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Tack till.. 

Vi vill tacka alla som deltog i experimentet för er tid och ert bidrag. Vi vill också rikta ett 

stort tack till Petra Nedeczey-Ruzsak som hade en stor roll i utformningen av experimentet 

och datainsamlingen. Slutligen vill vi tacka vår handledare Mikael Johansson för all 

värdefull hjälp och engagemang under hela arbetet. 
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Abstract 

Vårt långtidsminne har en avgörande roll i våra liv. Det ligger till grund för vår uppfattning 

av det som har hänt, det som händer just nu och det som kommer hända i framtiden. Två 

viktiga funktioner av långtidsminnet är förmågan att urskilja liknande intryck från varandra 

och från tidigare minnen samt förmågan att framgångsrikt associera fram det som har hänt 

med hjälp av mindre beståndsdelar. Dessa funktioner kallas mönsterseparation och 

mönsterkomplettering. Tidigare studier har studerat dessa dynamiska processer genom 

minnestest av vardagliga objekt medan vi här tar ett mer socialt perspektiv och undersöker 

ansiktsigenkänning med skiftande blickriktning som manipulation. Resultatet visade att en 

mötande blick under testfasen gav en signifikant bättre igenkänning, ökad förmåga att 

upptäcka nya ansikten från gamla och en ökad benägenhet till övergeneralisering. En 

avvikande blick vid testfasen var förknippad med bättre mönsterseperationsförmåga. 

Deltagarnas responstider visade att de var signifikant snabbare för igenkänning av ansikten 

med mötande blick och signifikant snabbare på mönsterkomplettering än mönsterseparering 

vid både mötande och avvikande blick. Vi undersökte också om mönsterseparation och 

mönsterkomplettering samvarierade med grad av depressivitet och social ångest men fann 

inget signifikant samband.  

 

Nyckelord: minne, mönsterseparation, mönsterkomplettering, övergeneralisering, blick, 

sociala stimuli, BPS-O, depression, BDI, social ångest, SAQ-A30 
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Introduktion 

Vårt minne utgör allt vi är. Minnet är våra erfarenheter, vår personlighet, vår 

kunskapsbank och vårt förhållningssätt till omgivningen. Sinnesintryck etableras först i 

korttidsminnet för att sedan kodas om till långtidsminnet. Långtidsminnet kan delas upp i 

deklarativt och icke deklarativt minne, vilket också kan kallas explicit och implicit. Implicita 

minnen är exempelvis procedurminne, olika heuristiker och scheman som vi inte är 

medvetna om. Explicita minnen syftar till ihågkommandet av fakta eller händelser som kan 

behandlas medvetet och uttryckas explicit. Utöver den implicita och explicita uppdelningen 

skiljer vi även på två typer explicita minnen som kallas för semantiska och episodiska 

minnen. Semantiska minnen är fristående kunskap om omvärlden medan episodiska minnet 

innehåller händelser och upplevelser ur ett autobiografiskt perspektiv. Det deklarativa 

episodiska minnet tillåter oss därmed att göra detaljrika mentala tidsresor och återuppleva 

tidigare händelser med inslag från flera av våra sinnen. Både episodiska och semantiska 

minnen lagras i långtidsminnet men de är inte bara väsentligt för tillbakablickar för det som 

har hänt. Erlagda minnen påverkar dessutom hur vi upplever och kodar in nya minnen. De 

erfarenheter vi redan besitter formar våra nya intryck genom att bland annat styra vår 

uppmärksamhet och ligga till grund för hur vi tolkar situationer och händelser (Eichenbaum 

& Cohen, 2001). 

Hjärnavbildningsstudier och djurlessionsstudier har visat att mediala temporalloben 

har en viktig roll för episodiska minnets funktion. Mer specifikt så har hjärnstrukturen 

hippocampus en särskilt betydande roll för både inkodning och framplockning av episodiska 

minnen. Episodiska minnen lagras inte i hippocampus men den hjälper till att konsolidera de 

episodiska minnena från korttidsminnet till långtidsminnet. Hippocampus funktion kan 

förklaras som en kopplingsstation som binder associationsbanor till specifika minnen som 

lagras i andra hjärnregioner (Purves et al., 2012). Denna studie syftar till att undersöka hur 

processer i långtidsminnet påverkas av sociala stimuli i form av ansikten och hur 

observatörens grad av välmående påverkar dessa processer. 

Mönsterseparation och mönsterkomplettering som processer 

Två viktiga funktionella processer för det deklarativa långtidsminnet är 

mönsterseparation och mönsterkomplettering. Dessa processer är viktiga för att kunna skilja 

på liknande minnesrepresentationer samt för att göra nödvändiga generaliseringar utifrån 

minnen vilket leder till ackumulering av kunskap (Leal & Yassa, 2018). Mönsterseparation 

är väsentligt för att det ska vara möjligt att återge detaljer från ett minne som delar 

komponenter med andra minnen. Om exempelvis en person har vardagliga rutiner och 
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brukar vakna vid samma tid, gå till jobbet samma tid och äta sina måltider vid samma tid så 

kan det vara svårt för denne att återberätta någon specifik detalj, som vilken färg det var på 

tröjan hen bar under måndagen. Genom mönsterseparation blir det möjligt att hålla isär de 

liknande dagarna med hjälp av avvikande detaljer. Mönsterseparation ses därför som en 

process som ligger till grund för inkodning då det skapas nya neurala mönster som håller 

minnen separata (Deng, Aimone & Gage, 2010). Mönsterkomplettering är en process som 

relaterar till mönsterseparation men sker när ett erlagt minne framplockas genom att 

påminnande aspekter aktiveras. Till exempel kan ett fotografi av en strand återväcka minnen 

från sommarkvällen då det togs. Mönsterkomplettering är en viktig process för 

långtidsminnet som gör att människor kan dra nytta av tidigare erfarenheter för att förstå 

nutida skeenden. Människan är väldigt bra på att mönsterkomplettera och behöver ofta få 

ledtrådar för att aktivera ett minne. Ibland leder detta till en felaktig mönsterkomplettering 

då stimuli kan ha överlappande komponenter med ett redan erlagt minne och därmed 

återaktiverar samma neurala vägar. Detta kallas för övergeneraliseringar. Exempelvis kan ett 

liknande fotografi av en annan strand väcka samma minne till liv trots att det inte är från 

samma plats. Långtidsminnet är beroende av dessa två funktioner för att kunna särskilja och 

bibehålla specifika minnen samt för att kunna kombinera gamla och nya erfarenheter. 

Funktionerna är således väsentliga i vårt vardagliga liv (Hunsaker & Kesner, 2013). 

Mönsterseparation och mönsterkomplettering i hippocampus 

För att kunna förstå hur dessa processer går till är det viktigt att förstå vilka neurala 

strukturer i hjärnan som ligger till grund för dem. Hippocampus har länge varit i centrum för 

härledningen av det deklarativa minnets neurala grund (Eichenbaum & Cohen, 2001). 

Litteraturen för mönsterseparation och mönsterkomplettering tyder på att hippocampus även 

har en stor roll för dessa processer. Hippocampus tycks fungera både som ett konkurrerande 

nätverk för inlärning och som ett autoassociativt nätverk. Detta innebär att den bidrar till att 

minska överlappande neural aktivitet för att reducera risken för interferens likväl som den 

gör det möjligt för aktivitetsmönster av minnesrepresentativa neuron att återaktiveras av 

relaterade ledtrådar (Hunsaker & Kesner, 2013). På så vis är mönsterseparation och 

mönsterkomplettering två dynamiska processer som kan tyckas överlappa i hippocampus 

men de ska refereras till som två distinkta processer som involverar olika subregioner. Dessa 

subregioner har olika egenskaper samt olika grad av neural konnektivitet med närliggande 

områden. Det området i hippocampus som främst tar emot information från kortikala 

områden kallas för entorhinal cortext (EC). EC projicerar sedan vidare information till bland 

annat Dentate Gyrus (DG) och Cornu Ammonis area 1 samt 3 (CA1 och CA3). DG, CA1 



 

 

MS OCH MK I SOCIAL KONTEXT 

5 

och CA3 verkar vara viktiga för mönsterseparation då de är involverade i sorteringen av 

överflödig information från liknande intryck som gör det möjligt att särskilja olika 

händelser. CA3 har också visats vara involverad vid mönsterkomplettering beroende på grad 

av likhet med stimulit (Leal & Yassa, 2018). Även dessa subregioner delas upp utifrån olika 

funktioner. Den dorsala delen av DG bidrar till spatial mönsterseparation och ventrala DG 

utför mönsterseparation av dofter. Dorsala CA1 bidrar istället till temporal 

mönsterseparation, vad det gäller platser och visuella objekt, och ventrala CA1 till den 

temporala aspekten av mönsterseparation av dofter (Kesner, 2013). DG är lämplig för 

funktioner som mönsterseparation då den innehåller 5–10 gånger fler neuron än EC som är 

dess primära källa för inkommande information. Likt algoritmer i maskininlärning så 

skickas information till högre dimensioner av utrymme för att kunna främja diskriminering 

(Deng et al., 2010). Vad det gäller mönsterkomplettering så visade Gold och Kesner (2005) 

att subregionen CA3 har en viktig roll för spatiala funktioner då överlappningar av neural 

aktivitet var större i CA3 än CA1 vid spatial mönsterkomplettering. CA3 anses vara ett 

associativt nätverk där utomstående cues kan aktivera kluster av neuron som i sin tur är 

kopplade till neuron som representerar ett särskilt minne (Deng et al., 2010). Dessutom har 

de visat att råttor som utsattes för lesioner i CA3 fick en försämrad 

mönsterkompletteringsförmåga. Den anatomiska distinktionen mellan mönsterseparation och 

mönsterkomplettering stöds också av Neunuebel och Knierim (2014) som visade att DC 

främst är involverad vid mönsterseparation och CA3 främst vid mönsterkomplettering, 

förutsatt att stimulit i hög grad delar liknande komponenter med ett etablerat minne.  

Uppgift för mönsterseparation (BPS-O) 

Stark, Yassa, Lacy och Sark (2013) har tagit fram forskningsparadigmet “The 

Behavioral Pattern Separations Task - Object Version” (BSP-O) för att undersöka 

mönsterseparation. Uppgiften bestod av två faser, en inkodningsfas och en 

framplockningsfas, där deltagarna inte visste om att de skulle bli testade på bilderna som 

presenterades. I första fasen presenterades deltagarna för bilder på vardagliga objekt och 

skulle besluta om de tillhörde kategorin “inomhus” eller “utomhus” genom knapptryck. 

Efter denna fas kom det en framplockningsfas där det presenterades bilder på objekt igen 

och deltagarna skulle avgöra om varje objekt var gammalt, liknande eller nytt jämfört med 

objekten i den föregående fasen. “Gammalt” innebar en identisk repetition från första fasen, 

“liknande” innebar att objektet var till synes likt ett redan presenterat material fast med 

någon alternering och “nytt” innebar helt nya objekt. De tre kategorierna i 

framplockningsfasen utgjorde varsin tredjedel av materialet. Framgångsrik 
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mönsterseparation innebar att deltagarna rapporterade “liknande” på liknande bilder medan 

rapportering av “gammalt” på liknande ansågs som en övergeneralisering som var styrd av 

mönsterkomplettering. För att kalkylera mönsterseparationsförmågan så tog de andelen rätt 

rapporterade “liknande” subtraherat med andelen rapporterade “liknande” på nya objekt. 

Detta gjordes för att korrigera deltagarnas bias mot att rapportera “liknande” på samtliga 

objekt. BPS-O är en väletablerad uppgift för att undersöka mönsterseparation samt 

mönsterkomplettering och ligger även till grund för forskningsparadigmet i den här studien. 

Ansiktsminne och blickens betydelse 

Det finns en bakomliggande komplexitet kring hur vi bäst kommer ihåg ansikten 

men det har inte gjorts någon forskning om vilken funktion mönsterseparation och 

mönsterkomplettering har vid ansiktsigenkänning. Befintlig litteratur inom social kognition 

stödjer dock att blickens riktning hos en observerad person har en signifikant effekt för hur 

väl personen kommer bli ihågkommen vid ett senare tillfälle (Emery, 2000; Freeth, Ropar 

Chapman & Mitchell, 2010; Kaisler & Leder, 2016; Mason, Hood & Mcrae, 2004). En blick 

riktad mot observatören ger bättre inkodning och större sannolikhet att bli ihågkommen 

jämfört med om blicken är riktad åt sidan vid inkodningstillfället (Kaisler & Leder, 2016). 

En lyckad inkodning är bland annat beroende av graden uppmärksamhet som erläggs vid 

inkodningstillfället. von Grünau och Aniston (1995) visade att en mötande blick drog till sig 

uppmärksamheten hos en observatör vilket i sin tur gav en djupare inkodning av dessa 

ansikten. En ökad uppmärksamhet bidrog även till en större motivation för att komma ihåg 

ansiktet likväl som det ökar möjligheten för interaktion. 

 Förutom att en mötande blick kan antyda en ömsesidig vilja för kontakt och initierar 

en interaktion mellan parterna så finns det fler möjliga bakomliggande förklaringar i 

forskningen till blickens relevans för en djupare inkodning. Ewing, Rhodes och Pellicano 

(2013) visade att en mötande blick ökar hur pass attraktiv den observerade uppfattades vara. 

En person har i sin tur större sannolikhet att bli ihågkommen om den uppfattas som attraktiv 

och har ett fysiskt omtyckbart ansikte (Lin, Lendry & Ebner, 2016). Enligt Todorov, Baron, 

Oosterhof (2008) så tenderar också ett attraktivt ansikte att få högre skattning av värme när 

det gäller de två dimensionerna: värme och kompetens, som tagits fram av Fiske, Cuddy, 

Glick och Xu (2002) som modell för social värdering. Blickens riktning har således en social 

relevans för att den är kopplad till andra sociala mekanismer som bidrar till en direkt eller 

indirekt ökning av motivationen hos observatören att komma ihåg personer. Den sociala 

relevansen av blickriktning tycks vara så djupt rotad att den inte behöver vara explicit för att 

fortfarande ha en effekt. Lawson (2015) visade i sin studie med “Implicit Associations Test” 
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att det finns en omedveten preferens för mötande blickar snarare än ansikten som tittar bort 

och detta tycks gälla oberoende av ansiktsuttryck.  

Depression och minne 

Forskning har visat att personer med depression har försämrat långtidsminne. Mer 

specifikt handlar det om en övergeneralisering, alltså en benägenhet till att vara mindre 

specifik i samband med framplockning av minnen (Shelton & Kirwan, 2013; van Vreeswijk 

& de Wilde, 2004). Som nämnt har hippocampus en betydande roll i deklarativt minne. En 

metaanalys av Campbell, Marriott, Nahmias, och MacQueen (2004) undersökte 

hippocampus volym hos individer med djup depression och konstaterade att området var 

reducerat i relation till kontrollgruppens. En minskad volym i hippocampus tyder på en 

hämmad neurogenes som innebär att det inte skapas lika många nya neuron som det gör 

normalt. Utifrån den berörda litteraturen så kunde dock inte metaanalysen avgöra om denna 

förändring sker i början av sjukdomen eller om det orsakas av återkommande depression. 

Detta har betydelse i frågan om det är möjligt att predicera depression med hjälp av ett 

försämrat minne. Minskningen av hippocampala strukturer verkar dessutom kunna hämmas 

av antidepressiva mediciner vilket återigen tyder på att depression är kopplat till en minskad 

neurogenes (Sheline, Gado, & Kraemer, 2003). En faktor till varför deprimerade människor 

har en benägenhet att övergeneralisera är deras bristande förmåga att särskilja liknande 

material, med andra ord deras mönsterseparationsförmåga. Därmed finns det även litteratur 

som visar på ett negativt samband mellan depression och mönsterseparation. 

Mönsterseparationsförmågan har visat sig vara sämre hos de individer som är depressiva och 

har hämmad neurogenes i hippocampus. Således är det förmodat att neurogenesen i 

hippocampus har en betydande roll för mönsterseparation (Shelton & Kirwan, 2013). För att 

undersöka detta genomförde França, Bitencourt, Maximilla, Barros och Monserrat (2017) en 

metaanalys som rapporterade ett överlag konsekvent resultat där en majoritet av inräknade 

studier visade att neurogenes i hippocampus har en bidragande effekt för 

mönsterseparationsförmågan. Hög skattning på ett test som mäter depressivitet borde således 

relatera till försämrad mönsterseparation. Dock var det två studier i metastudien vars resultat 

visade motsatt riktning vilket ger en viss heterogenitet i deras data och resultatet blir 

inkonsekvent samt inte normalfördelat. Enligt Franc et. al. (2017) så var detta nödvändigtvis 

inte ett problem då metaanalyser tenderar att vara robusta mot dessa typer av förbrytelse mot 

normalitet. De betonar därför att en hämmad neurogenes fortfarande har ett prediktionsvärde 

för försämrad mönsterseparationsförmågan. 
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Ångest och minnet 

Eftersom blickriktningen indikerar på en social interaktion är det intressant att 

undersöka hur social ångest påverkar blickens relevans för minnet. I en studie av Kikutani 

(2018) undersöktes det hur minnet av okända ansikten påverkades av bland annat 

deltagarnas nivå av social ångest, blickens riktning och arga respektive glada ansiktsuttryck. 

I resultatet framkom det att det var större träffsäkerhet för glada ansikten än arga oavsett 

blickriktning, dock minskade denna effekt vid högre nivåer av social ångest. Vad gäller 

enbart blicken så fann Kikutani ingen effekt och diskuterar själv att en möjlig orsak var 

studiens utformning. Studien använde en medveten inlärning av ansikten vilket kan ha gjort 

att blicken förlorade sin sociala relevans.  

Som tidigare nämnt så tenderar depression att leda till försämrat minne men det finns 

däremot stöd för att upplevd ångest ibland kan leda till det motsatta och förbättra 

minnesprestationen. Balderston et al (2017) visade att inducerad ångest faktiskt förbättrade 

deltagarnas mönsterseparationsförmåga jämfört med en kontrollgrupp som inte upplevde 

någon ångest. De framkallade ångest hos testgruppen genom ett hot om elchocker som 

kunde inträffa vid inkodningen eller framplockningen. Resultatet visade att deltagarna var 

bättre på att upptäcka liknande föremål under framplockningen om de hade utsatts för hot 

under inkodningen. Denna förbättrade prestation krävde dock att deltagarna inte hade utsatts 

för hot under framplockningen utan enbart vid inkodningen. Förbättringen av 

mönsterseparationsförmågan troddes bero på en djupare inkodning som orsakades av en 

större emotionell respons vid närvaron av hotet om elchocken.  

Syfte och hypoteser 

 Många minnesstudier som studerat mönsterseparation och mönsterkomplettering har 

använt vardagliga objekt såsom verktyg, möbler, frukter och geometriska figurer som stimuli 

i experimenten (; Balderston et al., 2017; Morcom, 2015; Schlichting, Mumford & Preston, 

2015; Stark et al. 2013). Stimuli ifråga hade alltså lite social relevans för deltagarna. Vi 

anser därför att det är intressant att undersöka mönsterseparation och mönsterkomplettering i 

en mer social kontext som också anspelar på en situation som liknar vardagliga skeenden. 

Interaktion med andra människor är något som tillhör vår vardag, ofta med personer vi redan 

känner men ibland med personer som vi aldrig har sett förut. Därmed tycker vi det är 

lämpligt att undersöka mönsterseparation och mönsterkomplettering som processer vid 

ansiktsigenkänning. Genom att modifiera BPS-O av Stark et al. (2013) och använda sociala 

stimuli i form av neutrala ansikten med alternering av blickriktning så skapar vi ett nytt 

paradigm. Detta paradigm har ett nyhetsvärde då det är första gången som sociala stimuli 
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används för att undersöka mönsterseparation samt mönsterkomplettering och hur 

blickriktningen påverkar dessa processer. Då tidigare litteratur har hittat en korrelation 

mellan depression och mönsterseparationsförmågan (Déry et al., 2013; Shelton & Kirwan, 

2013) vill vi även undersöka hur graden av välmående samvarierar med förmågan att kunna 

skilja ansikten åt. En persons välmående är enligt befintlig litteratur även relevant för 

blickriktningens påverkan på igenkänning (Kikutani, 2018; van Vreeswijk & de Wilde, 

2004). Därmed blir deltagarnas självskattade välmående, i from av graden depressivitet och 

social ångest, en väsentlig del av vår studie. 

Vi hypotiserar att ansikten som presenteras med en mötande blick kommer bli 

ihågkomna i större utsträckning än ansikten med avvikande blick eftersom tidigare studier 

har visat på djupare inkodning för mötande blick (Emery, 2000; Freeth, Ropar Chapman & 

Mitchell, 2010; Kaisler & Leder, 2016; Mason, Hood & Mcrae, 2004). Vi antar därmed även 

att ett ansikte som har en mötande blick vid inkodningen men en avvikande blick vid 

framplockningen kommer leda till mer framgångsrik mönsterseparation (Anderson & 

Kirwan, 2017; Deng et al., 2010; Emery, 2000). Vad det gäller mönsterkomplettering så tror 

vi att en mötande blick vid framplockning kommer att leda till en övergeneralisering i större 

utsträckning än en avvikande blick. Detta antagande baserar vi på att en avvikande blick inte 

ger lika djup inkodning jämfört med en mötande blick vilket kan resultera i att ett liknande 

stimuli aktiverar samma neurala vägar eftersom detaljerna inte är separat inkodade 

(Anderson & Kirwan, 2017; Deng et al 2013; Leal & Yassa, 2018). Utöver dessa hypoteser 

angående blick förmodar vi att personer som skattar sig högre på depressivitet (BDI) 

uppvisar sämre förmåga till mönsterseparation, baserat på resultaten från metastudier av 

França et al. (2017) och Campbell et al. (2014). Detta skulle alltså resultera i en negativ 

korrelation mellan depressivitet och mönsterseparation vilket innebär att en hög skattning 

leder till övergeneralisering i större utsträckning. Dessa deltagare skulle alltså felaktigt 

bedöma liknande ansikten som “gammalt”. Vi tror även det kommer att finnas ett samband 

mellan social ångest och den eventuella förbättrade minnesprestationen som orsakas av 

mötande blick. En hög skattning på SAQ-30 kan möjligen samvariera med en ökad 

uppmärksamhet på sociala signaler såsom blickriktningen. Således hypotiserar vi att hög 

skattning på SAQ-30 kommer att ha en positiv korrelation med 

mönsterseparationsförmågan, precis som inducerad ångest hade i experimentet av 

Balderston et al. (2017).  
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Metod 

Deltagare 

 I experimentet deltog 35 personer varav 20 kvinnor och 15 män med en medelålder 

på 24,06 (SD 3,621). Samtliga deltagare var studenter från olika fakulteter på Lunds 

Universitet och rekryterades genom en digital intresseanmälan som delades på sociala 

medier. Vi samlade sedan in mailadresser till de personer som var intresserade av att delta 

och gjorde utskick med information och en länk till en hemsida för att boka tid till 

experimentet. Majoriteten av deltagarna hade en koppling till någon av experimentledarna i 

form av gemensamma studier eller gemensam umgängeskrets. Samtliga personer gav ett 

skriftligt samtycke till sitt deltagande innan experimentet började och fick en biobiljett som 

tack för sin medverkan. Ingen av deltagarna rapporterade att de hade någon neurologisk 

sjukdom.  

Material 

 Experimentet utformades i E-prime 2.0 och genomfördes med E-run. Bilder på 

ansikten utgjorde experimentets stimuli och hämtades från “The Oslo Face Database” 

(Leknes, 2012). Totalt användes 180 bilder på neutrala ansikten där personerna presenteras 

med blicken framåt eller blicken åt höger eller vänster. Experimentet utfördes på en stationär 

dator med en 22 tums färgskärm och tog cirka 30 minuter att genomföra. För att mäta 

deltagarnas grad av social ångest och depressivitet användes “Social Anxiety Questionnaire 

for Adults (SAQ-A30)” (Caballo, Salazar, Irurtia, Arias & CISO-A Research Team, 2012) 

respektive “Beck’s Depression Inventory (BDI)” (Beck, Steer, & Brown, 1996) som 

deltagarna fick fylla i efter experimentet var avslutat. SAQ-A30 mätte fem olika faktorer 

varav två faktorer avsåg att mäta interaktion. 

Design 

 Experimentet utformades för att generera beteendedata som sedan kunde jämföras 

med hjärnans elektriska aktivitet som mättes med hjälp av EEG. EEG-mätningar utfördes på 

samtliga deltagare men har exkluderats från denna rapport då analyseringen av EEG-datan 

var för tidskrävande för att kunna utföras under tidsperioden som motsvarar en 

kandidatuppsats på 15 högskolepoäng. Även om EEG-analysen inte finns med i denna 

rapport som kommer den att genomföras för att bidra med kunskap till kommande projekt. 

Beteende-experimentet utformades som en mixad design med en inom-individsvariabel i 

form av blickens riktning samt depression och social ångest som mellan-individsvariabler. 

Blicken hos ansiktena var antingen riktade rakt fram eller åt höger/vänster. Experimentet 
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bestod utav fem block som vardera innehöll en inkodningsfas och en framplockningsfas med 

en räkneuppgift som distraktion mellan faserna. Vi presenterade 12 fotografier under 

inkodningen och framplockningsfasen bestod i sin tur av 36 bilder varav 12 nya, 12 gamla 

och 12 liknande. Bilderna var indelade i 6 stycken stimuli-listor som användes för att 

motbalansera materialet över deltagarna så att alla bilder förekom lika ofta som gammalt, 

liknande och nytt, samt i båda blickriktningarna. Stimuli-listorna gjorde det därmed möjligt 

för E-run att randomisera vilka bilder som användes vid varje fas under experimentet utan en 

bild förekom oftare vid en vis position än de andra. Vi använde BPS-O-paradigmet av Stark 

et al. (2013) som inspiration till utformningen av experimentet.  

 Procedur 

 Alla deltagare fick inledande verbal information om studien då vi berättade att 

experimentet testade kognitiva funktioner såsom minne och ansiktsigenkänning (se Muntliga 

instruktioner i bilagor). Detta skedde på antingen svenska eller engelska eftersom en del av 

våra deltagare var studenter som inte var svensktalande. Vi gav även instruktioner för 

experimentet och därefter fick personerna godkänna sitt deltagande genom skriftligt 

samtycke.  

Under EEG-förberedelserna fick deltagarna relevant information om tekniken 

samtidigt som vi applicerade mössan med elektroder på huvudet. Experimentet utfördes 

sedan vid ett skrivbord med dator och tangentbord i ett isolerat rum utan distraktioner. På 

skärmen presenterades först skriftliga instruktioner om testet innan deltagarna manuellt 

klickade sig vidare för att starta experimentet. Alla instruktioner på datorn var på engelska. 

Under inkodningsfasen presenterades deltagarna för 12 bilder där varje bild visades i 2 

sekunder. Under denna fas rapporterade deltagarna om personen på bilden var en man eller 

en kvinna genom att trycka på tangenten Q respektive P. För att skapa en baseline till EEG-

analysen där amplituderna för presenterat stimuli kan jämföras så visades en blankruta både 

före och efter varje bild på 500 milisekunder. Under distraktionsuppgiften instruerades 

deltagarna till att tyst räkna baklänges i steg av tre från ett tresiffrigt tal, detta pågick i 25 

sekunder. I framplockningsfasen presenterades deltagarna för 36 bilder som visades i 3 

sekunder vardera. Av dessa 36 bilder var 12 identiska från föregående fas, 12 var samma 

person med skiftad riktning på blicken och 12 var nya ansikten. Deltagarna instruerades till 

att försöka avgöra om ansiktena som visades på skärmen var exakt samma som under 

inkodningen (gammalt), om det var en tidigare visad person fast en annan presentation 

(liknande) eller ett helt nytt ansikte (nytt). Före presentationen av varje ansikte hänvisade ett 

fixeringskors var på skärmen deltagarna skulle kolla (se Figur 1). Rapporteringen av 
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“gammalt”, “liknande” och “nytt” utfördes genom att trycka på tangenterna “1”, “2” eller 

“3”. Knappen som representerade “gammalt” och “nytt” skiftades mellan “1” och “3” för 

varannan deltagare. Efter experimentet besvarade deltagarna de två enkäterna BDI och 

SAQ-A30 och fick sedan ställa eventuella frågor om experimentet samt blev informerade 

om studiens syfte och 

hypotes.

 

Etiska aspekter 

 Samtliga deltagare informerades både verbalt och skriftligt om deras frivilliga 

deltagande och deras rätt till att avbryta experimentet när som helst utan att behöva ange 

orsak. Vi berättade även att de individuella resultaten skulle hållas anonyma. Övriga etiska 

aspekter vi fick ha i åtanke var hanteringen av personlig information i form av social ångest- 

och depressivitetsskattningarna. Vi förvarade skattningarna separat från deltagarnas 

signaturer för att de inte skulle kunna kopplas ihop. Med deltagarnas välmående i åtanke fick 

varje person möjlighet att berätta hur de upplevt experimentet efteråt och det fanns det tid 

för eventuella nya frågor. Samtliga deltagare fick då även ta del av studiens syfte och 

hypotes, och därmed hur deras data skulle komma till användning. 
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Dataanalys 

I experimentet så mättes parametrarna: total andel rätt, igenkänning, 

mönsterseparation, mönsterkomplettering/övergeneralisering, grad av depressivitet samt 

social ångest. Samtliga mått på minne har korrigerats för feltryckningar genom subtraktion 

av samma svar på felaktig kategori. Detta gjorde vi för att undvika att en deltagare skulle 

kunna få en hög andel korrekta svar inom en kategori, exempelvis gamla bilder, genom att 

bara trycka samma knapp. I detta fall trycka “gammalt” under hela experimentet. För att 

testa blickens relevans för dessa parametrar så har det gjort parvisa t-test mellan mötande 

och avvikande blick.  

Igenkänning. Igenkänning innebar därmed den procentuella andel korrekta 

tryckningar av “gammalt” subtraherat med andelen felaktiga tryckningar av “gammalt” på 

nya bilder (korrekt gammalt – gammalt på nya bilder). 

Mönsterseparation. Framgångsrik mönsterseparation innebar andelen gånger som 

deltagarna tryckte “liknande” korrekt subtraherat med andelen felaktigt rapporterade 

“liknande” på en ny bild (korrekt liknande – liknande på nya bilder).  

Mönsterkomplettering. Mönsterkomplettering syftar till den övergeneralisering 

som deltagarna gjorde, alltså andelen liknande bilder som rapporterades som “gammalt” 

subtraherat med alla nya bilder som rapporterades som “gammalt” (felaktigt gammalt på 

liknande bilder – gammalt på nya bilder). 

Benägenhet till mönsterseparation/mönsterkomplettering. För att undersöka hur 

blicken påverkade deltagarnas benägenhet att framgångsrikt mönsterseparera eller 

övergeneralisera i större uträckning så använde vi oss även av samma index som Shelton och 

Kirwan (2013). För att få fram detta index subtraheras mönsterkompletteringen (“gammalt” 

för liknande - “gammalt” för nya) från mönsterseparationen (“liknande” på liknande - 

“liknande” för nya). En lägre siffra tyder på en större benägenhet att övergeneralisera och en 

högre siffra tyder på lyckad mönsterseparation. 

Grad av depression. Depression mättes med deltagarnas självskattningar på BDI 

och testades för korrelation med mönsterseparationsförmågan samt mönsterkomplettering. 

Grad av social ångest. Social ångest mättes med deltagarnas självskattningar på 

SAQ-A30 och testades för korrelation med mönsterseparationsförmågan och igenkänning. 

Resultat 
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I resultatet mättes parametrarna: total andel rätt, igenkänning, mönsterseparation, 

mönsterkomplettering/övergeneralisering, grad av depressivitet samt social ångest. 

Total andel rätt  

 Om båda betingelserna av mötande och avvikande blick slås ihop så gav deltagarna 

55,34 % (SD = 10) korrekta svar av alla 180 bilder. De var generellt bättre på att uppskatta 

nya bilder jämfört med gamla och liknande. Med de ihopslagna betingelserna var andelen 

korrekta nya bilder 74 % (SD = 19), gamla bilder 44,38 % (SD = 18,86) och liknande bilder 

23,33% (SD = 38,5). 

Blickens relevans för igenkänning   

För att hypotespröva blickens relevans för parametrarna gjordes parvisa t-test mellan 

medelvärden från mötande blick och avvikande blick. Igenkänningen av mötande blick, M = 

47,9 1% (SD = 17,05), var signifikant bättre än för avvikande blick, M = 40,86 % (SD = 

20,70), t(34) = 2,822, p < 0,01. Det fanns även en signifikant skillnad för nya bilder då 

mötande blick för nya bilder hade en högre andel korrekta svar, M = 76,69 % (SD = 19,38), 

än avvikande blick, M = 71,31 % (SD = 18,84), t(34) = 2,8187 p < 0,05.  

Blickens relevans för mönsterseparation och mönsterkomplettering 

Om blicken var avvikande vid test, M = 27,71 % (SD = 20,74), så var deltagarna 

signifikant bättre på att särskilja liknande från gammalt vid framplockningen än om blicken 

var mötande vid testfasen, M = 18,95 % (SD = 17,76), t(34) = -2,715, p < 0,05. Detta stödjer 

vår hypotes att en avvikande blick vid framplockning är lättare att mönsterseparera än en 

mötande blick.  

En mötande blick vid testfasen ledde till att deltagarna övergeneraliserade bilden som 

“gammalt” mer, M = 35,33 % (SD = 16,65), än om blicken var avvikande vid testfasen, M = 

26,19 % (SD = 19,55). Vad det gäller mönsterkomplettering så fanns det alltså en signifikant 

effekt av blickriktningen, t(34) = 2,581, p < 0,05. Detta går i linje med vår hypotes att en 

mötande blick vid framplockning leder till en övergeneralisering i större utsträckning än en 

avvikande blick.  

Utifrån vårt beräknade index så visade resultatet på en benägenhet till 

övergeneralisering vid en mötande blick under testfasen, M = -0,1638, (SD = 0,294), jämfört 

med avvikande blick, M = 0,15 (SD = 0,343). Denna skillnad var signifikant, t(34) = -2,895, 

p < 0,01. En mötande blick vid testfasen gav alltså en signifikant ökad prestation för 

igenkänning, upptäcka nya ansikten och samtidigt en ökad benägenhet till 

övergeneralisering. En avvikande blick vid testfasen förbättrade 

mönsterseperationsförmågan (se figur 2). 
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Figur 2. Diagram som visar andel korrekta svar i procent med Standard Error of the Mean för 

mötande och avvikande blick vid igenkänning, mönsterseparation, mönsterkomplettering och 

benägenhet till mönsterkomplettering eller mönsterseparation utifrån index.  

 

*Mönsterseparation (MS) subtraherat med mönsterkomplettering (MK) visar deras benägenhet till 

mönsterseparation respektive mönsterkomplettering. Ju lägre siffra ju större fallenhet för 

mönsterkomplettering 

 

Blickens påverkan av responstider 

Vi har också utfört parvisa t-test för att undersöka hur deltagarnas responstid 

påverkades av blicken. Det fanns en signifikant effekt vid igenkänning då korrekta angivna 

“gammalt” var signifikant snabbare för en mötande blick, M = 1517 ms (SD = 47), jämfört 

med avvikande blick, M = 1598 ms (SD = 48 ms), t(34) = -2,318, p < 0,05. Vad det gäller 

korrekt angivna “liknande” och “nytt” så fanns det ingen signifikant skillnad av responstid 

kopplat till blicken. Det fanns däremot en skillnad gällande övergeneralisering och 

mönsterseparering där deltagarna var snabbare på att övergeneralisera. Detta var fallet vid 

både mötande, M = 1592 ms, och avvikande blick, M = 1624 ms. Vid mötande och 

avvikande blick var de genomsnittligen 190 ms respektive 120 ms snabbare vid 

mönsterkomplettering än mönsterseparation. Både skillnaden vid mötande blick, t(34) = -

3,103, p < 0,01, och avvikande blick, t(34) = -2,828, p < 0,01, var signifikant. 

Skattningar av BDI och SAQ-A30 
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Skattningen av depression (BDI), M = 6,430 (SD = 6,586) (se Tabell 1), uppvisade 

svaga negativa korrelationer med mönsterseparationsförmågan som inte var signifikanta. För 

mötande blick vid inkodning tillfället, r = -0,228, p = 0,188, och för avvikande blick, r = -

0,188, p = 0,499. Det fanns inte heller något tecken på signifikant korrelation mellan BDI 

och mönsterkomplettering för mötande blick, r = 0,039, p = 0,822, och avvikande blick, r = 

0,050, p = 0,755 (se Tabell 2). Majoriteten av deltagarna skattade sig själva inom minimal 

depression) vilket anses att vara det normala. För att undersöka om de deltagare som hade 

skattat sig högre på BDI hade sämre mönsterseparationsförmåga så gjorde vi en uppdelning 

utifrån medianen, där 18 stycken deltagare var under och 17 stycken över. Oberoende t-test 

visade inte någon signifikant skillnad mellan de två gruppernas mönsterseparationsförmåga 

för mötande blick, t(33) = 0,996, p = 0,431 eller avvikande blick, t(33) = -0,468 p = 0,142. 

 

Tabell 1. 

 
Medelvärden & frekvensfördelning Md  M  SD  N (%)

 

SAQ-A30a   80,00  79,93  13,351  35 (100) 

 Interaktionb  14,5  14,607  3,385  35 (100) 

BDIc    3,00  6,43  6,586  35 (100) 

  Minimal/Normal (0-13)      30 (85,7) 

  Lindrig (14-19)       2 (5,7) 

  Måttlig  (20-28)       3 (8,6) 

  Svår (29-68)        0 (0)

 
aSocial Anxiety Questionnaire For Adults med ett omfång på 0-160 
bDe två faktorerna i SAQ-A30 som handlade om interaktion med främlingar och interaktion 

med en person av motsatta könet 
cBeck’s Depression Inventory kategoriserat utifrån Socialstyrelsens poängsättning  

 

Tabell 2. 

 
Korrelation BDI (N)   Mötande blick   Avvikande blick

 

BDI (35) 

Mönsterseparation  r = -0,228, p = 0,188  r = -0,188, p = 0,499 

Mönsterkomplettering  r = 0,039, p = 0,822  r = 0,050, p = 0,755 

Benägenhet (MS-MK) r = -0,16, p = 0,359  r = 0,100, p = 0,568 

SAQ-A30 (35) 

Mönsterseparation  r = -0,161, p = 0,356  r = -0,032, p = 0,857 

Igenkänning   r = 0,016, p = 0,927  r = 0,019, p = 0,915 

aBDI-skattningar över 13 (i.e. kategorierna: lindrig och måttlig) 
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Vad det gäller skattningen av social ångest (SAQ-A30), M = 79,93 (SD = 13,359), 

och igenkänning så fann vi inte någon signifikant korrelation för mötande, r = 0,016, p = 

0,927, eller avvikande blick, r = 0,019, p = 0,915. Korrelation med mönsterseparation var 

inte heller signifikant för varken mötande, r = -0,161, p = 0,356, eller avvikande blick under 

testfasen, r = -0,032, p = 0,857. Eftersom SAQ-A30 mäter 5 olika faktorer av social ångest 

bestämde vi oss också för att undersöka de två faktorerna av SAQ-A30 som mäter 

interaktion med människor enskilt för att se om det fanns någon korrelation mellan 

skattningarna på dessa frågor och igenkänning samt mönsterseparation. Trots dessa extra 

åtgärder så gick det inte att finna någon signifikant korrelation för varken igenkänning eller 

mönsterseparation (se Tabell 2). 

Diskussion 

Studien som utfördes använde en modifierad version av BPS-O-uppgiften med 

ansikten med olika blickriktningar som varierande stimuli istället för vardagliga objekt. 

Tidigare har det varit okänt hur blicken påverkar mönsterseparation och 

mönsterkomplettering eftersom ansikten aldrig har använts tidigare för att undersöka dessa 

processer. Genom att inkludera självskattningar av depressivitet och social ångest var syftet 

att se hur välmående påverkar förmågan till mönsterseparation och mönsterkomplettering av 

sociala stimuli. Hypotesprövningarna av resultatet visar stöd för samtliga hypoteser 

angående blickens relevans för minnet. Vid en mötande blick så finns det en signifikant 

förbättring av igenkänning och en ökad benägenhet till mönsterkomplettering jämfört med 

en avvikande blick. Mönsterseparationsförmågan var signifikant bättre då blicken var 

avvikande under testfasen vilket indikerar på att en avvikande blick är lättare att särskilja. Vi 

fann inga signifikanta resultat vad gäller samband mellan depressivitet och den förbättrade 

minnesprestationen som orsakades av blickriktning. Det fanns heller inga samband mellan 

skattad social ångest och minnesprestation. 

I enlighet med tidigare forskning visar alltså vårt resultat på en benägenhet till bättre 

igenkänning av ansikten med blicken riktad mot oss än avvikande (Emery, 2000; Freeth, 

Ropar, Chapman & Mitchell, 2010; Kaisler & Leder, 2016; Mason, Hood & Mcrae, 2004). 

Som nämnt i introduktionen kan detta troligtvis förklaras genom en djupare inkodning. En 

fMRI-studie av George, Driver och Dolan (2001) visar att en mötande blick ger en större 

aktivering av ventrala occipitotemporala cortex runt om fusiform gyrus, som är involverad i 

ansiktsigenkänning, jämfört med en avvikande blick. Detta antyder på att en mötande blick 

leder till en mer omfattande neural bearbetning jämfört med ett ansikte med avvikande blick. 
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En annan aspekt skulle kunna vara den mötande blickens bidrag till emotioner och 

emotionell bearbetning. George et al. (2001) visade även att mötande blick ger en större 

korrelation av aktivitet mellan fusiform gyrus och amygdala. Amygdala tillhör de limbiska 

systemet och har en betydande roll för emotionella responser. Dessutom så har den en stark 

koppling till hippocampus och är involverad vid konsolideringen av emotionella minnen 

(Ledoux, 1993).  

Blicken verkar ha en signifikant effekt på både mönsterseparationsförmågan och 

mönsterkomplettering. En avvikande blick vid återhämningsfasen ger signifikant bättre 

mönsterseparation vilket visar att det är lättare att skilja på dessa ansikten från gamla medan 

en mötande blick gav större benägenhet till mönsterkomplettering. Mönsterseparation är en 

process som är trodd att vara mer styrd av inkodning medan mönsterkomplettering anses 

mer styrd av framplockning (Anderson, 2016). Detta syftar till att en lyckad 

mönsterseparation inleder en ny inkodningsprocess för det nya materialet som särskiljs från 

gammalt medan mönsterkomplettering sker när ett minne framplockas genom att 

påminnande aspekter aktiverar samma neurala mönster som representerar minnet (Deng et 

al., 2010; Liu, Gould, Coulson, Ward & Howard, 2016). Denna uppdelning av processerna 

går därmed i linje med den mötande blickens relevans i vårt experiment. Att 

mönsterseparation är mer framgångsrik vid avvikande blick under framplockningsfasen tror 

vi beror på att en mötande blick under inkodningsfasen har bidragit till en djupare 

inkodning, som var fallet vid igenkänning. En djupare inkodning tillför en mer högupplöst 

mental minnesbild som i sin tur bidrar till en bättre förmåga att notera skillnader. Därmed 

blir den avvikande blicken under testfasen en tydlig skillnad jämfört med presentationen av 

ansiktet vid inkodning vilket leder till framgångsrik mönsterseparation. Detta kan innebära 

att en framgångsrik inkodning inte kräver samma aktivering av associativa neuron i CA3 

som kan riskera att leda till en övergeneralisering (Deng et al., 2013). Zeineh, Engel, 

Thompson och Bookheimer (2003) gjorde en fMRI-studie där deltagarna skulle lära sig 

namn förknippade med okända ansikten. Resultatet visade att aktiviteten i DG, CA2 och 

CA3 var större under inlärningen men minskade i takt med att namn var framgångsrikt 

kopplade till ansiktena. Detta antyder återigen på mönsterseparationens anknytning till 

inkodning då DG och CA3 tros båda vara involverade vid mönsterseparation. Även om vi 

inte har använt någon hjärnavbildningsmetod så kan vi spekulera kring ifall samma 

aktiveringstendens sker hos våra deltagare och att aktiviteten i CA3 därmed minskar vid 

inlärt material. 
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 En mötande blick vid framplockningen tenderade istället att leda till 

mönsterkomplettering i form av en övergeneralisering då deltagarna skattar “gammalt” på 

liknande bilder. Att övergeneraliseringar sker i större uträckning vid en mötande blick kan 

bero på att en mötande blick ger en starkare känsla av bekantskap eftersom deltagarna även 

har en signifikant bättre igenkänning vid en mötande blick. Om vi tittar på responstider så 

kan det finnas en vidare förklaring till denna övergeneralisering. Deltagarna tar signifikant 

längre tid på sig vid framgångsrik mönsterseparation än vid felaktig mönsterkomplettering 

vilket ger en indikation på att det kan vara förhastade slutsatser som orsakar 

övergeneraliseringen. Detta var fallet vid både mötande och avvikande blick, dock så är 

övergeneraliseringarna vid mötande blick signifikant snabbare än vid avvikande. Samma 

förhållande mellan responstid och blick kan även ses vid igenkänning där mötande blick fick 

signifikant snabbare responser. Dock så var detta inte fallet med svaren för nya bilder. 

Deltagarnas andel korrekta svar för nya bilder var större vid en mötande blick men den 

förbättrade däremot inte responstiden vilket igen antyder på att bekantskap spelar en stor 

roll. Således kan den mötande blicken vara en bidragande faktor till snabb responstid och 

förhastade slutsatser förutsatt att materialet känns bekant. Om det inte finns några liknande 

aspekter från ett tidigare minne så kanske inte samma neurala mönster aktiveras i CA3 i 

hippocampus och då sker ingen övergeneralisering (Deng et al., 2010). Övergeneraliseringar 

av mötande blick skulle också kunna förklaras av det emotionella påslag som George et al. 

(2001) har visat att en mötande blick ger. Vårt resultat kan jämföras med resultatet från en 

studie av Johansson, Mecklinger och Treese (2004) som undersökte igenkänningen av 

emotionella och neutrala ansikten. I deras resultat så visade de att det fanns en 

emotionsframkallad igenkänningsbias (emotion-induced recogniton bias) för emotionella 

ansikten. Denna bias innebar att det fanns en benägenhet för deltagarna att övergeneralisera 

emotionella ansikten jämfört med neutrala ansikten när de kände sig osäkra på om de hade 

sett ansiktet förut. Om en mötande blick i vår studie framkallar större emotionell respons 

skulle detta även kunna förklara deltagarnas övergeneralisering i vårt resultat.  

Vad det gäller relationen mellan välmåendet och mönsterseparationsförmågan så 

kunde vi inte hitta några signifikanta korrelationer med depressivitet eller social ångest. 

Detta till skillnad från tidigare studier (Déry et al, 2013; Shelton & Kirwan, 2013) som fann 

negativa korrelationer mellan grad av depressivitet och mönsterseparation. Orsaken till detta 

kan ligga i våra deltagares generella låga skattning av depressivitet på BDI, M = 6,430 (SD 

= 6,586). För BDI-skattningar så anses en totalpoäng på 1-10 ligga inom det normala och 

poäng över 29 som svårt deprimerad. Av våra deltagare låg 85,7 % på en minimal/normal 
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nivå, 5,7 % på en låg nivå och 8,6 % på en måttlig nivå av depressivitet (se Tabell 1). Detta 

innebär att vi endast hade 5 stycken deltagare som skattade högre depressivitet än vad som 

anses normalt vilket kan göra det svårt att finna en negativ korrelation. Detta kan jämföras 

med statistiken från tidigare studier. Shelton och Kirwan (2013) använde sig av Depression 

Anxiety Stress Scale (DASS) för att mäta sina deltagares grad av depressivitet. Deltagarna 

var 98 individer som rekryterades från ett universitet och 15 personer blev exkluderade på 

grund av att de rapporterade att de tog antidepressiva mediciner. Resultatet av skattningarna 

visade ett medelvärde på 6,70 (SD = 7,97) inom omfånget 0 (normal nivå) till 28+ (grov 

depression). I deras studie var det 3 deltagare som kategoriserades som allvarligt 

deprimerade medan vi inte hade någon deltagare med svår depression. I studien av Déry et 

al. (2013) hade de 52 friska deltagare från ett universitet som också skattade sig utifrån BDI. 

Ingen deltagare skattade sig över 29 poäng vilket motsvarar svår depression men 25 stycken 

skattades sig över det normala. Detta kan som sagt jämföras med deltagarna i vår studie där 

bara 5 stycken skattade sig över det normala. Om vi hade haft fler än 35 deltagare hade det 

möjligtvis givit fler personer med högre BDI-skattning vilket eventuellt hade kunnat leda till 

en korrelation som går mer i linje med nämnda tidigare studier. I båda de tidigare studierna 

så delades deltagarna upp i två grupper, hög- och lågskattade, utifrån medianen för att kunna 

jämföras sinsemellan. Resultaten i bägge studier visade att den högre skattade gruppen 

presterade signifikant sämre på mönsterseparation än den lägre. När vi gjorde samma 

uppdelning så hittade vi ingen signifikant skillnad vad det gäller 

mönsterseparationsförmågan mellan de som hade skattat sig under respektive över 

medianen. Detta är inte så förvånande då statistiska prövningar av grupper med så låga antal 

som 17-18 personer i varje grupp har liten power och kräver en stor effekt för att det ska 

finnas en signifikant skillnad. Således kräver en sådan uppdelning ett större antal deltagare. 

En annan faktor som kan ha haft inverkan på våra deltagares skattning är deras relation till 

oss experimentledare. Majoriteten av dem hade en personlig koppling till någon av oss. 

Trots förtydligande av anonymitet och konfidentiell behandling av informationen kan denna 

privata relation eventuellt haft en inverkan på deltagarnas vilja att skatta ärligt i formulären.  

Studien av Balderston et al (2017) visade att inducerad ångest kan leda till bättre 

mönsterseparationsförmåga. Vi kunde inte dock inte se något samband mellan social ångest 

och mönsterseparationsförmågan av ansikten. Likt våra BDI-skattningar så kan detta bero på 

att vi inte hade tillräckligt med deltagare som skattade sig högt på SAQ-30. Det kan också 

bero på att bilder på ansiktena inte inducerade tillräckligt med ångest hos deltagarna. Även 

om stimuli som presenterades var tydliga bilder på riktiga ansikten kan 
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experimentsituationen och brist på interaktion eventuellt påverka hur verklighetstroget 

deltagarna upplevde situationen. Personer med någon grad av social ångest, som i vanliga 

fall hade funnit en mötande blick som obehaglig, kanske inte upplever stillbilden av ett 

neutralt ansikte som tillräckligt känslomässigt aktiverande eller verklighetstroget nog för att 

det ska väcka en stark emotionell respons. Om de dessutom blir medvetna om att endast 

blicken alterneras mellan de olika bilderna så kanske blicken förlorar sin sociala relevans 

och bara blir en annan aspekt av ansiktet som förändras. Även när vi isolerade de två 

faktorerna av SAQ-A30 som mätte interaktion kunde vi inte hitta något samband med 

mönsterseparation. Emellertid så förde inte vårt experiment med sig något krav på samtal 

vilket kanske resulterade i att deltagarna inte uppfattade presentationen av ansiktena som 

någon social utmaning. 

Vi har visat att det är möjligt att använda sociala stimuli för att modifiera BPS-O 

genom att använda ansikten med skiftande blick för att mäta minnesprocesserna 

mönsterseparation och mönsterkomplettering. Detta skapar nya möjligheter för att mäta 

dessa processer i sociala kontexter. Det nya paradigmet skulle kunna modifieras för att 

undersöka hur andra aspekter påverkar mönsterseparation, exempelvis kontextuella 

skillnader mellan olika interaktionstillfällen. Bortsett från blickens relevans så skulle det 

även vara intressant att undersöka olika nivåer av liknande socialt material för att urskilja 

tröskeln för framgångsrik mönsterseparation och när det övergår till en övergeneralisering. 

Alternering av presentationen av ansiktena behöver således inte begränsas till enbart 

blickriktning, utan andra aspekter såsom smycken, hårfärg eller till och med kontexten kan 

också manipuleras för att skapa olika nivåer av likhet. För framtida forskning tycker vi 

dessutom att det fortfarande är intressant att undersöka depression i förhållande till 

mönsterseparation och mönsterkomplettering av sociala stimuli. Eftersom våra deltagare 

hade väldigt låg skattning på BDI skulle det vara intressant att undersöka personer med 

högre självskattning eller kliniskt diagnostiserade. Då tidigare studier har funnit ett samband 

mellan depression och mönsterseparationsförmågan så skulle det kunna vara givande att 

använda personer med högre depression för att se om det eventuellt finns liknande 

samvariation med mönsterseparation av sociala stimuli. Förövrigt skulle ytterligare studier 

med bredare urvalsgrupp kunna bidra till resultatets generaliserbarhet och därmed öka den 

externa validiteten, då vi i vår studie endast använt studenter. Utöver detta skulle kanske en 

implicit inkodningsfas kunna vara ett annat alternativ för att testa blickens sociala relevans. 

Om inkodningsfasen är implicit och deltagarna inte är medvetna om att de kommer bli 

testade på materialet så kan detta göra experimentet mer representativt för verkligheten. 



 

 

MS OCH MK I SOCIAL KONTEXT 

22 

Blickens relevans sätts således mer på prov vid en implicit inkodningsfas då en explicit 

inkodning riskerar att reducera blicken till att bara bli en aspekt av ansiktet som ska 

memoreras. En implicit inkodningsfas skulle därmed kunna vara mer lämpligt för att 

undersöka den social ångestens eventuella påverkan på prestationen. Vi ger dessa förslag på 

förändringar till utveckling av paradigmet för att bättre kunna undersöka depression och 

social ångest eftersom det kan ha kliniska implikationer. Då BPS-O har visat på 

minnesprestationens korrelation med depressivitet och social ångest så bör det även gå att 

finna med sociala stimuli. Sociala stimuli kan tyckas vara mer relevant för dessa åkommor 

då det handlar om patienternas förmåga att interagera med andra människor. Om detta 

samband uppstår så finns det möjlighet att använda mönsterseparationsförmågan som en 

prediktor för den kliniska arbetsprocessen vid diagnostiseringen av både depression och 

social ångest. Mönsterseparationsförmågan skulle även eventuellt kunna användas som mått 

på patientens förbättring. Denna förmåga är inte kopplad till social önskvärdhet och kan 

kanske vara kompletterande för andra mätningsinstrument som BDI och SAQ-A30. 

Sammanfattningsvis så har vi visat att mönsterseparation och mönsterkomplettering 

kan mätas med hjälp av ansikten och att blickriktningen har en signifikant påverkan på dessa 

processer. En mötande blick ger en djupare inkodning som ökar igenkänning och förbättrad 

mönsterseparation om ett liknande material presenteras. En avvikande blick vid 

inkodningstillfället ger alltså en sämre inkodning och ökar risken för övergeneralisering, 

speciellt om blicken av samma person är mötande vid senare tillfälle. Det bör ske fortsatt 

forskning kring hur depression och social ångest relaterar med mönsterseparation av sociala 

stimuli för de eventuella implikationerna och nyttan inom kliniskt arbete. 
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Appendix  

Frågeformulär 

 

Beck's Depression Inventory 

 

This depression inventory can be self-scored. The scoring scale is at the end of the 

questionnaire. 

 

1. 

0 I do not feel sad. 

1 I feel sad 

2 I am sad all the time and I can't snap out of it. 

3 I am so sad and unhappy that I can't stand it. 

 

2. 

0 I am not particularly discouraged about the future. 

1 I feel discouraged about the future. 

2 I feel I have nothing to look forward to. 

3 I feel the future is hopeless and that things cannot improve. 

 

3. 

0 I do not feel like a failure. 

1 I feel I have failed more than the average person. 

2 As I look back on my life, all I can see is a lot of failures. 

3 I feel I am a complete failure as a person. 

 

4. 

0 I get as much satisfaction out of things as I used to. 

1 I don't enjoy things the way I used to. 

2 I don't get real satisfaction out of anything anymore. 

3 I am dissatisfied or bored with everything. 

 

5. 

0 I don't feel particularly guilty 

1 I feel guilty a good part of the time. 

2 I feel quite guilty most of the time. 

3 I feel guilty all of the time. 

 

6. 

0 I don't feel I am being punished. 

1 I feel I may be punished. 

2 I expect to be punished. 
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3 I feel I am being punished. 

 

7. 

0 I don't feel disappointed in myself. 

1 I am disappointed in myself. 

2 I am disgusted with myself. 

3 I hate myself. 

 

8. 

0 I don't feel I am any worse than anybody else. 

1 I am critical of myself for my weaknesses or mistakes. 

2 I blame myself all the time for my faults. 

3 I blame myself for everything bad that happens. 

 

9. 

0 I don't have any thoughts of killing myself. 

1 I have thoughts of killing myself, but I would not carry them out. 

2 I would like to kill myself. 

3 I would kill myself if I had the chance. 

 

10. 

0 I don't cry any more than usual. 

1 I cry more now than I used to. 

2 I cry all the time now. 

3 I used to be able to cry, but now I can't cry even though I want to. 

 

11. 

0 I am no more irritated by things than I ever was. 

1 I am slightly more irritated now than usual. 

2 I am quite annoyed or irritated a good deal of the time. 

3 I feel irritated all the time. 

 

12. 

0 I have not lost interest in other people. 

1 I am less interested in other people than I used to be. 

2 I have lost most of my interest in other people. 

3 I have lost all of my interest in other people. 

 

13. 

0 I make decisions about as well as I ever could. 

1 I put off making decisions more than I used to. 

2 I have greater difficulty in making decisions more than I used to. 

3 I can't make decisions at all anymore. 
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14. 

0 I don't feel that I look any worse than I used to. 

1 I am worried that I am looking old or unattractive. 

2 I feel there are permanent changes in my appearance that make me look 

unattractive 

3 I believe that I look ugly. 

 

15. 

0 I can work about as well as before. 

1 It takes an extra effort to get started at doing something. 

2 I have to push myself very hard to do anything. 

3 I can't do any work at all. 

 

16. 

0 I can sleep as well as usual. 

1 I don't sleep as well as I used to. 

2 I wake up 1-2 hours earlier than usual and find it hard to get back to sleep. 

3 I wake up several hours earlier than I used to and cannot get back to sleep. 

 

17. 

0 I don't get more tired than usual. 

1 I get tired more easily than I used to. 

2 I get tired from doing almost anything. 

3 I am too tired to do anything. 

 

18. 

0 My appetite is no worse than usual. 

1 My appetite is not as good as it used to be. 

2 My appetite is much worse now. 

3 I have no appetite at all anymore. 

 

19. 

0 I haven't lost much weight, if any, lately. 

1 I have lost more than five pounds. 

2 I have lost more than ten pounds. 

3 I have lost more than fifteen pounds. 

 

20. 

0 I am no more worried about my health than usual. 

1 I am worried about physical problems like aches, pains, upset stomach, or 

constipation. 

2 I am very worried about physical problems and it's hard to think of much else. 

3 I am so worried about my physical problems that I cannot think of anything else. 
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21. 

0 I have not noticed any recent change in my interest in sex. 

1 I am less interested in sex than I used to be. 

2 I have almost no interest in sex. 

3 I have lost interest in sex completely. 
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Muntliga instruktioner för experiment 

  

Du kommer att få utföra ett minnesexperiment med fokus på ansiktsigenkänning. Allt vi 

säger nu kommer du få skriftligt på skärmen sen. 

  

Experimentet består två faser. 

  

FAS 1: Under fas 1 kan du tänka dig att du är på ett socialt event och möter många nya 

personer. Du kommer kort presenteras för olika ansikten. Din uppgift är att avgöra om det är 

en man eller kvinna genom att trycka på angivna tangenter, det är viktigt att du svarar medan 

ansiktet presenteras. 

  

MELLANFAS: Innan andra fasen kommer du få en räkneuppgift som du utför tyst i 

huvudet tills du får nya instruktioner. 

  

FAS 2: Under andra fasen kommer du återigen presenteras för ansikten och då ska du avgöra 

om det är samma bild (kallas old), ett helt nytt ansikte (new) eller samma person men med 

en altererad presentation (similar). Även här ska du svara genom angivna tangenter medan 

bilden visas på skärmen. 

  

Fas 1 och 2 samt räkneuppgiften utgör ett block och du ska utföra 5 block totalt. 

  

Uppgiften är ingen tävling och dina antal rätt är inte det viktiga så försök hålla fokus och 

koncentrera dig på uppgiften istället för prestationen - det är individuellt hur svårt eller 

enkelt man upplever att testet är. 

  

Se till att läsa instruktionerna noga och ta din tid - fråga om du är något. Du behöver inte 

stressa igenom testet. Se även till att vara noga med vilka tangenter du ska använda innan 

fasen börjar. 
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