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Sammanfattning 

 
Den här uppsatsen handlar om korttidsminnet (arbetsminnet) 

och dess kapacitet att lagra och processa information. Ett 

perceptionsexperiment som utfördes ger en inblick i hur 

korttidsminnet fungerar i praktiken och innefattar randmönster 

och ovaler som stimuli. Responstid och precision mäts och 

jämförs med avseende på betingelser som position och 

orientering. Uppsatsens hypotes är att samma respektive olika 

position på stimuli har betydelse för både snabbhet och 

precision. Resultatet bekräftade denna hypotes. Det visade sig 

också att även orientering på våra stimuli har en signifikant 

effekt på precision. Dock finns det ingen signifikant skillnad i 

snabbhet eller precision med avseende på om det är ovaler eller 

spatial frekvens. 

 

Nyckelord: korttidsminnet, stimuli, position, orientering, 

responstid, Webertröskeln. 
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Introduktion 
 

 
Det vi idag kallar arbetsminnet är nära relaterat till exekutiva processer, uppmärksamhet, 

medvetande och intelligens. När man ska förstå mänskligt tänkande är det mycket viktigt att 

förstå arbetsminnesrepresentationer. Tittar man på tidigare forskning har man främst forskat 

på temat begränsad minneskapacitet. Det finns dock flera problem i hur man ska mäta 

arbetsminneskapacitet vilket kan ha lett till felbedömda uppskattningar. Vid tidigare 

mätningar av det visuella arbetsminnet har man ibland använt sig av metoder som gjort att 

försökspersonen har kunnat förbättra sina resultat genom olika tekniker som t.ex. verbala 

strategier och kategorisering (Magnussen & Greenlee, 1999). 

 

Forskarna har i stor omfattning studerat människans kapacitet att lagra och processa 

information med hjälp av arbetsminne. Det har diskuterats mycket vilka minnessystem som är 

aktiva i den här processen. Man brukar dela in korttidsminnet i flera olika områden, bland 

annat det auditiva/verbala och det visuella. Man tror även att det visuella minnet är indelat i 

ett spatialt och ett objektbaserat minne. Det har främst skett forskning på det verbala jämfört 

med det visuella där det fortfarande återstår mycket att upptäcka (Luck & Vogel 1997). Det 

finns flera olika metoder för att studera det visuella arbetsminnet. Två vanliga metoder är 

change detection paradigm och fördröjd diskriminering eller delayed discrimination 

paradigm. Den sistnämnda metoden går ut på att man presenterar en stimulus för en 

försöksperson och efter ett mycket kort tidsintervall presenteras en snarlik stimulus som 

skiljer sig lite åt. Försökspersonens uppgift är att detektera skillnaden. De visuella attribut 

som vanligtvis används när man vill mäta precisionen hos korttidsminnet med hjälp av 

fördröjd diskriminering är spatial frekvens (randmönster), orientering, kontrast och färg. 

Dessa attribut kallas även för features och används främst vid fördröjd diskriminering. 

(Magnussen & Greenlee, 1999) Detta experimentparadigm användes även i vårt experiment. 

 Vid change detection paradigm (den andra metoden som vanligtvis används för att studera 

det visuella arbetsminnet) presenterar man oftast flera objekt bestående av distinkta 

geometriska figurer: kvadrat, cirkel, triangel etc. Efter ca 1 sekund får man se antingen en 

identisk display eller en där ett av objekten har bytts ut, t ex en kvadrat byts ut mot en cirkel 

(Magnussen & Greenlee, 1999) 
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Enligt ovanstående fakta kan man se att det finns en skillnad mellan change detection 

paradigm och delayed discrimination paradigm (fördröjd diskriminering). I vårt experiment 

överbryggar man den dock. Leo Poom på Uppsala universitet kom med iden att lägga till 

ovaler i experimentparadigmet. Alltså inte bara spatial frekvens som det ofta är när man 

använder sig av fördröjd diskriminering. Man kan inte heller säga att eftersom en oval tillhör 

geometriska figurer kan metoden kallas change detection paradigm. Dessutom i en klassisk 

change detection paradigm presenteras det flera olika geometriska figurer. I vårt experiment 

presenterades det bara ovaler. Ovaler byts heller aldrig ut mot en annan geometrisk figur som 

de gör i change detection paradigm. De skiljer sig endast i rundhet. Det är den skillnaden 

försökspersonen ska kunna detektera. Vår uppsats är först med att försöka skapa en 

förbindelselänk mellan de ovanstående experimentparadigmen. 

  

De upptäckter man har gjort hittills har varit att information om elementära stimulus är väldigt 

välbevarad i korttidsminnet. Man har i forskningsartikeln The capacity of visual working 

memory of features and conjunctions visat att man endast kan komma ihåg fyra objekt i form 

av olika geometriska figurer som till exempel cirklar, kvadrater eller trianglar eller 

kategoriska färger som grön, röd eller blå etc. Man kan däremot kombinera dessa på så sätt att 

man i princip kommer ihåg åtta objektegenskaper. De objekt som användes i studien tillhörde 

olika kategorier av färg och form. Eftersom man redan har kunskap om dessa kategorier 

sparad i långtidsminnet kunde man inte uppskatta arbetsminnets kapacitet enskilt. Även om 

man inte delar in stimuli i kategorier från början kan upprepade presentationer leda till att 

försökspersonen ändå skapar kategorier och gränslinjer själv och således drar nytta av 

långtidsminnet. Förutom långtidsminnet kan andra typer av minne störa uppskattningen av 

arbetsminnet, t ex verbalt arbetsminne och spatialt minne (Luck & Vogel, 1997). 

 

Henrik Olsson och Leo Poom har i sin forskning visat att om man har tydligt urskiljbara 

objekt (i deras fall ovaler) är det svårt att särskilja dessa med hjälp av verbala etiketter. Detta 

har lett till en hypotes om att arbetsminnet har en maxkapacitet på endast ett objekt. 

Försökspersonerna uttryckte klar förvåning när det gäller svårighetsgraden av hela change 

detection paradigm proceduren. Alltså har man en tendens att överskatta kapaciteten av 

visuellt arbetsminne. Detta för att man är van att använda den här typen av minnet i naturliga 

miljöer som ofta består av olika kategorier. Olssons och Pooms experiment gick däremot ut på 

att man har objekt som tillhör samma kategori, alltså ovaler. Därför blir det svårare och endast 

ett objekt registreras i det visuella arbetsminnet Eftersom uppmärksamhet i högsta grad är 
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involverad i arbetsminnets funktioner är dessa resultat relevanta när det gäller studier som 

demonstrerar begränsningar av människans uppmärksamhet. 

 

Henrik Olsson och Leo Poom har startat utvecklingen av en ny metod för att mäta visuella 

arbetsminnet där försökspersonens möjligheter till att använda verbala strategier minimeras. 

När man minskar inflytandet av andra processer och representationer vid visuella 

minnesuppgifter visar deras preliminära resultat att kapaciteten i visuella arbetsminnet endast 

är ett objekt (Olsson & Poom, 2005). 

 

Senare studier på fördröjd diskriminering för att mäta precision har fokuserat på 

stimulusattribut som spatial frekvens, orientering, rörelse och kontraster vilka behandlas av 

neuroner i primära visuella cortex (V1). Magnussen och Greenlee (1999) hävdade att 

elementära attribut av visuella stimulus är lagrade i perceptionens minnesmekanism som är 

kopplad till perceptions representationssystem, PRS. Man tror att PRS består av ett antal 

undersystem där de enskilda delarna har olika sorters system för att beräkna information om 

global form och struktur av visuella objekt. Hur duktig man är på att diskriminera olika 

stimuli är ett mått på hur bra skarpsinne man har (Magnussen, 2000). 

 

Responstider (RT) och Webertrösklar är arbetets centrala mått, det är de som man i slutändan 

tolkar. För att förklara närmare hur man tänker när man ser dessa siffror kan man säga utifrån 

ett exempel att: en försöksperson som har RT på 1500 är ganska så mycket långsammare med 

att trycka på tangenten än en person som har RT på 340. Detta betyder inte att den första 

personen har gjort dåligt ifrån sig, Webertröskeln kan fortfarande vara låg och tyda på en god 

förmåga att detektera små skillnader. Ett motsvarande exempel på ett Webertröskelvärde kan 

vara att en person som har 0,05 är bättre på att se skillnader mellan de olika stimuli än en 

person med värdet på 0,14. Den första personen behöver 5 % skillnad mellan stimulus 1 och 

stimulus 2 för att komma upp till 80 % korrekta svar. Den andra personen behöver hela 14 % 

skillnad för att uppnå samma resultat. Alltså behöver inte en långsam försöksperson uppvisa 

brister i detektionsförmåga. Att vara snabb kan innebära slarviga val och höga Webertrösklar. 

Självklart kan man också göra bra ifrån sig om man är snabb. Aspekten med responstid (RT) 

innefattar, som vi nämnde tidigare, att man trycker på en tangent. Själva tryckandet aktiverar 

ens motoriska färdigheter och detta har absolut inget att göra med det visuella korttidsminnet. 

Det finns människor som helt enkelt är extremt bra eller extremt dåliga på att trycka på 

knappar snabbt, ex skickliga pianospelare. Faktumet att programmet som användes i 
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uppsatsens experiment anpassar alla svar till en nivå på 80 % tyder på att man har en adaptiv 

tesprocedur. Adaptiva testprocedurer ses generellt som mer effektiva. Detta av den 

anledningen att stimulusintensiteter som är nära tröskeln är generellt mer informativa än de 

som ligger långt under eller över tröskeln (King-Smith et al, 1994). 

  

Forskarna Arthur Bradley och Bernt C. Skottun (1984) har undersökt om man kan man 

detektera den minsta skillnaden i orientering endast mellan stimuli med liknande typ av 

spatial frekvens. Här nedan har vi en figur som föreställer spatial frekvens. 

 

  

Figur 1. Spatial frekvens, d v s randmönster som används i experiment som undersöker det 

visuella arbetsminnet. Den vänstra bilden föreställer olika orientering på stimuli (90 grader, 

alltså ortogonalt orienterade). Den högra bilden visar samma orientering (0 grader). Ränder 

till höger på båda bilderna är 10 % bredare än dem till vänster. 

 

Tidigare forskning handlade främst om stimuli med samma orientering och snarlik spatial 

frekvens. Detta gjorde att samma eller nästan identiska grupper av neuroner i den primära 

synbarken aktiverades. Bradley och Skottun (1984) undersökte om man kan uppnå en bra 

diskriminering av stimuli om man manipulerar orientering och spatial frekvens. Efter att ha 

utfört ett par tester har de ovannämnda forskarna konstaterat att diskrimineringen inte blev 

påverkad när man manipulerade de olika stimuli. Sammanfattningsvis blev resultatet av 

testerna att skillnader i orientering har mycket liten eller ingen effekt på ens förmåga att 

diskriminera spatial frekvens. När man tar hänsyn till neuropsykologiska faktorer visar detta 

resultat att man kan se små skillnader i orientering och spatial frekvens även om det är 

separata grupper av neuroner i den primära synbarken som aktiveras av två olika stimuli 

(Bradley & Skottun, 1984). 

 

I tidigare forskning nämnde forskarna olika orientering men stimuli befann sig alltid på 

samma position. Man konstaterade att responstiden (RT) var längre när stimuli hade olika 

orientering. I det här arbetet lades det till en till betingelse – olika position. Alltså blev det 
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totalt åtta betingelser: (1) Spatial frekvens, 0 grader, samma position, (2) Spatial frekvens 90 

grader, samma position, (3) Spatial frekvens, 0 grader, olika position, (4) Spatial frekvens, 90 

grader, olika position, (5) ovaler, 0 grader, samma position, (6) ovaler, 90 grader, samma 

position, (7) ovaler, 0 grader, olika position, (8) ovaler, 90 grader, olika position. Tidigare 

forskning handlade mycket om precision av just spatial frekvens. I detta experimentet 

användes ett bekvämlighetsurval vilket grundar sig i att det resultat vi får från det här 

perceptionsexperimentet inte förväntas att påverkas av vem som gör det eller vilken kunskap 

personen har om utförandet.  

 

I det här arbetet lade man till ovaler, en möjlig teori är att ovaler är mer objektlika, d v s vi 

stöter på procentuellt fler ovallika/runda föremål i vardagen än ränder som är gråvita och med 

oskarpa gränser. Enligt Magnussens minnesteori representeras objekt och s k enkla features 

exempelvis ränder separat i korttidsminnet (Magnussen, 2000). Om våra resultat i något 

avseende blir olika för ränder och ovaler får denna modell stöd. Här nedan illustreras ovaler, 

ungefär så som de presenterades under experimentet. Det är alltså rundhet som bedöms. 

 

    

Figur 2. Ovaler – ett nytt inslag i delayed discrimination paradigm. Den vänstra bilden 

föreställer olika orientering på stimuli (90 grader, alltså ortogonalt orienterade). Den högra 

bilden visar samma orientering (0 grader). Ovaler till höger på båda bilderna är 10 % 

”rundare” än dem till vänster. 

 

Leo Pooms och Svein Magnussens forskning är centrala för vår frågeställning och hypotes. 

Magnussen har ändrat orientering på sina stimuli och upptäckte att man var lika duktig på att 

bedöma skillnaden, dock tog det längre tid (Magnussen, 2000). Leo Poom uppmärksammade 

olika position på stimuli och ville undersöka om och/eller hur det visuella korttidsminnet 

påverkas av detta. Poom har i sina opublicerade resultat inte lyckats replikera Magnussens 

resultat där det tog längre tid för olika orientering. Magnussen använde samma position i alla 

sina studier jämfört med Poom som presenterade dem på olika ställen. 
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Leo Poom har också infört ett moment som ger oss möjlighet att jämföra vad försökspersonen 

tror om sin prestation under experimentet och hur det egentligen ligger till. Dessa parametrar 

är i procent. Dock måste man komma ihåg att den adaptiva testproceduren gör att alla resultat 

hamnar på 80 % korrekta svar. Magnussens frågeställning och hypotes kretsade kring ett 

påstående att stimuli på samma position ger olika responstider, beroende på orientering. 

Pooms hypotes betonade att även positionen är väsentlig – att man får samma responstid, 

oberoende av orientering och om stimuli presenteras på olika ställen. Alltså blev uppsatsens 

hypotes: samma respektive olika position på stimuli har betydelse för responstiden (RT) och 

precisionen (Webertröskeln). Responstiden (RT) är ett mått på snabbhet. När man mäter 

precision av korttidsminnet använder man sig av Webertröskeln. En separat analys utfördes 

för responstid (RT) och Webertröskel. Det sistnämnda är ett mått på hur duktig man var på att 

detektera de små skillnaderna mellan ränder respektive ovaler. Måttet på Webertröskeln 

beräknas m h a formeln: ∆s/s, där ∆s är skillnaden mellan stimuli 1 och stimuli 2, i vårt fall i 

mm; s står för randbredd/ovalbredd på stimuli 1, i mm. Vi illustrerar proceduren och 

begreppet Webertröskeln grafiskt i bilaga 2. Det bör också tilläggas att vi har undersökt om 

det finns någon signifikant skillnad i precision och snabbhet om har ovaler respektive spatial 

frekvens som stimuli. Detta blev inte en hypotes utan framställdes endast som en 

föreställning. Återigen är ovaler intressanta eftersom det är ett nytt inslag i experiment som 

dessa. 

 

Under experiment utförda av Svein Magnussen har en försöksperson spontant uttalat sig om 

att det kändes som att man gissar hela tiden. Alltså en kraftig underkonfidens, som man senare 

såg i resultaten. Detta stärker teorin om förekomsten av implicit minne (Magnussen, 2000). 

Vårt experiment har konfidensskattningen som ett separat moment. Detta kan ge oss en 

inblick i hur stor påverkan det implicita minnet har på ens minnesprestation.    

Metod 

 
Deltagare. I experimentet ingick det 20 försökspersoner, valet av dem var baserat på ett 

bekvämlighetsurval. Försökspersonerna har varit psykologistuderande från Psykologi C men 

även vänner utanför skolan och vi själva. Anledningen till detta bekvämlighetsurval grundar 

sig i att det resultat vi får från det här perceptionsexperimentet inte förväntas att påverkas av 

vem som gör det eller vilken kunskap personen har om utförandet. Det enda kriterium vi har 

haft är att personerna ligger i ungefär samma ålderskategori (20-35 år) samt att inga personer 

med synnedsättning deltar. Vi försökte att ha en någorlunda jämn könsfördelning, 8 män och 
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12 kvinnor. Medelåldern låg på 24 år. Ersättningen för att delta i experimentet har varit en 

biobiljett. Det har inte förekommit försökspersoner som har något krav att delta för att få 

deltagarbevis till t.ex. Forskningsmetod I. 

 

Material/apparatur/stimulus. Till experimentet har vi använt oss av ett datorprogram som 

vår handledare själv har programmerat och använt i sina egna studier. Programmet bygger på 

att det visar upp stimuli i form av mönster. Dessa mönster visas upp i fyra omgångar, 60 par 

per omgång. 

 

I en av omgångarna visas en grupp ränder upp (i vissa delar av denna uppsats kallas 

randmönster även för spatial frekvens eller enkla s.k. features). Dessa visas under 300 ms på 

skärmens mitt för att därefter försvinna så att en ny grupp ränder visas efter 1000 ms på 

samma plats för att också visas under 300 ms. Det är sedan försöksdeltagarens uppgift att 

bedöma vilken grupp av ränder som var tjockast. Personen anger sitt svar genom att trycka 

vänstertangenten om personen ansåg att det var den första gruppen av ränder var tjockast eller 

högertangenten om han/hon bedömde att det var den nästföljande som var tjockast. För 

ränderna varierade randbredden (en hel period) för varje omgång mellan 0.5 – 2.5 cm på 

skärmen. Det är dessa siffror som används som s i formeln för Webertröskeln beskriven i 

introduktionen. Den här variationen är till för att undvika inlärningseffekter.    

 

I den andra omgången visas ränder upp i samma utformning som i den tidigare nämnda delen 

förutom att ränderna istället för att visas på samma plats visas antingen på höger respektive 

vänster sida av skärmen. Ansåg man att ränderna som visats på vänstersida var tjockast 

tryckte man på vänstertangenten och vice versa. Efter att man angett sitt svar kan man inte 

ångra sig utan man måste gå vidare till nästa bild. Hur snabbt man går vidare bestämmer man 

också själv genom att trycka på mellanslag. Dock uppmanas man att vara någorlunda snabb 

och inte tänka efter för mycket eftersom detta inte brukar hjälpa prestationen. 

 

I tredje och fjärde omgången användes ovaler istället för ränder där försökspersonen med 

samma tidspress som i tidigare omgångar ska bedöma rundhet. De två ovalerna som visades 

för varje omgång hade olika långa sidor som varierade mellan 4 – 9 cm. Detta för att undvika 

att försökspersonen använder sig av andra egenskaper (cues) än rundhet, som t ex bredd eller 

area. I övrigt skiljde sig dessa delar inte från omgångarna med ränder. Alltså i omgång tre var 

ovalerna på samma plats och i omgång fyra kom de upp på vänster och höger sida. Det bör 
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också tilläggas att ränder och ovaler kunde ha olika orientering, 0 grader och 90 grader. Detta 

bestämdes av programmet och slumpades. Däremot när vi fick ut resultaten kunde man tydligt 

urskilja resultaten med 90 graders vinkel och de med 0 graders vinkel. Vilken ordning som 

dessa fyra omgångarna kom i randomiserade vi. De följde alltså inte ovan nämnda ordning 

varje gång. 

 

Programmet anpassar svårigheten att urskilja skillnaden mellan de olika figurerna utifrån hur 

väl man presterar. Är man duktig blir det svårare och uppvisar man låga resultatvärden blir 

skillnaderna större och lättare att detektera. Detta kallas en adaptiv testprocedur, i vårt fall 

”Zippy Estimation by Sequential Testing” (ZEST). ZEST är en adaptiv psykofysisk metod för 

att bestämma trösklar. Denna baseras på Bayes formel för betingade sannolikheter. 

Proceduren bestämmer svårigheten i nästkommande omgångar utifrån prestationen i tidigare 

omgångar så att man till slut får 80 % korrekta svar (King-Smith et al, 1994). 

 

Efter att testproceduren som undersöker minnet är klart blir minnesprestationerna registrerade. 

Dessa registreringar sker i form av diskrimineringströsklar som är uppmätta vid olika 

tidsintervall samt med hänsyn till referens och test. Mätningar av dessa visuella trösklar har 

gett forskarna mycket kunskap om den normala synförmågan samt viktig information om hur 

synen fungerar. King-Smith et al (1994) presenterar i deras rapport olika tekniker för att mäta 

trösklar. Dessa tekniker kan vara adaptiva eller icke-adaptiva. I adaptiva procedurer beror 

intensiteten som används under en omgång på försökspersonens prestation under föregående 

omgång. I icke-adaptiva procedurer är stimulusintensiteten förbestämd och alltså oberoende 

av försökspersonen prestationer. 

 

Procedur. Experimentet började med att försökspersonen fick etisk information, d v s att 

deltagandet är anonymt och uppgifterna behandlas konfidentiellt samt att man kan avbryta 

om experimentet medför obehag. Sedan genomfördes en ordentlig genomgång av 

instruktionerna (se bilaga 1). Försökspersonerna testades individuellt och försöksledaren var 

närvarande i samtycke med försökspersonerna. Experimentet gick ut på att försökspersonen 

satt vid en dator och markerade med två tangenter de objekt som försöksledaren visade i 

instruktionerna. Första omgången på 60 stycken innebar att försökspersonen fick markera 

ränder med bredare avstånd (tjockare ränder) som presenterades på samma position. Andra 

omgången på 60 stycken innehöll ränder som dök upp på skärmen på olika position. 

Försökspersonen kunde ta en paus mellan omgångarna om han/hon önskade. Tredje 
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omgången gick ut på att markera den oval som var rundast, på samma position, även här 60 

stycken. Fjärde omgången var det 60 stycken ovaler som presenterades på olika position. 

Undersökningen balanserades genom att hälften av deltagarna började med ränder och 

hälften med ovaler. Efter varje omgång frågade försöksledaren personen om hur många rätt 

han/hon trodde att han/hon fick, uttryckt i procent. Procenttalen antecknades och resultaten 

av undersökningen fördes in i en STATISTICA tabell. Efter ett avslutat experiment fick 

försökspersonen en biobiljett som ersättning. 

 

Design. Inomgruppsdesign användes, i det här experimentet kontrollerar man för individuella 

skillnader i perception, reaktions- och bedömningsförmåga. Designen bestod av stimulus x 

position x orientering (2 x 2 x 2). En separat analys utfördes för RT (responstid) och 

Webertröskel som är ett mått på hur duktig man var på att detektera de små skillnaderna 

mellan spatial frekvens (ränder) respektive ovaler. Ett mått på detta var Webertröskeln (se 

formeln i introduktionen). Exempel på individuella skillnader kan vara att vissa människor är 

snabba med att markera ränder respektive ovaler men har fler fel än de som tar lite längre tid 

på sig. Det kan även förekomma att man ser skillnaden tydligt men ändå råkar trycka på fel 

tangent. I bilaga 2 illustreras den adaptiva testproceduren med Webertröskeln i fokus. I vårt 

fall hade man som sagt 80 % som den nivå försökspersonerna skulle ligga på. Forskaren kan 

välja andra nivåer också.     

 

Studiens oberoende variabler var stimulus, position och orientering. Dessa variabler har två 

lägen var- samma position/ olika position och orientering 0/ 90 grader. Undersökningens två 

beroende variabler var responstiden och bedömningsförmåga, hur duktig man är på att se 

skillnader mellan de olika stimuli, alltså Webertröskeln.  Programmet registrerade dock bara 

de gånger som försökspersonen fick rätt. Variabelns typ var kontinuerlig. Skalnivå på den 

beroende variabeln var intervallskala. 

 

Ovidkommande variabler som kunde ha påverkat den beroende variabeln skulle kunna vara 

synfel/glasögon, stress, trötthet, brist på motivation och motoriska svårigheter. Dessa aspekter 

kan vara svåra att kontrollera för. Däremot kontrollerade man för andra ovidkommande 

variabler genom att balansera testordningen, låta alla deltagare testas under samma 

förhållande och testa försökspersoner individuellt för att minimera risken för social 

önskvärdhet och tävlingsmoment. 
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Resultat 

 

Efter att all data var insamlade utfördes en statistisk analys. Inomgruppsdesign användes och 

analyserades med en 2 x 2 x 2 ANOVA (stimuli x position x orientering). Responstid (RT) och 

Webertrösklar är beroende variabler. Stimuli, orientring och position är oberoende variabler. 

Analyserna utfördes på 95 % konfidensnivå. Här nedan följer mer detaljerad beskrivning av 

resultat som erhölls efter analyser av responstider (RT) och Webertrösklar.   

Responstider (RT) 

 

Efter analysen av responstiderna (RT) fick vi resultat som bekräftade uppsatsens hypotes, 

alltså har samma respektive olika position betydelse för responstiden (RT). Huvudeffekten av 

position var signifikant, F (1, 19) = 25.06 och p < 0.001. Från Figur 3 framgår att det tog 

längre tid att diskriminera stimuli då de presenterades på samma position än då de 

presenterades på olika position. Inga andra huvudeffekter var signifikanta. Interaktionen 

mellan orientering och position var signifikant, F (1, 19) = 4.87 och p = 0.04. Från Figur 1 

framgår att denna interaktion framförallt beror på längre RT för spatial frekvens, samma 

position, då olika orientering användes jämfört med samma orientering. Inga andra 

interaktioner var signifikanta. Här nedan följer en tabell med resultat från ANOVA (Tabell 1): 

 

Tabell 1. Resultat efter variansanalys för upprepade mätningar av responstider (RT). 

___________________________________________________________________________ 

Huvudeffekt/Interaktion               Betingelse                  F-kvot                         p-värde 

__________________________________________________________________________________ 

Huvudeffekt                                Position                       25.06                          0.00 

Huvudeffekt                               Stimulus                       0.32                            0.58 

Huvudeffekt                               Orientering                   0.02                            0.88 

Interaktion                                  Orientering X               4,87                            0.04 

                                                    Position 

Interaktion                                  Stimulus X                   1.11                            0.31 

                                                   Orientering 

Interaktion                                  Stimulus X                   0.29                            0.60 

                                                    Position 
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Interaktion                                  Stimulus X                   2.25                           0.15 

                                                   Orientering X 

                                                   Position 

___________________________________________________________________________  

 

Figuren nedan (Figur 3) visar att på både spatial frekvens och ovaler fick försökspersonerna 

längre responstid (RT) när stimuli presenterades på samma position. På den vänstra bilden ser 

man att den längsta responstiden (RT) inträffade när spatial frekvens presenterades på samma 

position och med orientering på 90 grader. När positionen på samma stimuli var olika var det 

dock lättare med 0 grader. På den högra bilden var responstiden (RT) längre när orientering 

var 0 grader, både när ovalerna visades på samma position och på olika position. Interaktionen 

mellan stimulus, orientering och position var ej signifikant, F (1, 19) = 2.25 och p = 0.15. 
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Figur 3. Responstider (RT) för spatial frekvens och ovaler med avseende på position samt 
orientering. Spridningsmåttet anger ett konfidensintervall på 95 %.   
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Figur 4. Responstiden (RT) för samma respektive olika position med avseende på orientering 
(0 grader och 90 grader). Spridningsmåttet anger ett konfidensintervall på 95 %.   
 
Figuren ovan (Figur 4) visar interaktionen mellan variablerna orientering och position. 

Responstiden (RT) är något längre om stimuli befinner sig på samma position. Denna skillnad 

är obetydlig i sammanhanget. När positionen är samma tar det längre tid om orienteringen är 

90 grader. När positionen är olika tar det längre tid om orienteringen är 0 grader. Interaktionen 

mellan orientering och position var signifikant, F (1, 19) = 4.87 och p = 0.04.   
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Figur 5. Responstiden (RT) för spatial frekvens respektive ovaler med avseende på position 
(samma och olika position). Spridningsmåttet anger ett konfidensintervall på 95 %.   
 
Figuren ovan (Figur 5) visar interaktionen mellan stimulus och position. Spatial frekvens ger 

här lite kortare responstider (RT) än ovaler, dock är denna skillnad obefintlig och man kan 

säga att det inte finns någon mätbar skillnad överhuvudtaget. Positionen däremot spelar en 

mycket större roll här – samma position ger mycket längre responstider (RT) än olika 

position. Detta gäller för både spatial frekvens och ovaler. Interaktionen mellan stimulus och 

position var ej signifikant, F (1, 19) = 0.29 och p = 0.60. 

 

Alla fyra konfidensintervallen ligger på en ganska lika nivå. Ska man beskriva de små 

skillnaderna kan man säga att på spatial frekvens är responstiden (RT) längre när 

orienteringen är 90 grader. På ovalerna är responstiden (RT) längre när orienteringen är 0 

grader. Interaktionen mellan stimulus och orientering var ej signifikant. 
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Webertrösklar 

 

ANOVA analysen utfördes även på Webertrösklarna. Analysen utfördes på 95 % 

konfidensnivå. Huvudeffekten av orientering var signifikant, F (1, 19) = 12.85 och p = 0.002. 

Det finns alltså skillnad i Webertrösklarna beroende på hur våra stimuli är orienterade, 0 eller 

90 grader. När det gäller variabeln position var p = 0.052, fortfarande inte signifikant men 

mycket nära (signifikant om man avrundar neråt), alltså kan detta vara en tendens till 

huvudeffekt. Inga andra huvudeffekter eller interaktioner var signifikanta. Precis som i fallet 

med responstiderna (RT) följer det här nedan en tabell (Tabell 2) samt ett antal figurer som 

grafiskt illustrerar våra resultat. 

 

Tabell 2. Resultat efter variansanalys för upprepade mätningar av Webertrösklar. 

___________________________________________________________________________ 

Huvudeffekt/Interaktion               Betingelse                  F-kvot                         p-värde 

__________________________________________________________________________________ 

Huvudeffekt                                 Orientering                  12.85                          0.00                            

Huvudeffekt                                 Stimulus                      3.15                            0.09 

Huvudeffekt                                 Position                       4.28                            0.05 

Interaktion                                    Stimulus X                  1.15                            0.30 

                                                     Orientering     

Interaktion                                    Stimulus X                  1.54                            0.23 

                                                      Position 

Interaktion                                    Orientring X                0.08                           0.78 

                                                      Position  

Interaktion                                    Stimulus X                  0.49                           0.49 

                                                      Orientering X 

                                                      Position 

___________________________________________________________________________ 
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Figur 6. Webertrösklar för spatial frekvens respektive ovaler med avseende på position samt 
orientering. Spridningsmåttet anger ett konfidensintervall på 95 %.   
 
Figuren ovan (Figur 6) visar att försökspersonernas Webertrösklar var generellt högre när 

orientering var 90 grader. Detta gäller både för spatial frekvens och ovaler. På den vänstra 

bilden ser man att när spatial frekvens presenterades på samma position var Webertrösklarna 

högre jämfört med när samma stimulus presenterades på olika position. Detsamma gäller för 

ovalerna – högre Webertrösklar när samma position. Interaktionen mellan stimulus, position 

och orientering var ej signifikant, F (1, 19) = 0.49 och p = 0.49. 

 

Figuren nedan (Figur 7) visar interaktionen mellan orientering och position. Webertrösklarna 

blev högre när orienteringen var 90 grader. När det kommer till position var Webertrösklarna 

högre när stimuli visades på samma position. Interaktionen mellan orientering och position 

var ej signifikant, F (1, 19) = 0.08 och p = 0.78. 
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Figur 7. Webertrösklar för samma respektive olika position med avseende på orientering (0 
grader och 90 grader). Spridningsmåttet anger ett konfidensintervall på 95 %.   
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Figur 8. Webertrösklar för spatial frekvens respektive ovaler med avseende på position 
(samma och olika position). Spridningsmåttet anger ett konfidensintervall på 95 %.   
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Figuren ovan (Figur 8) visar interaktionen mellan stimulus och position. Webertrösklarna är 

lägre på spatial frekvens än på ovalerna. Den här skillnaden är större när stimuli visas på 

samma position. Det är tydligt att när stimuli visas på olika position är Webertrösklarna lägre, 

på både spatial frekvens samt ovaler. Interaktionen mellan stimulus och position var ej 

signifikant, F (1, 19) = 1.54 och p = 0.23. 
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Figur 9. Webertrösklar för spatial frekvens respektive ovaler med avseende på orientering (0 
grader och 90 grader). Spridningsmåttet anger ett konfidensintervall på 95 %.   
 
Figuren ovan (Figur 9) visar interaktionen mellan stimulus och orientering. Webertrösklarna 

är högre när orienteringen är 90 grader, på både spatial frekvens och ovaler. När orienteringen 

är 0 grader är Webertrösklarna högre på ovaler. Detsamma gäller 90 graders orientering, dock 

är denna skillnad mindre. Interaktionen mellan stimulus och orientering var ej signifikant, F 

(1, 19) = 1.15 och p = 0.30. 

 

Det nämndes tidigare i arbetet att deltagarna fick uppskatta hur många rätt de hade på testet. 

Medelvärden på de uppskattade samt de sanna procenttalen beräknades. De sanna 

procenttalen erhölls från den adaptiva testproceduren. Ett t-test utfördes sedan för att se om 

det fanns en signifikant skillnad mellan de uppskattade värdena och de sanna. Testet (ett 
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beroende t-test, p < 0.05) gav oss signifikanta resultat som tillsammans med medelvärden 

presenteras i tabellen nedan (se Tabell 1). Resultatet där konfidensbedömningarna är lägre än 

det sanna värdet kan tolkas som att försökspersonerna uppvisar en underkonfidens. 

 

Tabell 3. Medelvärden på konfidensskattningar i procent (%), korrekta svar i procent (%) 

samt p-värden.    

Stimulus               Konfidensbedömning                 Sant värde                      p-värde 

Spatial frekvens    63.97                                             75.65                               0.00                   

Ovaler                   63.75                                             78.95                               0.00                   

  

 
Diskussion 

 

Syftet med studien har varit att undersöka om samma respektive olika position påverkar 

förmågan att med hjälp av minnet detektera små skillnader mellan olika stimuli. En viktig del 

av detta syfte var att undersöka om det finns skillnader mellan att diskriminera en enkel s.k. 

feature (spatial frekvens) och objekt (ovalens rundhet). Resultaten som vi fick stödjer denna 

hypotes och de signifikanta värdena visar att prestationen under testproceduren är bättre när 

stimuli presenteras på olika position. Detta experiment har alltså visat att olika position på 

stimulus har betydelse för både responstiden (RT) och Webertröskeln. Man kan se en tydig 

tendens till att det visuella korttidsminnet fungerar bättre avseende precision om stimuli 

presenteras på olika position, jämfört med att de hamnar på exakt samma position. Detta kan 

jämföras med tidigare forskning som har visat att man minns mer om objekten presenteras på 

samma ställe (Magnussen, 2000). Då användes en change detection metod för att mäta 

minneskapacitet (Poom & Olsson, 2009). I vårt experiment blev responstiden (RT) kortare vid 

olika position - man bestämmer sig alltså snabbare för vilket stimulus har de önskade 

egenskaperna. Webertröskeln blir lägre – man behöver inte så stora skillnader mellan stimulus 

1 och stimulus 2 för att detektera den aktuella skillnaden. När det gäller våra stimuli fann vi 

ingen signifikant skillnad i prestation med avseende på om det var spatial frekvens eller 

ovaler. Detta kan antas betyda att det är samma grupp neuroner som ansvarar för detektionen 

för dessa stimuli. Vårt antagande att ovaler som är objektlika skulle ge bättre prestation på 

testet verkar inte stämma. Kanske var ovaler mer neutrala jämfört med spatial frekvens där 

randmönster skulle kunna ses som mer stimulerande för synen. Ränder innehåller trots allt 
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kontraster och två färger (mörk och ljus). Ovaler är vita – en färg och inga kontraster inom 

stimulus.           

 

I texten strax innan Figur 6  nämner vi att p-värdet i analysen av Webertrösklarna med 

avseende på position hamnade på 0,052. Detta är inte signifikant men ”nästan”, alltså kan man 

ändå se tendenser till en effekt. Tittar man på andra parametrar (som t ex orientering och 

stimulus) är p-värdena mycket lägre än 0,052. När det kommer till orientering fann vi en 

signifikant huvudeffekt för Webertrösklar. Alltså spelar orientering roll för prestationen.  Detta 

går inte i linje med Magnussens resultat. Där fann man att precision inte påverkas av 

orientering (Magnussen et al, 1998). Magnussen använde sig av spatial frekvens 

diskrimination på samma position. Våra resultat stämmer överens med hans när det gäller 

spatial frekvens på samma position. Övriga betingelser däremot (spatial frekvens på olika 

position samt ovaler samma/olika position) visade ingen skillnad.     

 

En teori om varför det är lättare att detektera skillnaden snabbt och korrekt lades fram helt 

spontant av en av våra 20 försökspersoner. Personen sade att om stimuli är på olika position 

känns det som att man ”jämför” dem när de är bredvid varandra. Först blinkar en oval på 

vänster sida och sedan dyker det upp en oval på höger sida. Eftersom detta sker så snabbt 

kände personen att den första ovalen ”stannade kvar” i minnet och kunde ”läggas bredvid” 

den nästkommande. När stimuli presenterades på samma position kände denna försöksperson 

att den första och andra ovalen ”läggs över varandra”, d v s överlappar varandra. Man kan 

uttrycka det som att ena stimulus ”raderar” det andra (fast då blir det svårare, den här 

personen tyckte däremot att det underlättade). Eftersom skillnaden är generellt rätt så liten 

tyckte personen att det var svårt att se den i detta fall. Detta resonemang gällde inte bara för 

ovaler utan också för spatial frekvens. 

 

En annan teori som lades fram av en annan försöksperson var att det är lättare att jämföra 

både spatial frekvens och ovaler på olika position av den enkla anledningen att våra ögon är 

belägna på det sättet. Hamnar stimuli på samma position (i mitten på skärmen) kan man få en 

känsla av att man ”tittar i kors”. Just den här försökspersonen upplevde detta. Detta 

resonemang fick oss att tänka på eventuella förklaringar av evolutionär karaktär. Människan 

är ju skapt för att hålla utkik för faror och det är av överlevnadsvärde att se så mycket som 

möjligt framför och omkring sig. Därför kanske går det bättre att bedöma stimuli som sitter 
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brett isär jämfört med på samma position. Man har helt enkelt en inbyggd motivation. Lite 

långsökt kanske, men en intressant vinkel på det hela, tyckte vi. 

 

En tredje teori som en av försökspersonerna lade fram stred mot de ovanstående teorierna 

samt vårt resultat. Personen tyckte att det var lättare med samma position. Detta eftersom hon 

kunde koncentrera sig bättre när stimuli befann sig i mitten på skärmen. Dessutom tyckte hon 

att spatial frekvens var lättare att handskas med jämfört med ovaler. När man tittar på den här 

personens resultat ser man att hon presterade bättre på ovannämnda betingelser.   

  

En detalj som bör nämnas är att en försöksperson som deltog i vårt experiment var färgblind. 

Eftersom dataprogrammet innehöll endast svartvita inslag och kontraster tyckte inte vi att 

färgblindhet skulle kunna vara ett hinder eller orsaka någon sorts snedvridning. Det gjorde det 

inte heller, försökspersonens värden var inte på något sätt avvikande från mängden.   

Om man ska prata om aspekter som kunde ha påverkat resultaten kan man nämna ett antal 

praktiska moment. Ett exempel är det faktumet att vi, försöksledarna, var närvarande under 

tiden försökspersoner gjorde experimentet. Detta var eftersom de sistnämnda föredrog att vi 

skulle vara i samma rum. Nu i efterhand kan man undra om inte det ändå var en stressfaktor 

att ha någon som övervakar när man sitter och trycker på tangenter och stimuli presenteras 

väldigt snabbt. En annan faktor var att ingen av de 20 försökspersonerna ville ha en paus 

mellan omgångarna, trots att vi erbjöd dem en. Detta kunde ha bidragit till trötthet och 

bristande koncentration mot slutet av experimentet.      

 

När det gäller de procenttalen korrekta svar som försökspersonerna skulle ange var det 

mycket intressant att se att både överskattningar och kraftiga underskattningar förekom. När 

det gäller överskattning var det några försökspersonen som påstod att det kändes att de hade 

90 % rätt. Det var glädjande att de var så säkra på sin prestation. Testproceduren anpassade ju 

alla svaren till 80 % korrekta, alltså hamnade dessa personer på max 10 % överskattning. Det 

var ingen som angav 100 % säkerhet på någon betingelse. Det var en helt annan situation när 

det gäller de försökspersonerna som inte trodde att de hade så många rätt. Det förekom svar 

som 35 % och 40 %. I ett sådant experiment är det alltid 50 % chans att få rätt (slumpen som 

avgör). Alltså är det omöjligt att med gissning få resultat som är lägre än 50 %. Vi bestämde 

oss dock för att inte påpeka detta resonemang för försökspersonerna. Detta för att notera deras 

spontana reaktioner och faktiskt komma åt den sanna uppfattningen om experimentets 

svårighetsgrad. Man kan ju fortfarande jämföra procenttalen de fyra betingelserna emellan. Vi 
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frågade efter procent endast för de stora betingelserna ovaler/spatial frekvens, samma/olika 

position och inte de åtta som nämns i inledningen och som också tog hänsyn till orienteringen 

(0 grader och 90 grader). 

 

Eftersom det tydligen uppstod ett missförstånd angående procentskattningen borde vi ha ställt 

frågan om uppskattade antal rätt annorlunda. Förmodligen har försökspersoner använt en s.k. 

full-range skala vid konfidensbedömningen, d v s 0-100 %. Alltså är 0 % 

gissningsfrekvensen. De borde använt en half-range skala som är 50-100 %. I den här skalan 

är 50 % gissningsfrekvensen. Detta borde vi ha förklarat för försökspersonerna. En miss som 

denna gör det lite svårt att tolka resultatet i termer av över- respektive underkonfidens. Vad 

man skulle kunna göra är att transformera full range till half range med följande formel: half 

range (%) = full range (%) x 0.5 + 50. Denna omräkning togs inte med i resultatet men det 

skulle vara intressant att veta. Om medelvärdet på konfidensskattning (spatial frekvens) i full 

range är 63.97500 % hamnar half range på: 63.97500 x 0.5 + 50 = 81.9875. Motsvarande 

uträkning gäller för ovaler: 63.75000 x 0.5 + 50 = 81.875. 

Alltså ligger dessa värden mycket nära (strax över) 80 %. Detta tyder på att försökspersonerna 

hade en mycket realistisk uppfattning om sin prestation.                                                                                    

 

När man tittar på tabellen över konfidensskattningarna (tabell 3) ser man att 

försökspersonerna hade en tydlig tendens att underskatta sin prestation. Detta kan bero på att 

testproceduren satte i en viss grad tidspress på försökspersonerna, man var tvungen att agera 

snabbt. Man fick inte heller veta om man svarade rätt eller inte (inget facit) och det gick inte 

att ångra sitt svar. Dessa faktorer kunde möjligtvis bidra till en viss osäkerhet och en känsla av 

att man gissar hela tiden.   

 

Om man sätter uppsatsens mest centrala begrepp, det visuella korttidsminnet, i ett större 

sammanhang kan man säga att uppmärksamhet och tänkande allmänt kan kopplas till det. 

Även om korttidsminnet inte kan behålla så många objekt och inte länge heller har det ändå 

en stor betydelse i väldigt många olika situationer. Dessa situationer kan t ex vara trafiken. 

Alla vet att det räcker med sekunder, ibland millisekunder av slarv och en olycka inträffar. Ur 

ett psykologiskt perspektiv kan man säga att det kan ofta räcka med mycket korta signaler för 

att läsa av en persons reaktion och känslotillstånd. Att vara duktig på att snabbt läsa av 

ansiktsuttryk som kan avslöja känslotillstånd är viktigt i många skilda yrkessituationer där 

man arbetar med männsikor. Att som förhörsledare vara duktig på att medvetet och omedvetet 
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kunna läsa av väldigt små förändringar i den misstänktas beteende vid utfrågningar för få ett 

så konstruktivt förhör som möjligt är säkerligen mycket viktigt. Att vissa människor betecknas 

som sociala genier har säkert en grund i att de är duktiga på att prata men också att de är 

duktiga på att prata om rätt saker vid rätt tidpunkt med rätt människor. Här krävs det en 

förmåga att kunna läsa av en situation med ibland så små förändringar att de kanske inte ens 

själva förstår att de läst dem. Detta skulle kunna vara vissa rörelsemönster eller ansiktsuttryck 

som är väldigt kortvariga och som man kanske inte ens medvetet lägger märke till. 
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Bilagor 

 
Bilaga 1: Instruktioner som gavs till försökspersoner under perceptionsexperimentet. 

Bilaga 2: En skannad bild av den adaptiva testproceduren (Leo Pooms egna förklaringsmodell 
av den adaptiva testproceduren, 2010). 
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Bilaga 1 

 

 

Instruktioner 

- Experimentet går ut på att bedöma visuellt korttidsminne. Vi försöker att ta reda 
på med vilken precision vi kan diskriminera objekt i minnet, i detta fall ränder och 
ovaler 

- Experimentet kommer att pågå i ca 40 minuter. Under den första delen av 
experimentet (ca 20 min) kommer det att presenteras bilder på ränder. Din uppgift är 
att bedöma avståndet mellan ränderna (eller hur tjocka de är). T ex: du ser två bilder, 
på den högra är ränderna tjockare än på den vänstra, alltså trycker du på 
högerknappen. 

- Under andra delen av experimentet kommer att det att presenteras ett antal 
bilder på ovaler. Din uppgift är att bedöma vilken av de två ovalerna som är rundast på 
mitten. Du kommer att följa samma procedur som i den föregående delen. 

- Tänk på svara så snabbt som möjligt, det hjälper inte att sitta och fundera. Dock 
är vi tacksamma om du är noggrann med dina svar och verkligen koncentrerar dig på 
att se skillnaden mellan bilderna, den är ganska liten. 

- Dina svar kommer att användas i vår c-uppsats och behandlas konfidentiellt. 

- Du kan när som helst under experimentet att avbryta ditt deltagande.I slutet av 
experimentet kommer vi att ta dina adressuppgifter för att skicka en biocheck som tack 
för ditt deltagande. 
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