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Minne för ord 

En jämförelse i minne för negativa, positiva och neutrala ord 

 

Flera studier har visat att man minns emotionella ord bättre än neutrala ord. I den 
här studien har en jämförelse mellan minnet för negativa, positiva och neutrala ord 
gjorts och den visade att det negativa ord man bäst kom ihåg. 48 personer deltog i 
experimentet som genomfördes på internet. Deltagarna fick studera 17 negativa, 
17 positiva och 17 neutrala ord, totalt 51 ord. Varje ord visades i 400 ms, men 
inkodningstiden (dvs. tiden mellan visningen av orden) varierade mellan 
deltagarna: 500 ms, 750 ms, 1100 ms och 1700 ms. I minnestester av den här 
typen är inkodningstiden vanligtvis 2000 ms, varför detta test får anses som svårt. 
Efter visningen av orden fick varje försöksperson avgöra om ett ord hade visats 
innan eller om det var nytt i ett minnestest. En 4 (inkodningstid) x 3 (valens) 
mixed mellangrupp-inomgrupp ANOVA visade att sensitiviteten d’ var högst för 
negativa ord, dvs. man kom bäst ihåg negativa ord. Resultatet visade också att 
inkodningstiden påverkade hur många ord man kom ihåg. En 4 (inkodningstid) x 
3 (valens) mellangrupp-inomgrupp ANOVA visade att responsbias C, var lägre 
för emotionella ord, dvs. man var mer benägen att säga att man kom ihåg ett 
emotionellt ord oavsett om det var gammalt eller nytt. 

 

Nyckelord: minne, emotionell stimuli, signal detektering. 

 
Det är viktigt att förstå hur minnet interagerar med våra känslor eftersom det påverkar såväl 
motivation som beteende i vårt dagliga liv. I brottsmål och rättegångar kan ett vittnes minne 
vara avgörande och då är det också viktigt att förstå hur känslorna kan ha påverkat vittnets 
minnesbild av händelsen. Det finns dessutom flera känslomässiga störningar som man bättre 
skulle kunna förstå och behandla om man hade större kunskap om hur känslo- och 
minnesprocesser påverkar varandra.  

Syftet med den här studien är att undersöka huruvida minnet skiljer sig åt mellan 
emotionella, negativa och positiva, och neutrala ord. Detta har tidigare undersökts, men 
eftersom resultaten inte varit entydiga är ytterligare studier inom området av intresse. Enligt 
Dougal och Rotello (2007) minns man känslomässiga händelser bättre än neutrala händelser 
och att man dessutom gör det med större säkerhet och detaljrikedom. Detta kallas för 
emotionell minnesförbättringseffekt (emotion memory enhancement effect) och har 
demonstrerats med olika typer av stimuli: bilder, ord och berättelser. Kensinger och Corkin 
(2003) menar att känslomässigt innehåll ökar sannolikheten för att individen minns 
informationen en längre tid och visade att man kom ihåg emotionell stimuli bättre än neutral 
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stimuli, vilket också har bekräftats av andra studier (bl.a. Grider & Malmberg, 2008) (se även 
översikt Hamann, 2001). Andra studier har visat att man minns negativ stimuli bättre än 
neutral (Brierley, Medford, Shaw & David, 2007; se översikt Dolan, 2002; se översikt 
Hamann, 2001), medan andra inte påvisat någon skillnad i minne för neutral och positiv 
stimuli (bl.a. Ochsner, 2000).  
 
Vad en person minns från en händelse kan skilja sig från vad någon annan minns om samma 
händelse. Ibland minns man vissa detaljer om en händelse, medan man glömmer andra 
detaljer. Och det är inte alltid vårt minne stämmer överens med den faktiska verkligheten. 
Detta beror inte enbart på själva minnesprocessen, utan kan härledas till bland annat bias i 
uppmärksamhet och andra interagerande kognitiva processer. Von Restorff (1933) menade att 
man uppmärksammar information som är avvikande från omgivande information och detta 
har kommit att kallas von Restorff-effekt, även refererad till som isolationseffekt (enligt 
Ashcraft, 2006, s. 222). Bias i uppmärksamhet kan alltså vara anledningen till att man att man 
bara minns vissa saker om en händelse och att minnet om en händelse kan skilja sig åt mellan 
personer. Flera studier har visat att man minns emotionell stimuli bättre än neutral (se tidigare 
genomgång) och kanske är emotionell stimuli på grund av dess känslomässiga innebörd 
avvikande från övrig information. Men det kan även vara andra faktorer som gör att stimuli är 
avvikande, t.ex. utseende på informationen.  I studien som presenteras den här uppsatsen 
används ord som stimuli och om ett ord är kortare eller längre än övriga ord kan detta vara 
avvikande. Därför har orden som används i denna studie matchats i ordlängd, alla ord har en 
längd mellan fyra och åtta bokstäver och varje emotionell ordtyp (negativ, positiv eller 
neutral) har flera ord med samma ordlängd. 

Enligt popouteffekten styrs uppmärksamheten automatiskt från familjära objekt mot mindre 
familjära (Johnston, Hawley, Plewe, Elliott & DeWitt, 1990). Om man nu minns emotionella 
ord bättre än neutrala ord skulle detta således kunna innebära att neutrala ord är mer familjära 
än emotionella ord. Detta ligger nära en annan typ av fenomen: ordfrekvenseffekten, som 
menar att man lättare uppmärksammar ovanliga ord och misslyckas med att uppmärksamma 
vanliga ord (Overschelde, 2002; Roediger, 1996). Därför har orden som används i den här 
studien matchats i logfrekvens för att ordens vanlighet (eller ovanlighet) inte ska påverka 
uppmärksamheten och vad försökspersonerna sedan minns. 

Även andra faktorer kan påverka vad man minns, till exempel menade Bower (1981) att en 
person minns mer information om man är på samma humör vid återhämtningen av minnet 
som vid avkodningstillfället – humörberoende minneseffekt (mood-congruent effect). I denna 
undersökning borde inte detta påverka resultatet i någon större utsträckning, om inte 
försökspersonen lider av någon emotionell störning som t.ex. depression, eftersom 
minnestestet är direkt efterföljande visningen av orden och humöret därför inte torde ha 
förändrats från visningen av orden till minnestestet. 

 
Tulving (1972) menade att det finns två separata, men interagerande minnessystem: episodiskt 
minne och semantiskt minne (enligt Galotti, 2004). Det episodiska minnet innehåller 
information om ens personliga erfarenheter och specifika händelser man själv deltagit i. Här 
är minnet organiserat efter tid och varje händelse har en tidsmarkör för när det ursprungligen 
uppkom, dvs. före eller efter annan händelse (s. 213). Det semantiska minnet innehåller 
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information som ingår i den generella kunskapsbasen och man kan se dess delar som noder i 
ett nätverk; där noderna är kopplade efter mening och relation till varandra. Man kan erinra 
sig delar av basen, men informationen är generell och inte länkad till personlig erfarenhet (s. 
211). Sannolikt påverkar semantiska kopplingar vilken typ av ord man minns. Till exempel 
tillhör negativa ord kategorin negativa ord, medan neutrala ord ofta kommer från olika 
kategorier som saknar kopplingar sinsemellan (Dougal & Rotello, 2007). Neutrala stimuli 
tillhör ofta den generella kunskapsbasen och är sällan kopplade direkt till någon personlig 
erfarenhet, men om de semantiska relationerna är desamma för neutral och emotionell stimuli 
är säkerheten i igenkänning inte större för emotionell stimuli (Dougal & Rotello, 2007). Om 
neutrala ord presenteras i en känslomässig kontext minns man dem bättre (Brierley m.fl., 
2007).  

Minne för ord avser igenkänning och det finns två minnesprocesser kopplade hit: hågkomst 
(recollection) och familjaritet (Ochsner, 2000). Den första processen – hågkomst, avser minne 
om ett objekt och episoden eller kontexten där objektet förekommit, dvs. episodiskt minne. 
När det gäller hågkomst finns endast två möjliga bedömningar: ja eller nej, antingen minns 
man eller annars minns man inte. Den andra processen kopplat till igenkänning – familjaritet, 
avser att man känner igen objektet, men inte kan placera det i tid eller i relation till sig själv, 
dvs. semantiskt minne. Familjaritet avslöjar inga specifika detaljer, men kan mätas i styrka 
eller grader från lite bekant till mycket bekant (Heathcote, Raymond & Dunn, 2006).  
 
Signal detekterings teori (Signal Detection Theory) är en av de vanligaste modellerna inom 
minnestestning och utgår från ett ja/nej paradigm. Försökspersonerna visas en lista av objekt 
och ska sedan bedöma om de sett objektet tidigare eller inte. En träff definieras som en ja-
respons på gammalt objekt, ett falskalarm definieras som en ja-respons på ett nytt objekt, en 
miss definieras som en nej-respons på ett gammalt objekt och en korrekt avvisning definieras 
som en nej-respons på ett nytt objekt (Snodgrass & Corwin, 1988). Detta kan illustreras som 
en stimuli-respons matris eller beslutsmatris: 
 

Tabell 1: Stimuli-respons matris efter Snodgrass & Corwin (1988). 
stimuli               respons 

 ja nej 
gammalt Träff Miss 
nytt Falsk alarm Korrekt avvisning 

   
 
När man vill jämföra minnesförmåga för två personer kan man inte bara använda andel 
korrekt igenkänning av gamla objekt som en mätning av prestation eftersom detta kan ge 
missvisande resultat. Till exempel kan person A ha träffpoäng på 0.7 och falsk alarm poäng 
på 0.05, medan person B har träffpoäng på 0.75 och falsk alarm poäng på 0.24. Då har således 
person B fler korrekta svar än person A, men också en högre villighet att säga ja även om han 
eller hon inte är säker. Det är till och med möjligt att en person får alla rätt, dvs. träffpoäng 
1.0 om man svarar ja på allt, men å andra sidan får man också falsk alarm poäng på 1.0. En 
jämförelse i antal korrekta svar avslöjar därför ingenting om personernas minnesförmåga och 
man måste därför definiera ett kriterium eller en respons bias för villigheten att säga ja (Signal 
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Detection Theory, 2006). Enligt signal detekterings teori definierar man ett nytt objekt som 
signal frånvarande (eg. noise) och ett gammalt objekt som signal närvarande (eg. signal + 
noise) och utgår från två normal fördelade kurvor (se figur 1) (Snodgrass & Corwin, 1988). 
Man kan mäta en persons förmåga att diskriminera mellan gamla och nya objekt (den verkliga 
förmågan att skilja mellan nytt och gammalt) genom diskriminerings index eller sensitivitet, 
d’ (dPrim). Om man antar att de gamla och nya fördelningarna är normala och har samma 
standardavvikelse, kan formeln för d’ uttryckas som 
 

  /  

 

 
där μo står för medelvärdet av den gamla (old) fördelningen och μn står för medelvärdet av 
den nya fördelningen. Om man utgår från att träff poängen < 1 och falsk alarm poängen > 0 
kan man räkna ut d’ enligt en standardiserad skillnad mellan fördelningarna för signal 
närvarande och signal frånvarande enligt formeln 
 

d’ = z(FA) – z(H) 
 

där FA står för falskalarm och H står för träff (hit). (Detta motsvarar högersvansad 
sannolikhet i normalfördelning och z-värde motsvarar p-värde i normalfördelning.) Ju större 
värden av d’ desto mer känslig är en person för skillnaden mellan signal närvarande och 
signal frånvarande, och d’ nära noll indikerar chanstagning (Signal Detection Theory, 2006).  

De flesta objekt har någon preexisterande 
familjaritet, t.ex. ord som i den här studien är 
inte helt nya; man har någon gång läst eller hört 
dem. Detta gör att de två normal fördelade 
kurvorna av signal frånvarande och signal 
närvarande till viss del överlappar varandra (se 
figur 1), och när man temporärt studerar ett ord 
ökar dess familjaritet (Yonelinas, 1994). Därför 
antar man att en person inte direkt kan avgöra 
om ett ord är nytt eller gammalt, utan man 
måste snarare göra en bedömning av ordets 
familjaritet eller dess styrka (Snodgrass & 
Corwin, 1988). Det innebär att man måste sätta 
en gräns för vad som ska bedömas som nytt och 
vad som ska bedömas som gammalt; Denna 
gräns kallas för kriterievärde eller responsbias, 
C (se figur 1), och avser en persons villighet att 
säga signal närvarande i en tvetydig situation. 
Ord som överskrider detta värde benämns som 

gammalt och ord som underskrider detta värde bedöms som nytt. (Valet av kriterium kan 
också bero på uppfattad konsekvens av resultatet, dvs. kostnaden för att säga signal 
närvarande om den egentligen är frånvarande (Signal Detection Theory, 2006).) Ett neutralt 

Figur 1: De två normalfördelade kurvorna för 
signal frånvarande och signal närvarande (A), 
och definition av kriterivärde C (B). 
Snodgrass & Corwin, 1988.  
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bias producerar ett C-värde på 0, ett konservativt bias producerar ett positivt C-värde och ett 
liberalt bias producerar ett negativt C-värde (Snodgrass & Corwin, 1988). 

 

 
Formel för kriterievärde C (Snodgrass & Corwin, 1988) 

 

 0,5    ) 
 

 
Hypotesen i denna studie är att man minns emotionella ord, då framförallt negativa ord, bättre 
än neutrala ord. Detta kommer att mätas i sensitivitet d’ (dPrim) och avser förmågan att skilja 
mellan gamla och nya ord. Dessutom tros inkodningstiden påverka hur många ord man minns 
och ju kortare inkodningstid desto färre ord tros försökspersonerna komma ihåg. Vanligtvis 
brukar man i den här typen av minnesstudier använda sig av en inkodningstid på 2000 ms, 
men i denna studie kommer fyra olika inkodningstider att användas: 500 ms, 750 ms, 1100 ms 
och 1700 ms. Eftersom inkodningstiderna i denna studie är betydligt kortare än man 
vanligtvis använder kan minnestestet här betecknas som mycket svårt, och resultatet kommer 
sannolikt att visa att man kommer ihåg minst antal ord vid den kortaste inkodningstiden. 
Hypotesen är dock att försökspersonerna kommer att ha högre d’ för de negativa orden 
oavsett inkodningstid. Ytterligare tros försökspersonerna vara mer villiga att säga att de 
känner igen emotionella ord i större utsträckning än neutrala ord på grund av att det tycks som 
om emotionella ord har fler semantiska kopplingar än neutrala ord. Detta kommer att mätas i 
kriterievärde eller responsbias C. Således är hypotesen att C kommer att vara lägre för de 
emotionella orden än för de neutrala, och att C framförallt kommer att vara lägst för negativa 
ord. 
 
 
Metod 
 
Försöksdeltagare 
Deltagare i studien var frivilliga som på olika sätt fått kännedom om studien, t.ex. genom 
information på högskolans kurshemsidor. Deltagarna informerades om att de kunde delta i 
utlottning av biobiljetter om de angav kön, ålder och e-postadress, men eftersom så få gjorde 
detta var en jämförelse mellan kön och ålder inte vara möjlig att genomföra. Detta var inte 
heller avsikten med studien och således inte heller relevant för resultatet. 

Deltagarna gjorde testet på datorer som inte kunde kontrolleras inom studien och 
deltagarna separerades därför genom datorernas ip-nummer (dessa var dock enbart 
tillgängliga för författaren och handledaren till studien och har inte sparats), och 48 deltagares 
resultat registrerades och kunde användas i studien.  

 
Design 
Experimentet använde sig av två 4x3 mixed mellangrupp-inomgrupp ANOVA; en för d’ 
(dPrim) och en för C (kriterie/bias). De fyra grupperna bestod av olika inkodningstider för 
orden, SOA (stimulus onset asynchrony): 500 ms, 750 ms, 1100 ms och 1700 ms. 
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Tilldelningen av SOA skedde genom slumpmässig mellangruppsvariabel. Tre valensgrupper 
(ordtyper) användes för varje grupp: negativa, neutrala och positiva.  
 
Material 
Orden i studien hämtades från en lista bestående av 288 svenska ord med skattad 
värdeladdning (Stenberg, Wiking & Dahl, 1998). Ur listan valdes ord ut från tre 
valensklasser: 1 (negativa), 3 (neutrala) och 5 (positiva). Orden matchades sedan för att vara 
så lika varandra som möjligt i ordlängd och logfrekvens (alla ord hade mellan fyra och åtta 
bokstäver, och alla orden har en logfrekvens över 0,6) tills 102 ord återstod (34 per 
valensklass, se Appendix). En mellangrupps ANOVA visade att inga av grupperna var 
signifikant olika: längd F(2, 99) = 0.49, p > 0.5 och logfrekvens F(2, 99) = 1.34, p > 0.2.  
 

Tabell 2: Medelvärde och standardavvikelse ord. 

 Längd Log frekvens 
Valensklass M SD M SD 
1 (negativ) 6.15 1.33 1.98 0.64 
2 (neutral) 6.44 1.26 2.01 0.52 
3 (positiv) 6.32 1.12 2.20 0.64 

 6.30 1.23 2.06 0.61 
 
 
Procedur 
Deltagarna fick endast kort information om att det rörde sig om ett minnestest med ords 
associationer. Hela testet tog ca 15 minuter att genomföra. Programmet Inquisit användes för 
att genomföra experimentet på internet. De 102 matchade orden delades i två listor bestående 
av 51 ord för varje deltagare att studera och tilldelningen av lista var slumpmässig. Orden 
presenterades i gult typsnitt med svart bakgrund. Varje ord visades i 400 ms, men 
inkodningstiden varierade från 500 ms till 1700 ms där resterande tid fylldes med blank 
skärm. Direkt efter visningen följde ett minnestest där deltagarna fick instruktioner om att 
avgöra om ordet var nytt eller gammalt, samt enligt en 6-gradig skala (säkert ny, troligen ny, 
kanske ny, kanske gammal, troligen gammal, säkert gammal) avgöra hur säker man var på sitt 
beslut. Efter varje bedömning angavs om beslutet var korrekt eller fel. 
 
 
Resultat 
 
En alfanivå på 5 % användes vid samtliga signifikansprövningar.  
 
En mixed mellangrupp-inomgrupp ANOVA utfördes för att se om sensitivitet d’ visade 
effekter av valens och inkodningstid (SOA). Det fanns signifikant huvudeffekt för valens, 
Wilk’s Lambda = 0.84, F(2, 43) = 3.98, p = 0.026, ηp

2 = 0.16, och det fanns signifikant 
huvudeffekt för inkodningstid (SOA), F(3, 44) = 4.99, p = 0.005, ηp

2 = 0.25. Den signifikanta 
effekten av valens följdes upp med parvisa t-test. Endast skillnaden mellan positiva och 
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negativa ord var tillförlitlig, t(47) = 2.64, p = 0.01. Det fanns även en statistiskt signifikant 
interaktionseffekt för valens och inkodningstid, Wilk’s Lambda visade: F(6, 86) = 2.51, p = 
0.028, ηp

2 = 0.15. Som en uppföljning av interaktionseffekten utfördes simple main effects för 
valensgrupperna. För att kontrollera mot Typ I fel vid simple main effects sänktes α- nivån till 
0.025 för respektive analys. Analysen för negativa ord visade en signifikant skillnad mellan 
inkodningstiderna, F(3, 44) = 8.12, η2 = 0.36, p < 0.001. Tukey test visade en signifikant 
skillnad för negativa ord vid SOA = 500 och SOA = 1700, p = 0.003. Inga andra signifikanta 
skillnader fanns.  
 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

500 750 1100 1700

se
ns

iti
vi

te
t 

d'

Inkodningstid SOA

negativ

neutral

positiv

Figur 2: Uppskattat medelvärde för sensitivitet d’.  

 
 
En mixed mellangrupp-inomgrupp ANOVA utfördes för att se om kriterievärde eller 
responsbias C skiljde sig åt mellan valens och inkodningstid (SOA). Det fanns ingen 
statistiskt signifikant interaktionseffekt för valens och inkodningstid, F(6, 86) = 0.18, p > 0.5, 
ηp

2 = 0.05. Det fanns en statistiskt signifikant huvudeffekt för valens, Wilk’s Lambda = 0.62, 
F(2, 43) = 12.97, p < 0.001, ηp

2 = 0.38. Den signifikanta effekten av valens följdes upp med 
parvisa t-test för att undersöka skillnaderna i kriterievärde/responsbias C mellan orden (se 
tabell 4). Det var en statistiskt signifikant skillnad i C mellan negativa och neutrala ord, t(47) 
= -5.27, mellan negativa och positiva ord t(47) = -3.11, och mellan positiva och neutrala ord 
t(47) = 2.80, samtliga p < 0.01 (two-tailed). Det fanns ingen statistiskt signifikant huvudeffekt 
för inkodningstid (SOA), F(3, 44) = 1.45, p > 0.5, ηp

2 = 0.09. 
 

Tabell 4: Medelvärde och standardavvikelse för kriterievärde eller responsbias C. 

Ordtyp Kriterievärde C 
 M SD 
Negativa ord - 0.19 0.41 
Positiva ord 0.02 0.37 
Neutrala ord 0.19 0.33 
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Figur 3: Uppskattat medelvärde för kriterievärde C. 

 

Diskussion 

Hypotesen i den här studien var att minnet skulle vara bättre för emotionella ord, framförallt 
negativa ord, jämfört med neutrala ord. Tidigare studier har inte visat entydiga resultat, men 
flera har visat att man kommer ihåg emotionella ord bättre än neutrala ord (bl.a. Grider & 
Malmberg, 2008; Kensinger & Corkin, 2003). Resultatet i den här studien visade att 
sensitiviteten d’ var högre för de negativa orden jämfört med de positiva och neutrala orden, 
även om skillnaden endast var statistiskt signifikant mellan negativa och positiva ord. Detta 
överensstämmer med vad Brierley m.fl. (2003) och Hamann (2001) kom fram till i sina 
studier. Utifrån resultatet i den här studien kan man inte säga att man minns emotionella ord 
bättre än neutrala ord, men man kan säga att man minns negativa ord bättre än positiva ord.  

Hur många ord och vilken typ av ord man kommer ihåg troddes i den här studien också 
bero på inkodningstiden (SOA). Vanligtvis är inkodningstiden 2000 ms i liknande 
minnesstudier, men i denna studie användes fyra olika inkodningstider i experimentet: 500 
ms, 750 ms, 1100 ms och 1700 ms. Resultatet visade att det var skillnader, även om det endast 
var statistiskt signifikant för negativa ord mellan SOA = 500 ms och SOA = 1700 ms. Vid 
SOA = 500 ms var skillnaderna mellan ordtyperna mycket små, men d’ var aningen högre för 
de positiva orden och vid SOA = 750 ms var d’ något högre för de neutrala orden.  Även om 
dessa resultat inte är statistiskt signifikanta, så antyder det ändå att det är skillnad i minnet 
beroende på vilken inkodningstid man använder eftersom det fanns en interaktionseffekt 
mellan valens och inkodningstid. Och det borde vara svårare att minnas och lära sig ord vid 
kortare inkodningstid.  

Kensinger och Corkin (2003) menar att emotionell stimuli är mer avvikande än neutral 
stimuli och att känslor förknippade med ord bidrar till fler dimensioner än neutrala ord, t.ex. 
personlig relevans och fysiologisk respons. Enligt popout-effekten och Restorff-effekten 
uppmärksammar man i större utsträckning avvikande stimuli och ett antagande i denna studie 
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var att framför allt de negativa orden skulle vara mer avvikande på grund av dess emotionella 
innebörd. Dessutom var inkodningstiderna betydligt kortare än man vanligtvis använder i 
minnestester och uppmärksamheten antogs därför spela roll med fördel för de negativa orden. 
Så tycks dock inte fallet ha varit eftersom man vid de två kortare inkodningstiderna inte 
uppmärksammat och kommit ihåg negativa ord bättre än positiva och neutrala ord. Varför 
studien visar detta överraskande resultat är svårt att spekulera i, men det är möjligt att det inte 
enbart är den emotionella innebörden som påverkar uppmärksamheten och minnet vid korta 
inkodningstider.  

Det är sedan länge känt att amygdala spelar en central roll för uppmärksamhet av 
emotionell stimuli och amygdala kan tillsammans med hippocampus modulera och öka 
aktiviteten i andra hjärnregioner som är involverade i minnesprocesser (Dolan, 2002; 
Hamann, 2001). I en studie av Anderson och Phelps (2001) visade det sig att personer med 
bilaterala (tvåsidiga) skador på amygdala inte hade en ökad perception för negativ stimuli till 
skillnad från friska personer som hade en ökad perception för verbal stimuli med negativt 
innehåll. Phelps, LaBar och Spencer (1997) menar att det kan vara så att amygdala enbart är 
involverad i emotionella minnesuppgifter när den emotionella komponenten leder till retning. 
Det är tänkbart att negativa ord i större utsträckning aktiverar retning än neutrala och positiva 
ord, vilket således skulle kunna vara en förklaring till resultatet i denna studie. Och eftersom 
det inte var någon statistiskt signifikant skillnad mellan vilken typ av ord man kom ihåg vid 
de kortare inkodningstiderna i den här studien är det möjligt att amygdala inte aktiverar 
retning vid dessa korta inkodningstider.  

Brierley m.fl. (2007) menar att man minns emotionella ord bättre än neutrala ord på grund 
av att de semantiska kopplingarna är starkare för emotionella ord. Det har inte gjorts någon 
analys på de semantiska kopplingarna mellan orden som användes i den här studien, men tittar 
man på orden (se Appendix) kan man se semantiska kopplingar för flera av de negativa orden. 
Däremot ser man få semantiska kopplingar mellan de neutrala orden, de tillhör ofta vitt skilda 
kategorier av ord. Inte heller har det gjorts någon analys på vilken ordklass orden tillhör, men 
många av orden är substantiv. Det är möjligt att resultatet har påverkats av vilka ord som valts 
ut och en studie med andra ord hade kanske kommit fram till ett annorlunda resultat. Kanske 
hade en studie med enbart verb visat ett annorlunda resultat eftersom det handlar om saker 
man gör och som kanske lättare kan kopplas till personliga erfarenheter. Det är också tänkbart 
att ett minnestest med enbart substantiv visat fördel för positiva ord eftersom dessa ord kanske 
kan kopplas till positiva händelser i vårt episodiska minne. Vilken ordklass orden tillhör kan 
ha betydelse, men skälet till att matcha orden i logfrekvens och ordlängd ansågs som viktigare 
än att välja ut orden på grund av ordklass. Detta kan ses som en brist i studien och det hade 
kunnat undersökas mer ingående för att visa om olika ordklasser skiljer sig åt. En brist i denna 
studie kan också vara att ingen ingående analys gjorts på de semantiska kopplingarna mellan 
orden. Anledningen till att detta inte gjorts är att sådana analyser tar lång tid och inom 
ramarna för denna studie har detta inte varit möjligt. Det var visserligen inte avsikten med 
denna studie, men det hade varit intressant att undersöka eftersom det kan vara en förklaring 
till resultatet. 
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Hypotesen var att kriterievärde/responsbias C skulle vara lägre för de emotionella orden och 
resultatet bekräftade denna hypotes, då man var mer villig att säga att man kände igen positiva 
och negativa ord oavsett om de var gamla eller nya. Kriterievärde/responsbias C var, oavsett 
inkodningstid, lägst för de negativa orden och högst för de neutrala orden. Man var mest villig 
att säga att man kände igen de negativa orden oavsett om de var nya eller gamla och man var 
mindre villig att säga att man kände igen de neutrala orden. Enligt Dougal och Rotello (2007) 
är det på grund av de semantiska kopplingarna som man är mer villig att säga att man känner 
igen ett ord och att detta påverkar responsbias bedömningen som då egentligen är baserad på 
familjaritet snarare än att man verkligen kommer ihåg dem. Resultatet i den här studien visade 
att vid SOA = 750 var kriterievärdet/responsbias C högst för de neutrala orden, men det var 
också vid denna inkodningstid de orden man bäst kom ihåg. Varför man utifrån resultatet i 
den här studien kan utgå ifrån att deltagarna verkligen kom ihåg orden och att beslutet inte var 
fattat utifrån familjaritet.  

Resultaten i den här studien visar således inte att man minns emotionella ord bättre än 
neutrala ord, men det visar att man minns negativa ord bättre än positiva ord. Jag har inte 
funnit några tidigare studier som undersökt vilken påverkan inkodningstiden har på minne av 
emotionella och neutrala ord, varför resultatet i den här studien som visar att inkodningstiden 
påverkar vad man minns är intressant och tillför något nytt. Dessutom visar resultaten att man 
vid inkodningstid på 750 ms kan utgå från att försökspersonerna verkligen kom ihåg orden 
och att beslutet inte var fattat utifrån familjaritet. Om dessa resultat kan generaliseras är svårt 
att spekulera i eftersom vi vet så lite om försökspersonerna som deltagit. Troligen är det flera 
studenter som deltagit eftersom information om studien visats på kursers hemsidor. Om detta 
påverkar resultatet är omöjligt att säga, möjligen kan man generalisera resultaten till att gälla 
personer som är vuxna eftersom barn sannolikt inte deltagit i denna undersökning. Inte heller 
tros speciellt många äldre människor ha deltagit och detta antagande baseras på att tillgången 
till datorer och internet inte är lika vanligt hos denna grupp. Jag har inte kunnat hitta någon 
tidigare studie som genomfört ett minnesexperiment som detta på internet, men med denna 
studie visar på vilka möjligheter ny teknik kan innebära för forskningen när man inte längre 
behöver vara begränsad till att försökspersonerna befinner sig på en bestämd fysisk plats.  

Det finns flera brister i den här studien som det tidigare nämnts: Dels har det inte gjorts 
någon undersöknings på deltagarnas ålder eller kön. Detta hade varit intressant att undersöka, 
men då så få försökspersoner angav detta var en sådan analys inte möjlig att genomföra. 
Kanske hade man kunnat se skillnader mellan vilka typer av ord kvinnor och män minns, och 
hade man kanske kunnat se skillnader mellan olika åldersgrupper. Det hade varit intressant att 
undersöka om det finns skillnader mellan unga och gamla människor och vilken typ av ord 
man minns; om unga personer minns negativa ord i större utsträckning än äldre personer, eller 
om gamla människor minns fler positiva ord än unga. Dels har det inte, som tidigare nämnts, 
inte heller gjorts några analyser på semantiska kopplingar mellan orden eller om det är 
skillnader mellan olika ordklasser.  
 
Varför är det då så viktigt att förstå hur minne och känslor samverkar och påverkar? 
Framförallt påverkar vårt minne och våra känslor hela vårt dagliga liv och vår motivation, 
men det finns även andra viktiga aspekter att ta upp, till exempel i vittnessituationer när någon 
ser en händelse eller ett brott. I det tragiska Arbogafallet har man diskuterat huruvida 

11 
 



mammans minne är tillförlitligt på grund av hennes skador, men det är också viktigt att ta i 
beaktande att mammans minne kan ha påverkats av de tragiska omständigheterna. Kanske 
överensstämmer mammans minne med vad som faktiskt hände eftersom det för henne hade 
enormt stor emotionell betydelse. 

En annan viktig aspekt är förståelsen för emotionella störningar och sjukdomar, där mer 
kunskap inom området skulle kunna bidra till både bättre diagnosticering och behandling. För 
många emotionella störningar finns en gemensam faktor och det är skador eller dysfunktion 
på/i amygdala. Främst tänker man kanske på depression där hjärnavbildningsstudier visat på 
en överaktivitet i amygdala; och denna förändring tros ligga bakom depressionens emotionella 
symptom (Hansen, 2003, s. 294). Om man genomförde ett minnestest, som i den här studien, 
på kliniskt deprimerade skulle det troligen visa en mycket större sensitivitet för negativa ord 
och även ett mycket lägre kriterievärde eller responsbias för de negativa orden. 

Psykopati är den psykiatriska diagnosen för personer med emotionell störning och socialt 
avvikande beteende, och där man påvisat skador eller domning i amygdala-ventrala 
prefrontalcortexbanorna (Hansen, 2003, s. 185 – 187). Psykopater skulle troligen inte visa 
någon emotionell minnesförbättringseffekt om man genomförde ett minnestest liknande detta 
i denna studie, och det troliga resultatet skulle inte visa någon skillnad mellan negativa, 
positiva och neutrala ord. Intrator m.fl. (1997) undersökte hjärnans blodflöde hos psykopater 
vid process av emotionella ord och man såg vissa avvikelser som tyder på att psykopater inte 
förstår och processar emotionella ord på samma sätt som normala individer. 

För personer med autismspektrumstörningar är det inte helt klarlagt att det finns skador 
eller dysfunktion på/i amygdala, men det är sannolikt en del av orsakerna bakom störningarna. 
Det kännetecknande för dessa störningar är bland annat svårigheter i perception, 
känslouttryck och social kommunikation, och ibland har autistiska sagts sakna känslor 
(Nordin & Gillberg, 2005). Väldigt få studier har undersökt kopplingen mellan denna störning 
och minne för emotionella ord, men Gaigler och Bowler (2008) fann att även om individer 
med autismspektrumstörning visade fördelar för känslomässigt retande och semantiskt 
relaterade ord jämfört med neutrala ord, så hade de också en större glömska för orden. South 
m.fl. (2008) menar att det inte är all emotionell stimuli som är avvikande för personer med 
autismspektrumstörning, utan framförallt socialt relaterad emotionell stimuli som är 
avvikande. Vid dessa studier har man framförallt undersökt personer med Aspergers och 
dessa personer har ofta ett mycket välutvecklat språk och därmed sannolikt också en 
förståelse för ordens emotionella betydelse, vilket också kan ha påverkat resultatet i studierna. 
Om man upptäckte skillnader i minne för emotionella ord mellan normalfungerande och 
individer med autismspektrumstörningar, skulle minnestest liknande detta kunna 
vidareutvecklas för att användas vid bland annat diagnosticering. 

Eftersom ovan nämnda störningar (och även andra känslorelaterade störningar) ofta är 
kopplade till ett stort lidande är det viktigt att förstå och klarlägga kopplingarna mellan 
emotion och minne. Om man hade större kunskap om hur amygdala och närliggande 
processer är kopplade till känslor och minne, så skulle man kanske också kunna ge effektivare 
hjälp eller behandling vid emotionella störningar, varför det också måste ses som angeläget 
med fortsatta studier inom detta område. 
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Dessa exempel visar bara några få områden där man det kan vara av vikt att förstå hur våra 
känslor och vårt minne interagerar, men det finns betydligt många fler eftersom våra känslor 
och vårt minne är avgörande för hela vår mänskliga existens.  
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Appendix 

Ord Medelskattning StAvvik
Parole-

frekvenskvens Längd Logfrekvens Valensklass

lögn -2,288 0,723 180 4 2,255 1

lida -2,396 0,689 204 4 2,310 1

sorg -2,231 1,022 516 4 2,713 1

mord -2,692 0,673 664 4 2,822 1

krig -2,558 1,056 1234 4 3,091 1

tumör -2,692 0,579 46 5 1,663 1

misär -2,231 0,942 63 5 1,799 1

satan -2,212 1,210 69 5 1,839 1

falsk -2,308 0,940 184 5 2,265 1

brott -2,288 1,143 1574 5 3,197 1

sadist -2,596 0,664 4 6 0,602 1

tyrann -2,365 0,742 23 6 1,362 1

utrota -2,442 0,978 44 6 1,643 1

djävul -2,250 1,064 50 6 1,699 1

ondska -2,519 0,700 113 6 2,053 1

tortyr -2,865 0,345 178 6 2,250 1

fiende -2,212 0,800 242 6 2,384 1

elände -2,212 0,800 251 6 2,400 1

skräck -2,250 0,738 347 6 2,540 1

rasism -2,346 1,186 382 6 2,582 1

cancer -2,615 0,745 448 6 2,651 1

förtala -2,192 0,930 8 7 0,903 1

avrätta -2,577 0,825 11 7 1,041 1

förgöra -2,269 1,050 23 7 1,362 1

blodbad -2,750 0,556 46 7 1,663 1

utplåna -2,365 0,929 67 7 1,826 1

helvete -2,423 0,957 445 7 2,648 1

amputera -2,327 0,923 7 8 0,845 1

massmord -2,981 0,139 32 8 1,505 1

diktator -2,423 0,750 37 8 1,568 1

massaker -2,635 0,841 38 8 1,580 1

missfall -2,231 0,942 43 8 1,633 1

förtryck -2,558 0,698 148 8 2,170 1

förstöra -2,250 0,738 256 8 2,408 1

kjol 0,528 0,973 129 4 2,111 3

ämne 0,212 0,536 658 4 2,818 3

vinge 0,231 0,703 34 5 1,531 3

skiss 0,365 0,793 52 5 1,716 3

brunn 0,365 0,864 88 5 1,944 3

tavla 0,519 0,960 143 5 2,155 3

arena 0,308 0,643 187 5 2,272 3

figur 0,385 0,771 217 5 2,336 3

affär 0,385 0,844 572 5 2,757 3
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avtal 0,385 0,745 1597 5 3,203 3

pensel 0,346 0,683 37 6 1,568 3

kamera 0,365 0,525 153 6 2,185 3

klocka 0,451 0,702 165 6 2,217 3

kostym 0,327 0,834 320 6 2,505 3

papper 0,346 0,683 924 6 2,966 3

alfabet 0,423 0,696 15 7 1,176 3

roddbåt 0,442 1,037 19 7 1,279 3

krusbär 0,269 0,744 21 7 1,322 3

plommon 0,558 0,777 24 7 1,380 3

simhall 0,462 0,939 27 7 1,431 3

paraply 0,288 0,848 49 7 1,690 3

förvara 0,481 0,852 74 7 1,869 3

balkong 0,231 0,546 90 7 1,954 3

porslin 0,269 0,717 110 7 2,041 3

tallrik 0,250 0,622 115 7 2,061 3

lektion 0,231 1,002 133 7 2,124 3

fiskebåt 0,519 0,779 19 8 1,279 3

brevlåda 0,245 0,648 32 8 1,505 3

flygfält 0,308 0,919 46 8 1,663 3

marmelad 0,404 0,603 46 8 1,663 3

broschyr 0,269 0,598 101 8 2,004 3

föredrag 0,442 0,916 254 8 2,405 3

flygplan 0,346 0,738 371 8 2,569 3

porträtt 0,500 0,780 413 8 2,616 3

klok 2,269 0,689 351 4 2,545 5

lust 2,308 0,729 893 4 2,951 5

lojal 2,308 0,805 68 5 1,833 5

ärlig 2,212 0,936 201 5 2,303 5

succé 2,269 0,819 477 5 2,679 5

lycka 2,596 0,664 546 5 2,737 5

seger 2,058 0,958 1804 5 3,256 5

vinna 1,981 1,000 2028 5 3,307 5

vishet 2,692 0,544 22 6 1,342 5

godhet 2,308 0,805 65 6 1,813 5

ödmjuk 2,058 0,725 104 6 2,017 5

utsökt 2,038 0,740 143 6 2,155 5

tillit 2,750 0,519 164 6 2,215 5

triumf 2,038 0,949 206 6 2,314 5

härlig 2,212 0,915 288 6 2,459 5

kompis 2,192 1,011 369 6 2,567 5

vacker 2,250 0,764 1014 6 3,006 5

kärlek 2,692 0,643 1336 6 3,126 5

fröjdas 2,019 0,896 4 7 0,602 5

sinnrik 2,038 0,862 11 7 1,041 5

trofast 2,077 0,860 35 7 1,544 5
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festlig 2,019 0,779 39 7 1,591 5

charmig 2,058 0,873 54 7 1,732 5

paradis 2,538 0,803 84 7 1,924 5

passion 2,577 0,750 161 7 2,207 5

suverän 2,288 1,016 182 7 2,260 5

rättvis 2,327 0,879 190 7 2,279 5

välfärd 2,038 1,204 234 7 2,369 5

respekt 2,154 0,777 812 7 2,910 5

hjärtlig 2,192 0,768 17 8 1,230 5

älskvärd 2,151 0,841 32 8 1,505 5

njutning 2,385 1,105 137 8 2,137 5

skicklig 2,157 0,612 256 8 2,408 5

underbar 2,404 0,869 266 8 2,425 5

 


