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Sammanfattning 

Många människor upplever stress och sömnsvårigheter till en viss grad vilket ger underlag 

för frågan: Hur påverkar dessa aspekter minnesfunktionerna? Studiens syfte handlar om att 

få en bredare förståelse för hur stress och sömn påverkar det episodiska minnet samt 

arbetsminnet. Studiens hypotes var att det episodiska minnet kommer att påverkas mer än 

arbetsminnet av stress och sömn. Forskning visar att stress och sömn har en stor påverkan 

på dessa minnesfunktioner. Studien använder sig av Perceived stress scale-10 och 

Karolinska sleep questionnaire som behandlar frågor om upplevda stress och sömnvanor 

och inkluderade 24 deltagare, 20 kvinnliga och 4 manliga studenter mellan 18-30 år på 

Örebro universitet. Data samlades även in med hjälp av två datoriserade minnestest som 

testar både det episodiska minnet och arbetsminnet. En experimentell design utfördes med 

resultaten som undersöktes med hjälp av fyra regressionsanalyser. Resultatet visade att det 

inte var statistiskt signifikant mellan det episodiska minnet och arbetsminnet gentemot stress 

och sömn. Alltså fanns det inga skillnader i minnesprestation för personer som var mer 

stressade och som sov sämre. 
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Abstract 

Many people experiences more or less stress and sleep deprivation to a certain extent which 

gives ground for the question: How do these aspects affect memory functions? The purpose of 

this study is therefore to gain a broader understanding of how stress and sleep affect the 

episodic memory and working memory. Research shows that stress and sleep have an affect 

on memory functions. The studys hypothesis was that the episodic memory will be affected 

more than the working memory by stress and sleep. The study is using Perceived stress scale-

10 and Karolinska sleep questionnaire that entail questions about perceived stress and sleep, 

and included 24 participants, 20 female and 4 male students between the ages 18-30 years at 

Örebro university. The data was also collected using two database memory tests that 

examines both episodic memory and working memory. The study used an experimental design 

and obtained the results by performing four regression analysis. The results showed that there 

were no statistically significant differences between the episodic memory and workimg 

memory when it comes to stress and sleep. Thus, there were no differences between memory 

functions for people who were more stressed and who slept less. 
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En studie om hur episodiska och arbetsminnet relaterar till upplevd stress och sömn 

Det episodiska minnet och arbetsminnet 

Att en individ ska kunna interagera med omvärlden är en förmåga som i stort sätt 

alla har. Minnet är ett väsentligt verktyg som bearbetar och lagrar information, vilket 

hjälper oss människor att förstå vår omgivning (Frost m.fl., 2019). Hur definierar vi 

inlärnings- och minnessystem i hjärnan? Detta är en viktig fråga då den vanligaste kritiken 

för minnessytem är att hela hjärnan består av flera olika inlärnings- och minnessystem 

(McDonald, McDonald & Hong, 2013). Minnet består av olika system som kallas för 

centrala strukturer och som har olika funktioner med permanenta lagringsplatser. Dessa 

system lagrar information parallellt och håller dessa centrala strukturer ihop (McDonald et 

al. 2013). Det episodiska minnet samspelar med hippocampus i hjärnan som bidrar till att 

forma episodiska minnen. Denna typ av minne riktar sig in på vad, var och när en händelse 

inträffar samt att vara medveten såväl som minnas att man var med om händelsen (Tulving, 

2016). Det episodiska minnet är en funktion som ingår i långtidsminnet och är en mer 

komplex funktion än andra typer av minnen. Det innebär inlärning av nytt material och 

förmågan att kunna återkoppla till materialet efter både långa och korta fördröjningar, till 

exempel parade ord eller bilder som man kommer ihåg senare i tid (Wardle-Pinkston, 

Slavish, & Taylor, 2019). 

En annan viktig minnesförmåga är arbetsminnet, som handlar om att under ett kort 

tidsspann kunna komma ihåg, bearbeta samt manipulera informationen. Tack vare denna 

minnesförmåga kan människor läsa en mening från början till slut utan att glömma bort 

vad man har läst (Philip, 2016). Minnet lagrar konstant information, som består av både 

relevant och irrelevant information. Ju färre saker som lagras i arbetsminnet på samma 

gång, desto bättre blir minnets kvalité. Det vill säga, viktig information memoreras enklare 

ju mindre saker som finns lagrade i arbetsminnet (van den Berg, & Ma, 2018). 
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Arbetsminnet har en central funktion i att exempelvis lösa matematiska problem, 

läsförmåga och språkinlärning. Denna minnesfunktion fungerar exempelvis då man ser på 

siffror under en kort period och sedan försöker vända dessa siffror genom att komma ihåg i 

vilken turordning de låg i (Wardle-Pinkston et al. 2019). Alltså är minnesprestationen hos 

människan betydelsefull och även viktig för att människan ska kunna interagera med 

samhället. 

Stress i relation till det episodiska minnet och arbetsminnet 

Vi förlitar oss på vårt minne i alla aspekter i det vardagliga livet. Det kan vara i 

situationer som exempelvis när vi ska komma ihåg vad vi ska handla i en affär eller att ta 

dagliga mediciner. Att uppleva hög stress i vardagssituationer är en naturlig respons för 

alla människor som både kan leda till psykiska och fysiska påfrestningar. Många 

människor upplever stressfulla situationer ofta. Det är viktigt att individer förstår hur stress 

kan förbättra eller försämra minnet (McCullough, Yonelinas, Shields, & Sazma, 2017). 

När vi hör ordet stress tänker vi vanligtvis på olika påfrestningar och krav som vi måste 

hanteras med i olika situationer. Enligt (Grossi, 2008), kan stress vara ett fysiskt tillstånd 

som exempelvis hög arbetsbelastning, påfrestningar under studietid eller olika förseningar, 

men även mentala tillstånd, som påverkar nervsystemet i hjärnan. Han tyder även på att 

stress kan delas upp i fyra subgrupper; känslomässiga, kognitiva, kroppsliga och 

beteendemässiga. Dessa olika händelser som väcker stress kallas för stressorer som kan 

framhäva exempelvis trötthet i kroppen, oro i magen, hjärtklappning, sömnproblem etc. 

Dessa stressorer kan vara kortvariga eller långvariga beroende på individ till individ. 

Hjärnan har en benägenhet att förändras om man påverkas av kronisk stress. Forskning 

tyder på att hjärnans strukturer påverkas av utsöndring av stresshormoner, vilket i sin tur 

kan försämra psykisk hälsa såväl som kognitiva funktioner, specifikt minnet (Kaufmann & 

Kaufmann, 2016). 
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McCullough m.fl. (2017) har visat att stress kan ha olika effekter på det episodiska 

minnet beroende på den fas av minnesbearbetning som påverkas av stress. Det kan påverka 

den primära inkodningen av ny information, lagring eller framplockning av information 

hos en individ. Vid stress kan det episodiska minnet påverkas negativt, vilket gör att det 

blir svårare för individen att komma ihåg saker (Hitchcock, Werner-Seidler, Blackwell, & 

Dalgleish, 2017). Episodisk minnesinkodning under stress har undersökts i ett flertal 

studier och har visat att stress påverkar både igenkänning och framplockning (McCullough 

m.fl., 2017). Som tidigare nämnt kan stress påverka det episodiska minnet negativt, men 

det finns också studier som visar att stress kan ha en positiv påverkan på det episodiska 

minnet. Exempelvis när testpersoner får återkalla tidigare bilder en vecka senare, kommer 

personer som var stressade under inkodningen ihåg betydligt mer information än de som 

inte var stressade (McCullough m.fl., 2017). 

Tidigare forskning har visat att stress har en negativ påverkan på arbetsminnet. Det 

påverkar alltså återkallning av information från arbetsminnet. En studie som utfördes på 

nitton unga män visade att stress påverkar arbetsminnet negativt (Kuhlmann, Piel & Wolf, 

2005). Deltagarna i studien fick en ordlista på tio neutrala, tio positiva och tio negativa ord 

som de skulle lära sig utantill. Enligt studien så påverkades återkallning av både de 

negativa och positiva ord, dock inte av neutrala ord (Kuhlmann m.fl., 2005). 

Ett experiment som utfördes testade arbetsminnets prestation efter ett stressmoment 

med en experimentgrupp och en kontrollgrupp. Experimentgruppens stressmoment bestod 

av ett kallvatten test där deltagarna placerade sina händer i kallvatten under sextio 

sekunder. Kontrollgruppen fick istället placera handen i varmvatten. Efter tjugo minuter 

utförde grupperna ett arbetsminnestest. Där mättes deltagarnas reaktionstid samt antal rätt 

svar. Resultatet visade att experimentgruppen som genomgick ett stressmoment, fick 
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snabbare reaktionstid vid minnestestet än kontrollgruppen. Detta tyder på att stress även 

kan ha en positiv effekt på arbetsminnet (Duncko, Johnson, Merikangas, & Grillon, 2009) 

Sömn i relation till det episodiska minnet och arbetsminnet 

Sömnproblem kan leda till sämre kognitiv prestation, både vad gäller det episodiska 

minnet och arbetsminnet (Frenda & Fenn, 2016). Att ha svårt att sova har definierats olika 

av tidigare studier från att ha sömnsvårigheter överlag till att ha en diagnos (Ellenbogen, 

Payne, & Stickgold, 2006).  Sömn kan även påverka den akademiska prestationen hos både 

unga och äldre barn (McGill, 2015). När vi inte får tillräckligt med sömn under natten kan 

det påverka vår koncentration och därmed lagring av information till minnet. Frågan här är 

hur forskning kan förklara uppkomsten av detta fenomen. Forskning visar att svaret till 

detta är uppdelat i två delar. Främst att brist på sömn påverkar vår kapacitet att ta in ny 

information som ska lagras i minnet. Dessutom är det under sömnen som 

minnesinformation stabiliseras (konsolideras) (Ellenbogen m.fl., 2006). På grund av dessa 

faktorer förknippas sömnlöshet med en minskad kognitiv förmåga. Därmed visar forskning 

att man får signifikant nedsatt episodiskt minne och arbetsminne av sömnbrist (Wardle-

Pinkston m.fl., 2019). Människor som upplever sömnbrist har svårt att hålla sig vakna 

under dagtid och vara uppmärksamma. Dessa funktioner berör både det episodiska minnet 

och arbetsminnet (Warlde-Pinkston m.fl., 2019) 

Givet att det episodiska minnet är mer känsligt än andra delar av minnet, påverkas 

det starkare av att individen har sömnbrist. Det kan vara minnets känslighet för till exempel 

känslorelaterade störningar, stress eller konkurrerande information under dagtid (Wardle-

Pinkston m.fl., 2019). En systematisk litteraturstudie som sammanställde 13 olika studier 

om sömnens påverkan på det episodiska minnet visade att de testpersoner som sov mellan 

sex till åtta timmar presterade bättre på ett episodiskt minnestest jämfört med de som sov 

mindre än fem timmar eller mer än nio timmar per natt. De aktuella studier som 
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analyserades använde mätinstrument som exempelvis verbala och visuella minnestest, följt 

av återkallning av informations test (recall test) (Yeh, Pressler, Giordani, Pozehl, & Berger, 

2018).  Därmed är varken för lite eller för mycket timmars sömn gynnsamt för det 

episodiska minnet. 

Frenda (2016) forskar om hur sömnens effekt ser ut och hur det påverkar 

arbetsminnet. Studien undersöker total sömnbrist samt delvis sömnbrist och hur dessa 

påverkar arbetsminnet i form av olika minnestest efter en eller fler nätter av total 

sömnbrist. Med sömnbrist menas ingen sömn alls eller delvis sömnbrist, det vill säga 

endast tre timmars sömn. Resultatet visade att testpersoner med total sömnbrist under tre 

dagars period presterade betydligt sämre än de testpersoner som var vakna färre dagar. Det 

visade sig även att grupper som genomgick delvis sömnbrist specifikt de som endast sov i 

fyra timmar per natt i två veckor, påvisade ungefär samma typ av brister i arbetsminnet 

som grupper som inte alls sovit på två dagar (Frenda, 2016). Man kan även konstatera att 

en god natts sömn är viktigare för det episodiska minnet än vad det är för arbetsminnet. 

Kognitiva funktioner såsom det episodiska minnet och arbetsminnet påverkas av 

både stress och sömn. Då kan det finnas risk att man kommer ihåg saker betydligt sämre, 

som till exempel: vad man ska säga, vart man ska gå, minnas vad man ätit eller vad man 

gjort och så vidare (Rimmele & Tambini, 2015). Att vara stressad och sova dåligt är alltså 

två huvudsakliga anledningar till att det episodiska minnet och arbetsminnet inte riktigt 

fungerar som de ska. Det är alltid fördelaktigt att forska kring hjärnan och minnet vilket är 

en utav anledningarna till varför studien använder dessa kognitiva funktioner. Tidigare 

studier undersöker enskilt stress och sömns påverkan på specifikt arbetsminnet och det 

episodiska minnet, dock undersöks de inte tillsammans. Denna studie kommet därmed att 

undersöka sambandet mellan stress och sömn och dess påverkan på dessa specifika delar 

av minnet. 
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Syfte & hypotes 

Tidigare studier demonstrerar att stress är en viktig företeelse som i princip är 

oundviklig och som är en del av livet för alla människor. Det kan ha en både fysisk och 

psykisk påverkan. De flesta stressmoment i samhället finner vi på många olika platser. En 

utav dessa platser kan exempelvis oftast vara på arbetsplatser och skolor (1177 

Vårdguiden, 2018). Likaså är sömn oerhört viktigt för att vårt minne ska ha en normal 

funktion och för att vi ska kunna integrera med omvärlden. Det har en stor påverkan på 

både det episodiska minnet och arbetsminnet (Frenda & Fenn, 2016). Därav är vår teori att 

stress och sömn har en betydligt större koppling och en större roll mellan hippocampus och 

det episodiska minnet än arbetsminnet, där det finns svagare koppling. 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att allmän stress och sömn spelar en 

stor roll i hur vi hanterar vardagen. Hjärnan blir påverkad av stress och sömn, vilket i sin 

tur kan leda till försämrad minnesprestation. Studien undersöker det episodiska minnet och 

arbetsminnet just för att se ifall stress och sömn påverkar dessa specifika delar av minnet. 

Dessa två delar av minnet är mest intressanta då de inte finns mycket forskning kring dem. 

Hypotesen i denna studie är att det episodiska minnet kommer att påverkas mer än 

arbetsminnet av stress och sömn. 

Metod 

Deltagare 

I denna studie begränsades studiens urval till studenter på Örebro universitet mellan 18-30 

år. Studien bestod av 24 deltagare (N=24), varav 20 var kvinnor och 4 var män. 

Rekryteringen gjordes genom ett bekvämlighetsurval vid Örebro universitet bland sju 

bekanta och 17 studenter.  Förbipasserande studenter vid studentcentrum frågades ifall de 

ville delta i studien och 17 studenter tackade ja. Eftersom det episodiska minnestestet, tog 

cirka 10 minuter och arbetsminnestestet tog cirka 19-20 minuter gjorde vi så att 12 av våra 
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första respondenter började med det episodiska minnestestet och 12 andra började med 

arbetsminnestestet. Vår undersökning utfördes på universitetet i ett psykologiskt 

laboratorium “The Center for Health and Medical Psychology” (CHAMP). Alla som deltog 

utförde experimentet, vilket resulterade i att vi inte fick ett internt bortfall. 

Mätinstrument 

Respondenterna instruerades att läsa igenom en informationstext där en förklaring 

om experimentet framfördes och de etiska principerna presenterades samt att fylla i en 

samtyckesblankett. De fick sedan läsa igenom instruktioner för respektive enkäter om 

stress och sömn. Därefter fick de två enkätformulär som de fyllde i innan experimentet 

började. För att mäta studenternas stress och sömn som relateras till minnet används alltså 

två skalor. Den första skalan innehöll frågor om studentens upplevda stress, Precived 

Stress Scale – 10 (PSS-10). Testen har utarbetats av Sheldon Cohen vid Carnegie Mellon 

University USA. Testet har används i Sverige i ett flertal undersökningar (Khalili, Sirati, 

Ebadi, Tavallai, & Habibi, 2017) och den andra om sömn Karolinska Sleep Questionnaire 

(KSQ) (Nordin, Åkerstedt & Nordin (2013). Alla respondenter besvarade samtliga frågor 

och utförde hela experimentet, det vill säga minnestesterna. 

PSS-10. Respondenterna skulle fylla i om deras tankar och känslor under deras 

senaste månad i enkäten Precived Stress Scale 10. De fyllde i hur ofta de hade känt eller 

tänkt på ett visst sätt (se bilaga 1). Enkäten var översatt från engelska till svenska. Exempel 

på dessa frågor är: ”Hur ofta har du varit upprörd över något som hände helt oväntat?”, 

”Hur ofta har du känt att du var oförmögen att kontrollera de viktiga sakerna i ditt liv?”, 

”Hur ofta har du känt dig nervös och stressad?”, ”Hur ofta har du litat på din förmåga att 

hantera dina personliga problem?”. Det var 10 frågor med fyrgradig responsskala där 0 

stod för ”Aldrig” och 4 stod för ”Väldigt ofta”. Det var fyra omvända frågor som 

omkodades, från positiv till negativ skattning. Enkäten besvarades av samtliga deltagare. 
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Cronbach’s alpha för tidigare studie där PSS-10 använts var α=0.72, som motsvarar hög 

reliabilitet (Ebadi, Tavallai, Habibi, Sirati nir & Khalili, 2017). Vår studie på PSS-10 fick 

α=0.,-52 vilket tyder på en låg reliabilitet. 

KSQ. Denna enkät undersöker sömn och om man haft känning av olika besvär de 

senaste tre månaderna. Enkäten består av två delar med 10 frågor (se bilaga 2). Exempel på 

dessa frågor är: ”svårigheter att somna”, ”svårigheter att vakna”, upprepade 

uppvaknanden med svårigheter att somna om”, ”mardrömmar”, ”sömnig under arbete”, 

”sömnig under fritid”, ”behov av att kämpa mot sömnen för att hålla sig vaken”, tillkom. 

Det var 18 frågor a) till r). De fick sedan även svara på tre frågor som besvarar hur 

sömnrutiner ser ut under arbetsveckan i jämförelse med deras lediga dagar. På del två fick 

deltagarna fyra frågor och en följd fråga. Dessa frågor var: ”Hur mycket sömn behöver du 

per dygn?”,” Hur ofta tar Du en tupplur?” ”Om Du tar en tupplur, hur lång brukar den 

vara?”,” Är Du morgon- eller kvällsmänniska?”, ”Anser Du att Du får tillräckligt med 

sömn?”, ”Hur tycker Du att Du sover på det hela taget?”. Det var 5 olika svarsalternativ 

på alla frågor. Cronbach’s alpha för tidigare undersökning på KSQ är α=0.73 till 0.87. 

Detta indikerar en hög men även väldigt god reliabilitet på måtten (Nordin, M., Åkerstedt, 

T., & Nordin, S. 2013). Vår studie för KSQ har fått Cronbach’s alpha α=0.85, som också 

tyder på en väldigt god reliabilitet. 

Studien använde två olika datoriserade minnestest som bestod av ett 

arbetsminnestest och ett episodiskt minnestest som testade antal korrekta svar samt 

reaktionstid. Arbetsminnestestet (Broman, Samrani, Persson, Engström & Marklund, 2018) 

består av en bokstavsserie med sex bokstäver som visades för respondenten i ett antal 

sekunder och därefter presenterades en enskild bokstav. Respondenten skulle därefter 

avgöra ifall bokstaven som presenterades var med i föregående bokstavsserie genom att 

antingen klicka Ja med pekfingret eller Nej med långfingret på en datormus. Testet bestod 
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av tre block, där varje block tog ungefär sex minuter. Hela testet tog ungefär 19 - 20 

minuter. 

Det episodiska minnestestet (Josefsson, Luna, Nilsson, Nyberg, Persson & Pudas, 

2013) bestod av ansiktsbilder på okända personer med vardagliga namn skrivna bredvid 

bilderna. Respondenterna skulle gå igenom varje bild och namn, därefter presenterades 

bilderna igen med tre olika bokstäver bredvid och skulle med hjälp av tre olika knappar 

välja rätt bokstav till rätt ansikte. Testet bestod även av ett distraktionsmoment där 

respondenten fick klicka på vänstra musknappen när en plus symbol ändrades till en cirkel. 

Detta minnestest var ungefär tio minuter långt. 

Procedur 

Studien använde fyra regressionsanalyser där antal korrekta responser korrelerade från det 

episodiska minnestestet och arbetsminnestestet som utfördes, med data som insamlats från 

stress- och sömnformulären. En pilotstudie utfördes innan studien påbörjades, genom att vi 

själva och två bekanta genomförde testerna för att se ifall det fungerade som tänkt. Innan 

respondenterna gick med på undersökningen läste de informationstexten och de blev 

informerade om att det skulle ta cirka 45 min att besvara och utföra båda formulären och 

båda delarna av minnes-experimenten. Vi var tydliga med att de närsomhelst kunde välja 

att avbryta deltagandet. Eftersom respondenterna var tvungna att läsa informationstexten 

om medverkan för undersökningen fick de även skriva på en samtyckesblankett samt svara 

på två formulär innan själva experimentet utfördes. De informerades också att de kunde ta 

ytterligare längre tid så att de var medvetna om det. Deras medverkan var frivillig och de 

kunde när som helst avsluta experimentet. Datainsamlingen tog 5 veckor. Experimentet tog 

lång tid och därför fick de fika efter. Samtliga respondenter gav samtycke för denna studie 

samt besvarade formulären. Studien bestod av tester för minnesprestation samt frågor om 

ens egna upplevda stress och självuppfattade sömnkvalité. Två olika minnestester utfördes 
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sedan som testade det episodiska minnet, som tog tio minuter, samt arbetsminnet, som tog 

ca tjugo minuter med tre block, hos 24 respondenter. Studien godkändes av handledaren 

och enhetschefen för psykologi kandidatkurs på Örebro universitet. 

Statistiska analyser 

För att testa om stress och sömn påverkar minnesprestationen användes fyra enkla linjära 

regressionsanalyser. Analyserna genomfördes på inkodad data i Statistical Package for 

Social Science (SPSS 1999, version 25). De analyser som genomförts kommer att 

presenteras i resultatdelen med hjälp av fyra scatterplots samt ges förklaringar. De 

beroende variablerna var det episodiska minnet och arbetsminnet, medan oberoende 

variablerna var stress och sömn. 

 

Resultat 

Fyra enkla linjära regressionsanalyser utfördes för att visa effekten på hur stress och sömn 

påverkar det episodiska minnet och arbetsminnet. Beroende variablerna är det episodiska 

minnet och arbetsminnet och de oberoende variablerna är stress och sömn. 
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Descriptive statistics 

 N Minimum Mean Std. Deviation 

WM_Accuracy 24 40.00 60.1250 11.28798 

WM_RT 24 433.50 582.2083 106.06109 

EM_Accuracy 24 16.0 23.5417 2.87386 

EM_RT 24 1561.60 2159.2208 262.61725 

Stress index 24 15.00 23.5833 4.37301 

Sleep quality 24 4.00 12.5417 3.07838 

Uppvaknande 

besvär 

24 7.00 12.1667 2.56509 

Snark besvär 24 3.00 5.0000 1.88818 

Sömnhet index 24 8.00 15.1250 4.43614 

Valid N 

(listwise) 

24    

Tabellen visar antal respondenter, Minimum, Mean, Standard Deviation 
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Resultatet visade att det inte fanns ett signifikant samband för sömns påverkan på 

arbetsminnet. Det utgjorde 4% av den förklarade variansen (R
2
 = .040, F(4,19) = .196, 

p>.938),  Alltså, 4% av variansen i prestation på arbetsminnestestet kan förklaras med 

sömnvariabeln. Detta motsvarar att sömn har ingen påverkan på arbetsminnet hos studenterna 

(se Figur 1 nedan). 

 

 

Figur 1 

Resultat från simple scatterplot av sömns påverkan på arbetsminnet 
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Resultatet visade att det inte fanns ett signifikant samband för sömns påverkan på det 

episodiska minnet. Det utgjorde 5% av den förklarade variansen (R
2
 = .050 F(4,19) = .247, 

p>.908), Alltså 5% av variansen i prestation på arbetsminnet kan förklaras av sömn. Sömn har 

alltså ingen påverkan på det episodiska minnet hos studenterna (se Figur 2 nedan) 

 

 

Figur 2 

Resultat från simple scatterplot av sömns påverkan på det episodiska minnet 
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Resultatet visade att det inte var statistiskt signifikant mellan stress och arbetsminnet. Det 

utgjorde 9% av den förklarade variansen  (R
2
 = .089 F(1,22) = .2.150, p>-.157). Alltså, 9% av 

arbetsminnet kan förklaras av sömn. Stress har alltså ingen påverkan på arbetsminnet hos 

studenterna (se Figur 3 nedan). 

 

Figur 3 

Resultat från simple scatterplot av stress påverkan på arbetsminne 
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Resultatet visade även att det inte var statistiskt signifikant mellan stress och det episodiska 

minnet. Det utgjorde 1% av den förklarade variansen (R
2
 = .013 F(1,22) = .283, p>.600). 

Alltså 1% av arbetsminnet kan förklaras av sömn. Stressade studenter har alltså ingen 

påverkan på det episodiska minnet (se Figur 4 nedan). 

 

Tabell 4 

Resultat från simple scatterplot av stress påverkan på det episodiska minnet 
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Diskussion 

Syftet med denna studie var att bidra och få en bredare kunskap om stress och sömns 

påverkan på de olika minnesfunktionerna. Studiens hypotes var att stress och sömn skulle 

påverka det episodiska minnet mer än arbetsminnet hos en individ. Resultatet visade att det 

inte fanns ett statistiskt signifikant samband mellan sömns påverkan på arbetsminnet och det 

episodiska minnet. Resultatet visade dessutom inget samband mellan stress påverkan på 

arbetsminnet och det episodiska minnet. Det som kan stipuleras utifrån studiens resultat är att 

stress och sömn visas inte påverka det episodiska minnet eller arbetsminnet. 

Att människor har upplevt stress och sömnsvårigheter någon gång i sitt liv är välkänt 

utifrån tidigare forskning (Rimmele, 2015). Det har även visats att det episodiska minnet och 

arbetsminnet kan påverkas av dessa aspekter. Stress och dåliga sömnvanor är två 

huvudsakliga anledningar till att det episodiska minnet och arbetsminnet inte riktigt fungerar 

som de ska (Rimmele, 2015). Utifrån tidigare forskning McCullough m.fl., (2017) har stress 

en negativ påverkan på det episodiska minnet, som gör att man glömmer bort saker i 

vardagen. Dock kan stress även påverka det episodiska minnet positivt (McCullough m.fl., 

2017). Stress kan även ha en negativ och positiv påverkan på arbetsminnet, dock visar fler 

studier att stress kan påverka arbetsminnet mer positivt (Kuhlmann m.fl., 2005; Duncko, 

2009), till skillnad från det episodiska minnet, där det visar att stress har en mer negativ 

påverkan (McCullough m.fl., 2017). 

Sömn har också en stor påverkan på minnesfunktionerna. Enligt (Ellenbogen, m.fl., 

2006), finns en stark koppling mellan det episodiska minnet och arbetsminnet. Jämfört med 

stress, påverkar sömn men även försämrar minnesfunktionerna mer negativt. Av denna orsak 

leder det till en sämre kognitiv prestation hos individen (Frenda, m.fl., 2016). För att kunna få 

koncentration och lagring av ny information i minnessystemet, behöver varje individ få en bra 

och tillräcklig sömn, detta berör både det episodiska minnet och arbetsminnet (Ellenbogen 
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m.fl., 2006). Sömnlöshet förknippas även med en minskad kognitiv förmåga och signifikant 

nedsatt episodiskt minne och arbetsminnet (Warlde-Pinkston m.fl., 2019). (Rångtell m.fl., 

2018) visar att det finns en skillnad i minnets prestanda för sömn vad gäller kvinnor och män. 

Kvinnors sömnlöshet visar en negativ påverkan på arbetsminnet, dock visar det ingen skillnad 

på männens arbetsminne med och utan sömnlöshet. 

Sammanfattningsvis har den föreliggande studien och dess belägg visat att det kan 

fastställas att stress och sömn kan ge många olika effekter på det episodiska minnet och 

arbetsminnet. Hjärnan är väldigt komplex därmed kan stress och sömns påverkan vara svår att 

kartlägga. Studien erhöll däremot inget statistiskt signifikant resultat. Resultatet kunde 

därmed inte stödja hypotesen. Möjliga förklaringar till varför studien erhöll detta resultat kan 

ha varit på grund av ett litet urval som kan ha påverkat datas statistiska “power”. En 

förklaring till resultatet är valet av statistiskt test, alltså regressionsanalys. Denna sorts av 

analys kräver att data är normalfördelad och ett värde som inte har en stor avvikelse. Alltså 

bör en regressionsanalys ha ett större urval än vad studien hade. Däremot skulle ett Chi-två 

test eventuellt bidragit till ett annorlunda resultat då studiens urval skulle vara tillräckligt stort 

för testet och som inte skulle haft höga kriterier som en regressionsanalys. Chi-två test skulle 

också krävt ett normalfördelat urval, däremot skulle det inte vara lika stark statistisk “power” 

som en regressionsanalys efterfrågade (Fields, 2018).     

Den litteratur som förekommer i undersökningen har haft ungefär lika många 

testpersoner som denna studie men skillnaden ligger i att denna studie har mätt stress och 

sömn i form av formulär och tidigare studier har mätt det i experiment form. Tidigare studier 

har alltså mätt deltagares stressnivå genom att låta de genomgå ett stressmoment eller mätt 

sömn i olika grupper av individer, som fick sova i antingen kortare eller längre perioder. 

Användning av denna typ av experimentell metod att mäta stress och sömn gör det lättare att 

se ett samband, alltså orsak och verkan. Studien utför inte denna experimentella metod för att 
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mäta stress och sömn på grund av etiska skäl samt tidsbrist. Däremot spekulerades det kring 

ifall användning av den metod skulle producerat annorlunda resultat än de som framgick 

genom användning av formulär. 

En annan faktor som kan ha påverkat resultaten är de datoriserade testerna som 

användes i studien för att mäta respondenternas episodiska minne samt arbetsminne. Testet 

för arbetsminnet specifikt som tog ungefär tjugo minuter kan ha lett till att deltagarna blev 

utmattade mot slutet av testet och inte presterade lika bra. De som kunde märkas på 

respondenterna var att de flesta blev både trötta och irriterade, men även distraherade nära 

slutet. Orsaken till detta kan vara att de inte var speciellt motiverade. Det episodiska 

minnestestet var däremot tio minuter och respondenterna verkade mer uppmärksamma mot 

slutet. Av denna orsak fick respondenterna delas upp, alltså fick 12 stycken börja med det 

episodiska minnet först och de andra 12 stycken fick börja med arbetsminnet, för att 

eventuellt kunna jämna ut och få ett bättre resultat. Förutsatt att testet för arbetsminnet kunde 

kortas ner så skulle respondenterna möjligtvis presterat bättre och även vara mer motiverade 

för att utföra testet, som därmed kanske hade lett till ett bättre resultat. 

Utfallet var förvånande och överraskande, då det inte förväntades att stress och 

sömn inte skulle ha en påverkan på de specifika minnesfunktionerna. Detta som tidigare 

nämnt kan bero på flera olika faktorer. Hjärnan är väldigt komplex, därmed kan stress och 

sömns påverkan vara svår att kartlägga.  

Tiden för rekryteringen av försökspersonerna var kort, då vi endast hade några 

veckor på oss att utföra detta och det tog cirka 45-50 minuter per person att utföra hela 

experimentet. Det var även svårt att få in testpersoner, då det flesta tackade nej och inte hade 

tid för att delta när vi berättade hur lång tid det skulle ta. 

Begränsningar för denna studie är att vi inte hade tillräckligt med tid för att få ett 

statistiskt signifikant resultat och därmed kunna se hur stress och sömns påverkan på 
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minnesfunktionerna ser ut över tid. Som tidigare nämnt kan utökad tid att utföra experimenten 

bidragit till ett mer normalfördelat samt större urval vilket i sin tur skulle gynnat den valda 

statistiska analysens “power” och därmed eventuellt producerat ett signifikant resultat. Ifall 

studien skulle kunna utföras under en längre tidsperiod skulle vi även kunna se mönster över 

tid, som exempelvis skulle vara möjligt i en longitudinell studie. Därmed kan vårt resultat inte 

användas eller kunna dra några generella slutsatser. Som tidigare nämnt hade vi för litet urval 

för att få ett statistiskt signifikant men även ett bra resultat. Studien undersöker inte kön eller 

ålder, då intresset och målet för denna studie var att se hur minnet påverkas av endast stress 

och sömn. Dock har vi ändå begränsat åldern från 18-30 år och haft med 20 kvinnliga 

deltagare och 4 manliga deltagare. Den skeva könsfördelningen kan påverka resultatet på så 

vis att det begränsar generaliserbarheten för populationen i helhet. Det skulle varit intressant 

att se ifall det fanns en skillnad eller ett samband mellan kön och ålder. 

De styrkor vi kan säga att vi har är att vi tittar på både stress och sömns påverkan på 

specifika minnesfunktioner som är det episodiska minnet och arbetsminnet. De mätinstrument 

vi använde oss utav är erkända och som även visar en stark reliabilitet på båda måtten. 

Ytterligare en styrka är att vi pilottestade både våra enkäter och minnestesterna på datorn 

innan själva studien sattes igång. Vi hade även inget internt bortfall, alltså ingen hoppade av. 

Testpersonerna fick information om de etiska principerna, vilket betyder att ingen annan 

skulle få den information om varken formulären som de fyllde i och experimentet de utförde 

på datorn. Informationen och deltagandet skulle alltså vara fullständigt anonyma och 

konfidentiella. Med detta underlag antar vi att deltagarna svarade ärligt på frågorna då de var 

anonyma. 

Förslag som kan ges för framtida forskning är att undersöka eventuella könsskillnader 

och hur åldern skiljer sig när det kommer till stress och sömns påverkan på det episodiska 

minnet och arbetsminnet. I denna studie valde vi att endast ha med antal rätt svar från 
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respektive minnestest och inte reaktionstiden från testerna som skulle kunna varit ännu en 

beroende variabel. Vår studie fokuserade på unga studenter på Örebros universitet, vilket inte 

gör denna studie väldigt generaliserbar för resterande populationer i samhället. Ifall studien 

återskapades med ett annat urval så kan annorlunda resultat och kanske även signifikanta 

resultat erhållas. Det skulle kunna anses gynnsamt att vidareutveckla ett mer komplett mått 

för sömn och stress i relation till minnesprestation. Det kan vara en bidragande faktor för 

framtida forsknings möjlighet att finna ett samband mellan stress och sömns effekt på 

minnesprestationen hos människan. 
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Hej Örebro student! 

 

Vi är två tjejer som studerar psykologi kandidatkurs på Örebro universitet och har påbörjat en 

studie som handlar om minnesprestation relaterat till stress och sömn. Vi har valt att fördjupa 

oss i minnet specifikt det episodiska och arbetsminnet. Vi är tacksamma att du vill delta i vår 

undersökning och hjälpa oss att komma till ett svar. 

Innan du påbörjar minnestesterna kommer du att få vidare instruktioner både muntligt och 

skriftligt som förklarar hur/vad du ska göra samt fylla i två formulär. Ett formulär innehåller 

frågor om sömn och hur det påverkar dig. Där kryssar du i en ruta från ”Aldrig”-”Alltid”. Det 

andra formuläret handlar om stress och hur det påverkar dig. Där ska du också kryssa i en ruta 

från ”Aldrig”-”Väldigt ofta”. 

 

Nästa steg är att du ska medverka i två olika tester. Första delen handlar arbetsminnet som 

kommer att ta ca 25 minuter och andra handlar om det episodiska minnet som kommer att ta 

ca 15 minuter. Du kommer att få ytterligare information när du sätter dig vid datorn och du 

kan alltid fråga om du undrar över någonting. Är du under 18 och över 30 år kan du inte 

medverka i studien. Deltagandet är frivilligt och du har rätt att avbryta din medverkan om du 

känner för det. Ditt namn kommer inte användas någonstans och ingen kommer att bli 

informerad om att du har deltagit. Du kommer inte på något sätt att bli utsatt för negativa 

företeelser. Experimentet är konfidentiellt och kommer endast att användas för denna 

undersökning. 

Vi är tacksamma över din hjälp. 

Asmaa Artan: 0735317918 

Lejla Setkic: 0760777278 

 

Kön:  Man____  Kvinna____ 

 

Kodnummer:_____ 

 

Namnunderskrift: ___________________ 
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Instruktioner för användande av Karolinska Sleep Questionaire  

 

När vi analyserar frågorna så brukar vi ge ”aldrig” värdet 6, ”sällan” värdet 5, ”ibland” värdet 

4 och så vidare. Med andra ord är höga värden bra.  

 

Frågorna a-r kan slås samman för att bilda fyra olika index: 

 

 Sömnkvalitetsindex (insomniindex): a, c, i och j  

 Uppvaknandebesvärsindex: b, h och m  

 Snarkbesvärsindex: d, e och f  

 Sömnighets/trötthetsindex: n, o, p, q och r  

 

Sömnkvalitetsindex mäter om man lider av insomni. Regelbundna uppvaknandebesvär är 

relativt vanliga hos unga och korrelerar ofta med långvarig stress och utmattningstillstånd 

(men också med depression). Man kan dock ha uppvaknandebesvär i andra sammanhang t ex 

om man har tidigt morgonarbete och måste stiga upp tidigt. Regelbundna snarkbesvär 

uppträder oftast hos medelålders och äldre män – och korrelerar med övervikt och andra 

tecken på osund livsstil. Sömnighetsindex mäter förekomsten av trötthet och ger en 

uppfattning om sömnstörningen är förenad med allvarlig trötthet. Det är i allmänhet ett 

illavarslande tecken om ihållande trötthet förekommer. Övriga frågor är också intressanta men 

kan inte slås samman till ett index. T ex kan ofta förekommande mardrömmar vara en 

indikation på posttraumatisk stress. 

 

Värden som är 3 eller lägre indikerar för det mesta att det föreligger besvär som är värda att 

utreda. Om man istället vill använda kliniska kriterier t ex på insomni eller kronisk snarkning 

ska patienten ha angivit en 1 eller 2 på minst en av frågorna i indexen samt dessutom ha 

angivit en 1 eller 2 på minst en av frågorna i sömnighetsindex. Dessutom ska man ha markerat 

svarsalternativ ”ganska dåligt” eller ”mycket dåligt” för frågan ”Hur tycker du att du sover på 

det hela taget?”. Om man vill kan man också ta hänsyn till hur mycket man sover (att 

regelbundet sova bara 5 timmar eller mindre kan vara ett tecken på insomni), när man stiger 

upp (tidigt uppstigande kan vara ett tecken på insomni) samt om det tar lång tid att somna 

(>30 minuter är ett tecken på insomni).  

 

Frågorna om tupplur, sömnbehov samt om man är morgon/kvällsmänniska är inte så viktiga 

för den kliniska bedömningen men kan vara värdefull ur ett behandlingsperspektiv (t ex kan 

en extrem kvällsmänniska drabbas av insomni om man har tidig start på arbetsdagen). Även 

onödigt långa tupplurar på dagtid kan vara en orsak till insomnandebesvär. 
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Beskrivning 

Svarande skattar hur ofta man upplevt sitt liv som oförutsägbart, okontrollerbart och 

överbelastande den senaste månaden. 

Internationellt har PSS blivit ett av de mest använda psykologiska instrumenten för 

mätning av generell upplevd stress. Skalans psykometriska egenskaper har undersökts 

i ett flertal studier och den engelska originalversionen har visat god validitet och 

reliabilitet (Cohen et al. 1983). Den svenska översättningen av 10 items-versionen 

PSS-10 har visat god intern validitet och god konstruktvaliditet med ångest, 

depression och fysisk/psykisk utmattning (Nordin & Nordin, 2013). 

Antal items 

14 (finns även i 10 items-version, se weblänken nedan) 

Svarsalternativ 

Det finns fem svarsalternativ till varje fråga och de varierar från aldrig till mycket ofta 

och poängsätts från 0 till 4. Vissa frågor berör positiva upplevelser, medan andra berör 

negativa upplevelser. 

Scoring (poängsättning) 

Aldrig=0, nästan aldrig= 1, ibland=2, ganska ofta=3, väldigt ofta= 4 

Omvända frågor: 4,5,6,7,9,10,13 (Aldrig=4, nästan aldrig= 3, ibland=2, ganska ofta=1, 

väldigt ofta= 0) 

Instruktion 

Summering: Alla frågor summeras efter poängsättning enligt ovan. Svaren kodas 

sedan omvänt för positiva upplevelser så att höga poäng alltid motsvarar hög stress 

enligt anvisningarna i dokumentet ”Instruktioner Perceived Stress Scale”  

Test-retest reliabilitet 

Den svenska översättning av PSS som finns tillgänglig här är ännu inte testats 

avseende test-retest-reliabilitet. 

Cronbachs alfa 

 α = 0,84 (Nordin & Nordin, 2013) 
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Karolinska Sömnformulär 
Namn/bet:............................................................ 

Har du haft känning av följande besvär de senaste tre månaderna? 

 Aldrig Sällan Ibland Ofta För det 

mesta 

Alltid 

  Någon, 
några 
ggr/år 

Flera 
ggr/mån 

1-2 ggr 
/vecka 

3-4 ggr 
/vecka 

5 ggr 
eller mer 

/vecka 

a) Svårigheter att somna      

b) Svårigheter att vakna      

c) Upprepade uppvaknanden med 
svårigheter att somna om 

     

d) Kraftiga egna snarkningar      

e) Kippar efter andan, "frustar" 
under sömnen 

     

f) Andningsuppehåll under sömnen      

g) Mardrömmar      

h) Ej utsövd vid uppvaknandet      

i) För tidigt uppvaknande      

j) Störd/orolig sömn      

k) Ofrivilliga ryckningar i benen 
som stör sömnen 

     

l) För lite sömn (minst två timmar 
för lite per huvudsömn) 

     

m) Känsla av att vara utmattad vid 
uppvaknandet 

     

n) Sömnig under arbete      

o) Sömnig under fritid      

p) Ofrivilliga sömnperioder 
(tillnickning) under 
arbetet 

     

q) Ofrivilliga sömnperioder 
(tillnickning) under 
fritid 

     

r) Behov av att kämpa mot sömnen 
för att hålla sig vaken 
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Hur ofta tar Du en tupplur?            I stort sett aldrig 

 Någon enstaka gång per månad 

 En gång per vecka 

 Varannan dag eller flera 

ggr/vecka 

 I stort sett varje dag 

 

       Är Du morgon- eller kvällsmänniska?  Utpräglad morgonmänniska 

 Mer morgon- än kvällsmänniska 

 Varken eller 

 Mer kvälls- än morgonmänniska 

 Utpräglad kvällsmänniska 
 

 

 Anser Du att Du får tillräckligt med sömn? Ja, definitivt 

tillräckligt 

  Ja,  i stort sett 

tillräckligt 

 Nej, något otillräckligt 

 Nej, klart otillräckligt 

 Nej, långt ifrån tillräckligt 
 

 

Hur tycker Du att Du sover på det hela taget?  

             

Mycket bra 

    Ganska 

bra 

 Varken bra eller dåligt 

 Ganska dåligt 

 Mycket dåligt 
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Uppfattad 
stress-10 

(Perceived stress 

Scale-10) 

 
 

Frågorna i denna enkät handlar om dina känslor och tankar under den senaste 

månaden. Du skall fylla i hur ofta du har känt eller tänkt på ett visst sätt. 

 
 

  

Under den senaste månaden, hur ofta har 

du: 

 

Aldrig 

 

Nästan 

aldrig 

 

Ibland 

 

Ganska 

ofta 

 

Väldigt 

ofta 

1 
 

varit upprörd över något som hände helt 

oväntat? 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

2 

 

känt att du var oförmögen att kontrollera de 

viktiga sakerna i ditt liv? 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

3 
 

känt dig nervös och "stressad"? 
0 1 2 3 4 

4 litat på din förmåga att hantera dina 

personliga problem? 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

5 
 

känt att saker och ting har gått din väg? 0 1 2 3 4 

 

6 känt att du inte kunnat hantera allt som du 

måste göra? 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

7 

 

klarat av att kontrollera irritationsmoment i 

ditt liv? 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

8 
 

känt att du haft kontroll? 0 1 2 3 4 

 

9 varit arg över sådant som hänt och varit 

utanför din kontroll? 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

10 

 
känt att svårigheter hopat sig så att du inte 

kunnat hantera dem? 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 

 


