  

skillnad	  och	  i	  linje	  med	  ovanstående	  resonemang	  om	  kontrast	  leder	  detta	  till	  större	  

gillande	  för	  de	  förtalade	  individerna.	  Vad	  som	  är	  riktigt	  kan	  denna	  studie	  inte	  besvara	  då	  

vi	  inte	  har	  kontrollerat	  för	  denna	  eventuellt	  upplevda	  kontrast.	  Hur	  detaljerat	  och	  

specifikt	  ett	  minne	  måste	  vara	  för	  att	  börja	  påverka	  en	  människas	  gillandeskattning	  är	  

ett	  område	  för	  vidare	  forskning.	  Denna	  studie	  indikerar	  att	  medvetenhet	  om	  

grupptillhörighet	  är	  tillräcklig	  och	  att	  explicita	  minnen	  för	  vad	  en	  individ	  mer	  specifikt	  

har	  gjort	  är	  oväsentliga.	  
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Validitet	  

I	  detta	  experiment	  liksom	  i	  många	  experiment	  finns	  det	  en	  konflikt	  mellan	  inre	  och	  yttre	  

validitet.	  Kontroll	  ställs	  mot	  generaliserbarhet.	  	  

	  

Intern	  validitet.	  Det	  går	  att	  på	  djupet	  diskutera	  validiteten	  i	  många	  detaljer	  av	  detta	  

experiment,	  men	  av	  hänsyn	  till	  läsaren	  diskuteras	  endast	  några.	  Ett	  a	  priori	  antagande	  

som	  görs	  i	  denna	  studie	  är	  att	  försökspersonerna	  i	  nyinlärningsfasen	  tvingas	  hantera	  

interferens	  och	  att	  detta	  skapar	  glömska.	  Detta	  antagande	  görs	  baserat	  på	  att	  

försökspersonerna	  får	  upprepade	  chanser	  till	  inlärning	  av	  informationen	  samt	  då	  de	  

ombeds	  använd	  olika	  strategier	  för	  att	  lära	  sig	  informationen.	  De	  har	  också	  många	  

krokar	  att	  hänga	  upp	  inlärningen	  på	  exempelvis	  både	  namn,	  ansikte	  samt	  att	  omdöme	  

och	  mening	  hänger	  ihop	  men	  också	  att	  meningen	  är	  meningsfulle	  (grammatiken	  är	  en	  

ledtråd	  i	  sig).	  Men	  det	  är	  ändock	  ett	  a	  priori	  antagande	  då	  experimentet	  inte	  har	  någon	  

kontroll	  för	  hur	  mycket	  försökspersonerna	  faktiskt	  lärt	  sig	  under	  inlärningsfasen	  och	  att	  

dessa	  minnen	  sedan	  interfererar.	  Detta	  medför	  att	  det	  inte	  med	  säkerhet	  går	  att	  utgå	  

från	  att	  den	  glömska	  som	  uppstår	  är	  en	  konsekvens	  av	  manipulationen	  i	  

nyinlärningsfasen.	  

	   Ett	  annat	  a	  priori	  antagande	  är	  att	  försökspersonerna	  faktiskt	  lär	  sig	  något	  

under	  nyinlärning.	  Detta	  då	  det	  inte	  kontrolleras	  hur	  mycket	  de	  lärt	  sig	  under	  

nyinlärningen.	  Det	  är	  teoretiskt	  möjligt	  att	  alla	  effekter	  som	  framkommit	  även	  skulle	  

uppstå	  utan	  nyinlärning,	  detta	  är	  dock	  högst	  otroligt.	  

	  

En	  annan	  osäkerhet	  är	  huruvida	  hanteringsstrategi	  verkligen	  skapar	  en	  gruppskillnad.	  

Påverkar	  de	  instruktioner	  som	  ges	  i	  nyinlärningsfasen	  verkligen	  hur	  försökspersonerna	  

förhåller	  sig	  till	  den	  tidigare	  inlärda	  informationen.	  Detta	  har	  inte	  kontrollerats	  för,	  

vilket	  skulle	  kunna	  ha	  gjorts	  med	  exempelvis	  hjärnavbildning	  eller	  med	  något	  kvalitativt	  

mått.	  Resultaten	  för	  implicit	  minne	  och	  för	  gillande	  tyder	  dock	  på	  att	  instruktionen	  har	  

påverkat.	  	  

	  

Extern	  validitet.	  Går	  dessa	  resultat	  att	  generalisera	  längre	  än	  till	  de	  individer	  som	  

deltagit	  och	  till	  processer	  som	  sker	  även	  utanför	  laboratoriet?	  Denna	  studie	  har	  använt	  

sig	  av	  randomiserad	  tilldelning	  dock	  ej	  av	  ett	  randomiserat	  urval,	  deltagarna	  var	  alla	  

studenter	  och	  i	  tjugo	  års	  ålder.	  Detta	  skapar	  en	  osäkerhet	  kring	  vilken	  population	  
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deltagarna	  representerar.	  Strikt	  bedömt	  går	  det	  bara	  att	  generalisera	  till	  studenter	  i	  

Lund	  i	  tjugoårsåldern	  och	  kanske	  också	  till	  studenter	  i	  Sverige.	  Ålder	  är	  en	  faktor	  som	  

påverkar	  förmågan	  att	  minnas	  och	  även	  emotionsreglering	  förändras	  påverkas	  av	  

utvecklingsnivå.	  Dessa	  skillnader	  påverkar	  dock	  först	  i	  sina	  extremer	  (barndom	  och	  

ålderdom).	  Om	  dessa	  faktorer	  verkligen	  förändrar	  de	  processer	  som	  här	  undersökts	  är	  

dock	  högst	  oklart.	  Även	  om	  olika	  patologiska	  variabler	  undersöktes	  (ångest,	  depression)	  

så	  är	  detta	  inte	  ett	  kliniskt	  urval	  vilket	  gör	  en	  generalisering	  till	  dessa	  populationer	  

vansklig.	  Denna	  studie	  är	  genomförd	  i	  en	  västerländsk	  kulturell	  sfär	  och	  resultatet	  går	  

därför	  inte	  att	  utan	  försiktighet	  och	  medvetenhet	  att	  applicera	  på	  andra	  kulturella	  sfärer.	  

Det	  finns	  flera	  områden	  inom	  denna	  studie	  som	  teoretiskt	  skulle	  kunna	  påverkas	  av	  

kultur,	  exempelvis	  synen	  på	  en	  människa	  som	  har	  förbättrat	  sig.	  

	  

I	  denna	  studie	  har	  det	  eftersträvats	  att	  skapa	  en	  situation	  som	  kan	  skapa	  processer	  som	  

liknar	  de	  som	  utspelar	  sig	  även	  utanför	  laboratoriet.	  I	  detta	  experiment	  presenterades	  

alla	  de	  fiktiva	  individerna	  på	  en	  dataskärm	  och	  med	  endast	  en	  bild	  som	  hade	  ett	  neutralt	  

ansiktsuttryck.	  När	  vi	  skapar	  oss	  en	  bild	  av	  en	  människa	  i	  verkliga	  livet	  så	  är	  det	  många	  

fler	  sinnesintryck	  som	  påverkar	  oss	  då	  vi	  formar	  vårt	  förhållande	  till	  individer.	  Tanken	  

är	  dock	  att	  det	  framförallt	  handlar	  om	  kvantitativa	  skillnader	  och	  att	  de	  resultat	  som	  här	  

diskuterats	  fångar	  grundläggande	  processer	  som	  inte	  förändras	  till	  något	  helt	  annat	  då	  

minnena	  och	  emotionerna	  är	  kraftigare.	  

	  

Förbättringar	  och	  vidare	  forskning	  

Möjliga	  förbättringar.	  En	  förbättring	  av	  denna	  studie	  som	  skulle	  vara	  möjlig	  är	  att	  

ersätta	  de	  exemplifierande	  meningarna	  med	  ord	  och	  på	  så	  sätt	  enbart	  ha	  ord	  som	  är	  

omdömen	  om	  den	  fiktiva	  individen.	  Detta	  hade	  gjort	  experimentet	  mer	  likt	  ett	  redan	  

beprövat	  paradigm	  nämligen	  directed	  forgetting	  det	  hade	  dock	  fortfarande	  behållit	  sin	  

originalitet	  då	  omdömena	  hade	  varit	  knutna	  till	  en	  individ.	  Och	  då	  DF	  har	  en	  redan	  

bevisad	  effekt	  hade	  det	  varit	  lättare	  att	  gör	  a	  priori	  antaganden	  om	  att	  nyinlärningen	  

faktiskt	  åstadkom	  glömska.	  Något	  som	  också	  hade	  undvikits	  med	  enbart	  ord	  är	  den	  

svårighet	  det	  innebär	  att	  göra	  en	  exakt	  kodning	  av	  meningar.	  Då	  meningarnas	  

korrekthet	  skulle	  skattas	  tillförs	  ett	  visst	  utrymme	  för	  godtycklighet.	  

En	  annan	  förbättring	  hade	  varit	  att	  införa	  ett	  explicit	  test	  efter	  inlärningsfasen	  för	  att	  

säkerställa	  hur	  mycket	  försökspersonerna	  mindes	  och	  på	  så	  sätt	  ha	  ett	  jämförelsemått	  
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som	  kunde	  avslöja	  om	  nyinlärning	  orsakar	  glömska,	  detta	  har	  dock	  en	  negativ	  

konsekvens	  då	  experimenttiden	  ytterligare	  förlängs.	  	  

Det	  eventuella	  problemet	  med	  att	  personerna	  inte	  skapat	  tillräckligt	  med	  negativ	  effekt	  

för	  att	  den	  emotionella	  inkongruensen	  skall	  accentueras	  skulle	  kanske	  kunna	  undvikas	  

genom	  att	  personerna	  presenterades	  mer	  levande	  med	  exempelvis	  rörlig	  bild	  och	  att	  de	  

sa	  sitt	  namn	  (för	  att	  tillföra	  en	  röst).	  Detta	  hade	  förmodligen	  stärkt	  känslan	  av	  att	  det	  var	  

en	  riktig	  person	  och	  då	  hade	  kanske	  omdömena	  blivit	  starkare	  negativa.	  	  

En	  effekt	  som	  här	  inte	  studerats	  men	  som	  hade	  varit	  av	  intresse	  är	  vad	  personerna	  

minns	  av	  den	  information	  de	  lärde	  sig	  i	  nyinlärningsfasen.	  Det	  är	  en	  intressant	  att	  veta	  

om	  effekten	  av	  inkongruent	  material	  snarare	  är	  av	  proaktiv	  karaktär.	  Är	  det	  så	  att	  det	  är	  

svårare	  att	  lära	  sig	  inkongruent	  material	  än	  kongruent?	  Detta	  hade	  i	  sådana	  fall	  visat	  sig	  

i	  minne	  för	  den	  information	  som	  studerats	  i	  nyinlärningsfasen.	  Nackdelen	  är	  återigen	  att	  

detta	  hade	  förlängt	  tidsåtgången	  för	  experimentets	  genomförande.	  	  

Ytterligare	  ett	  mått	  av	  intresse	  är	  hur	  personen	  kände	  sig	  efter	  inlärningsfasen.	  Som	  

ovan	  nämnts	  så	  reduceras	  effekten	  i	  DF	  av	  positivt	  humör.	  Det	  hade	  varit	  värdefullt	  att	  

veta	  om	  detta	  eventuellt	  förminskade	  effekten	  av	  experimentbetingelsen.	  

En	  möjlighet	  som	  hade	  varit	  ett	  alternativ	  var	  att	  inte	  ge	  någon	  förklaring	  på	  varför	  den	  

inkongruenta	  informationen	  presenterades	  och	  i	  efterhand	  frågat	  försökspersonerna	  

vilken	  strategi	  de	  använde	  och	  sett	  om	  detta	  påverkat	  utfallet.	  Detta	  hade	  dock	  också	  

blivit	  mycket	  tidskrävande.	  

	  

Vidare	  forskning.	  Ett	  förslag	  på	  hur	  frågan	  om	  inlärning	  av	  inkongruent	  material	  

påverkar	  skulle	  kunna	  studeras	  vidare	  är	  att	  pröva	  det	  i	  DF-‐paradigmet.	  Detta	  skulle	  låta	  

sig	  göras	  genom	  att	  orden	  i	  den	  andra	  listan	  man	  lär	  sig	  görs	  inkongruenta	  i	  förhållande	  

till	  de	  i	  den	  första	  listan.	  I	  detta	  paradigm	  skulle	  också	  graden	  av	  inkongruens	  kunna	  

studeras	  för	  att	  undersöka	  om	  det	  finns	  ett	  tröskelvärde	  för	  när	  inkongruensen	  är	  

tillräckligt	  stark	  för	  att	  bli	  en	  faktor	  som	  påverkar.	  

	  

Frågan	  kring	  vad	  som	  starkast	  påverkar	  vad	  vi	  säger	  oss	  tycka	  om	  en	  person	  är	  också	  ett	  

område	  för	  vidare	  forskning.	  I	  denna	  studie	  visade	  det	  sig	  svårt	  att	  avgöra	  om	  det	  endast	  

var	  de	  lite	  grövre	  minnen	  som	  grupptillhörighet	  ensamt	  eller	  om	  det	  var	  en	  additiv	  

effekt	  tillsammans	  med	  det	  implicita	  minnet	  som	  skapade	  ogillande	  av	  personer.	  
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Experiment	  då	  dessa	  variabler	  hålls	  under	  bättre	  kontroll	  krävs	  för	  att	  avgöra	  vad	  som	  

påverkar	  starkast	  och	  vad	  som	  är	  en	  konsekvens	  av	  vad.	  

	  

Sammanfattning	  

Denna	  studie	  visade	  att	  människor	  med	  högre	  traitångest	  hade	  svårare	  att	  glömma	  

negativ	  information	  men	  bara	  om	  de	  ombads	  att	  glömma	  eller	  omvärdera	  den.	  Detta	  kan	  

indikera	  att	  dessa	  individer	  förhåller	  sig	  till	  negativa	  minnen	  annorlunda.	  En	  fråga	  att	  

vidare	  undersöka	  är	  om	  orsaken	  beror	  på	  en	  minskad	  förmåga	  till	  att	  emotionsreglera	  

när	  minnena	  väcks	  som	  är	  förklaringen	  eller	  om	  det	  är	  så	  att	  det	  är	  minnena	  i	  sig	  som	  är	  

starkare	  inkodade.	  	  

	  

Denna	  studie	  visar	  också	  att	  inkongruent	  nyinlärning	  tar	  bort	  den	  implicita	  emotionella	  

laddningen	  för	  en	  okänd	  individ.	  Av	  stort	  intresse	  är	  dock	  att	  om	  hanteringsstrategin	  

omvärdering	  används	  så	  försvinner	  även	  den	  implicita	  negativa	  laddningen	  för	  de	  

okända	  individer	  som	  parats	  med	  kongruent	  information	  under	  nyinlärning.	  Hur	  detta	  

ska	  förklaras	  kräver	  ytterligare	  studier	  som	  mer	  specifikt	  fokuserar	  på	  de	  mekanismer	  

som	  ligger	  till	  grund	  för	  emotionsregleringsstrategin	  omvärdering.	  Värt	  att	  lyfta	  upp	  är	  

också	  att	  explicit	  nyinlärning	  påverkar	  implicita	  minnen,	  dessa	  system	  verkar	  interagera.	  

	  

Ytterligare	  ett	  resultat	  av	  intresse	  är	  att	  människors	  skattning	  av	  gillande	  för	  en	  okänd	  

individ	  påverkas	  av	  nyinlärning	  men	  att	  effekten	  blir	  större	  om	  försökspersonen	  

instrueras	  att	  glömma	  den	  ursprungliga	  negativa	  informationen	  i	  jämförelse	  med	  om	  de	  

får	  veta	  att	  individen	  har	  arbetat	  med	  sig	  själv	  och	  förändrats.	  Dessa	  resultat	  tyder	  på	  att	  

det	  är	  människors	  minne	  för	  vilken	  grupp	  eller	  kategori	  som	  en	  individ	  tillhör	  som	  avgör	  

vad	  vi	  tycker	  om	  honom	  och	  att	  specifika	  minnen	  för	  vad	  en	  individ	  har	  gjort	  inte	  är	  

nödvändiga	  för	  att	  påverka	  vår	  explicita	  skattning	  av	  gillande.	  
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Appendix	  A	  
	  
	  
	  
INFORMATION	  TILL	  FORSKNINGSPERSON	  
	  
Tillfrågande	  om	  deltagande	  

Du	  tillfrågas	  härmed	  om	  Du	  vill	  deltaga	  i	  denna	  studie	  som	  inkluderar	  datoriserade	  
beteendetest.	  

	  
Bakgrund	  och	  syfte	  
Det	  generella	  syftet	  med	  undersökningen	  är	  att	  öka	  förståelsen	  för	  grundläggande	  
minnes-‐	  och	  känsloregleringsfunktioner.	  Avsikten	  är	  att	  kartlägga	  hur	  vi	  lär	  oss	  och	  
plockar	  fram	  information	  ur	  minnet,	  samt	  att	  undersöka	  hur	  känslor	  påverkar	  dessa	  
processer.	  	  

	  
Studiens	  genomförande	  

Experimentet	  består	  av	  tre	  huvuddelar.	  I	  de	  två	  första	  delarna	  kommer	  ett	  antal	  stimuli	  
(t	  ex	  ansikten	  och	  meningar)	  att	  presenteras	  och	  Din	  uppgift	  är	  att	  försöka	  lägga	  dessa	  
på	  minnet	  och	  i	  en	  tredje	  del	  kommer	  Din	  minnesprestation	  för	  det	  inlärda	  materialet	  
att	  mätas.	  	  

	  

Experimentet	  är	  nästan	  helt	  datoriserat,	  vilket	  innebär	  att	  Du	  kommer	  att	  presenteras	  
för	  olika	  typer	  av	  stimuli	  på	  en	  datorskärm	  och	  att	  alla	  Dina	  bedömningar	  samlas	  in	  för	  
lagring	  via	  de	  svar	  du	  ger	  via	  datorn.	  	  	  

	  
Undersökningstiden	  är	  c:a	  40	  minuter.	  
	  

Hantering	  av	  data	  

Persondata	  från	  studien	  kommer	  att	  lagras	  i	  ett	  register	  och	  databehandlas.	  Dina	  
uppgifter	  är	  sekretesskyddade	  och	  ingen	  obehörig	  har	  tillgång	  till	  registret.	  Då	  data	  från	  
studien	  publiceras	  kommer	  enskilda	  individer	  inte	  att	  kunna	  identifieras.	  Hanteringen	  
av	  Dina	  uppgifter	  regleras	  av	  Personuppgiftslagen	  (SFS1998:204).	  	  

	  
Sekretess	  
Vi	  behandlar	  resultaten	  av	  studien	  konfidentiellt.	  
	  
Frivillighet	  
Du	  deltar	  helt	  frivilligt	  och	  kan	  när	  som	  helst	  avbryta	  Din	  medverkan	  i	  studien	  utan	  att	  
behöva	  ange	  någon	  anledning.	  	  
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Ytterligare	  information	  

Förutom	  denna	  skriftliga	  information	  kommer	  Du	  att	  bli	  muntligen	  informerad	  före	  
undersökningen.	  Då	  får	  Du	  också	  möjlighet	  att	  ställa	  frågor.	  Du	  är	  också	  välkommen	  att	  
ringa	  någon	  av	  följande	  personer	  för	  att	  få	  ytterligare	  information.	  

	  

Mikael	  Johansson,	  projektansvarig	   Lukas	  Kornfeld,	  experimentledare	  

Professor	   Kandidat/magister/PEX-‐student	  	  

Neuropsykologiska	  avdelningen	   Tel:	  0736	  731860	  

Institutionen	  för	  psykologi	   	  

Tel:	  046	  –	  222	  36	  39	   	  

	  
	  

Jag	  har	  muntligen	  informerats	  om	  studien	  och	  tagit	  del	  av	  den	  skriftliga	  informationen.	  
Jag	  är	  medveten	  om	  att	  mitt	  deltagande	  i	  studien	  är	  fullt	  frivilligt	  och	  att	  jag	  när	  som	  
helst	  och	  utan	  närmare	  förklaring	  kan	  avbryta	  mitt	  deltagande.	  

	  
	  
_____________________	   _____________________	  

Datum	   Datum	  
	  

_____________________	   _____________________	  

Deltagarens	  signatur	   Experimentledarens	  signatur	  
	  
_____________________	   _____________________	  

Deltagarens	  namnförtydligande	   Experimentledarens	  namnförtydligande	  
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Appendix	  B	  

	  

Instruktion	  experimentbetingelse	  omvärdering	  	  

Den	  individ	  du	  nu	  kommer	  att	  presenteras	  för	  har	  genom	  en	  livskris	  insett	  att	  han	  måste	  
ändra	  sitt	  beteende	  och	  har	  efter	  ett	  stort	  arbete	  med	  sig	  själva	  lyckats	  förändra	  sin	  
personlighet.	  Det	  omdöme	  som	  nu	  kommer	  att	  presenteras	  är	  de	  som	  korrekt	  beskriver	  
individen	  idag.	  Lägg	  det	  på	  minnet	  då	  du	  senare	  kommer	  att	  testas	  för	  det!	  

	   	  

Instruktion	  instruerad	  glömska.	  

De	  omdöme	  du	  tidigare	  fick	  om	  den	  individ	  som	  nu	  kommer	  att	  presenteras	  för	  visades	  
för	  att	  förtala	  individen	  och	  var	  helt	  felaktiga.	  Försök	  att	  GLÖMMA	  det	  och	  lär	  dig	  det	  
korrekta	  omdömet	  som	  nu	  kommer	  att	  visas,	  då	  du	  kommer	  att	  testas	  för	  det!	  

	  

Instruktion	  kontrollbetingelse	  (kongruent	  information)	  

Du	  ska	  nu	  få	  ytterligare	  information	  om	  den	  här	  individen.	  Lägg	  den	  på	  minnet,	  då	  du	  
kommer	  att	  testas	  för	  den!	  
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Appendix	  C	  

	  

	  

Negativa	  omdömen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Exemplifierande	  mening	  

	  

kriminell	   han	  har	  rånat	  minst	  tolv	  människor	  under	  knivhot	  
oärlig	   han	  tar	  åt	  sig	  äran	  för	  sådant	  som	  andra	  gjort	  
svekfull	   han	  är	  ofta	  otrogen	  mot	  sin	  partner	  
psykopatisk	   han	  bryr	  sig	  inte	  om	  andras	  känslor	  
falsk	   han	  pratar	  ofta	  illa	  om	  sina	  vänner	  
egoistisk	   han	  bryr	  sig	  inte	  om	  hur	  andra	  mår	  
respektlös	   han	  stjäl	  andras	  ägodelar	  
odräglig	   han	  förstör	  alltid	  andras	  fester	  
sadistisk	   han	  njuter	  av	  att	  plåga	  andra	  
frånstötande	   han	  har	  sår	  över	  hela	  kroppen	  
usel	   han	  har	  övergivit	  sina	  barn	  
äcklig	   han	  har	  dålig	  kroppshygien	  
otrevlig	   han	  skriker	  ofta	  på	  andra	  
rutten	   han	  trakasserar	  hemlösa	  
vidrig	   han	  tycker	  om	  att	  ha	  sex	  med	  barn	  
hotfull	   han	  är	  alltid	  beväpnad	  
aggressiv	   han	  har	  lätt	  för	  att	  vråla	  på	  folk	  som	  irriterar	  honom	  
illojal	   han	  byter	  umgänge	  så	  fort	  det	  kan	  ge	  honom	  fördelar	  
hänsynslös	   han	  utnyttjar	  sina	  kollegor	  för	  att	  nå	  egen	  framgång	  
vulgär	   han	  gillar	  att	  blotta	  sig	  för	  ensamma	  kvinnor	  
mobbare	   han	  fryser	  ut	  andra	  för	  att	  själv	  bli	  populär	  
avundsjuk	   han	  missunnar	  sin	  kompis	  stipendiet	  hon	  fått	  
snål	   han	  bjuder	  aldrig	  sina	  vänner	  när	  de	  är	  ute	  
hatisk	   han	  tycker	  illa	  om	  de	  flesta	  han	  träffar	  
gemen	   han	  gillar	  att	  göra	  bort	  andra	  människor	  
brutal	   han	  har	  flera	  gånger	  slagit	  ner	  andra	  
galen	   han	  attackerar	  oskyldiga	  människor	  
ohygglig	   han	  arbetar	  som	  torped	  åt	  maffian	  
kontrollerande	   hans	  fru	  får	  inte	  ha	  egna	  pengar	  
ondskefull	   han	  har	  torterat	  andra	  människor	  
ilsken	   han	  är	  snabb	  att	  skälla	  ut	  andra	  
tyrannisk	   han	  bestämmer	  allt	  i	  sin	  familj	  
dömande	   han	  ser	  ofta	  ner	  på	  andra	  
djävulsk	   han	  plågar	  sina	  husdjur	  
grym	   han	  slår	  sina	  barn	  
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Positiva	  omdömen	   	   Exemplifierande	  meningar	  

	  

kvick	   han	  är	  bra	  på	  att	  kontra	  i	  diskussioner	  
ivrig	   han	  vill	  gärna	  påbörja	  saker	  direkt	  
företagsam	   han	  har	  startat	  flera	  bolag	  
lättsam	   han	  tar	  inte	  så	  allvarligt	  på	  livet	  
atletisk	   han	  tränar	  akrobatik	  på	  elitnivå	  
pratsam	   han	  tycker	  om	  långa	  telefonsamtal	  
avslappnad	   han	  blir	  sällan	  stressad	  
hälsosam	   han	  motionerar	  dagligen	  
ärlig	   han	  fuskar	  aldrig	  	  
trovärdig	   han	  talar	  alltid	  sanning	  
energisk	   han	  har	  alltid	  något	  på	  gång	  
nyfiken	   han	  frågar	  alltid	  en	  massa	  
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Appendix	  D	  
	  
	  
	  

Negativa	  Ord	   	   	   	   	   Positiva	  Ord	   	  
	  
	  

	  
tumör	   charm	  
panik	   idyll	  
plåga	   jubel	  
avsky	   ängel	  
svält	   hurra	  
piska	   kalas	  
fruktan	   valpar	  
rånmord	   finess	  
tragedi	   godhet	  
slaveri	   hjälte	  
hunger	   snille	  
tragik	   skratt	  
mördare	   småbarn	  
blodbad	   harmoni	  
grymhet	   klokhet	  
cancer	   paradis	  
terror	   passion	  
fiende	   skönhet	  
mardröm	   trivsel	  
elände	   fnitter	  


