
Abstract
Everyone knows that you have to sleep too fell well, but does the sleep do something that 
we cant see or feel? I have researched if and how sleep affects the memory. I have done 
this throughout a series of test.

 The first tests is based on the game memory. The test includes twelve pictures that you 
have to memorise within a time limit. Then you will have to choose those twelve pictures 
out of thirty. The second test is based on a question test. I get one hour to study forty 
correct answers, then you sleep and the day after you try to answer the questions  as quick 
as possible. The tests have been taken after three different sleep schedules, when you have 
slept either six, eight or ten hours a day for a week.

I never expected to get the results that I got. There is a huge difference between sleeping 
six hours or sleeping eight. The difference between sleeping eight and ten hours was only 
marginal. with that said sleep definitely affect your memory, both long term and the short 
term memory. 

The results that I got are very personal since I did the tests myself. So the results will differ 
from person to person. This project have made me realise just how important sleep is, that 
if you not sleep enough it will have a great impact on your studies, health and even your 
everyday life. 

Keywords: Sleep cycles,sleep stages, Rapid Eye Movement, long term memory and short 
term memory.  
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1. Inledning

1.1 Bakgrund 

Jag har alltid varit en person som inte prioriterar sömn särskilt mycket, utan brukar 
knappt sova mina 8 timmar per natt. Jag läste i en tidning om hur sömn påverkar ditt 
minne, vilket väckte ett intresse. I artikeln stod det att sömn hjälper dig att minnas saker 
mycket bättre.

1.2 Syfte

Jag har ska undersöka ifall de stämmer att sömnen påverkar ens minne. Jag ville också 
fördjupa mig i sömn och vår minnesfunktion, lära mig mera om hur de påverkar 
varandra.

1.3 Frågeställning

Vilken påverkan har sömn på långtids- och arbetsminnet?

1.4 Avgränsningar

Sömnens påverkan på minnet under längre perioder än en vecka kommer ej att 
undersökas.
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1.5 Teori

1.5.1 Minnet

Minnet är en process och det finns omfattande nätverk i hjärnan som styr och reglerar 
processen.  Processen går i tre steg, först måste vi uppfatta informationen och detta sker 
via våra sinnen: syn, hörsel, känsel, lukt och smak. Ju fler sinnen som är inblandade i 
minnesprocessen  desto lättare blir det att minnas.1

Ny information lagras så snart den har bearbetats. För att sedan kunna lagra 
informationen måste vi först förstå och bearbeta den så att vi kan koda in och lagra den på 
rätt plats. Lagringen av minnen sker i stora delar av hjärnan, var informationen kommer 
att lagras bestäms vid lagringstillfället utifrån vilka specialiserade områden som 
uppgiften kräver. Områdena där minnesbilderna lagras hänger samman i komplexa 
nätverk. Hippocampus är en viktig del i hjärnan när det handlar om minnet för händelser 
och fakta. Hippocampus är central när det gäller att koppla samman minnesbilder till en 
helhet.2

Det sista steget i processen är framplockningen av minnesbilder. Vi behöver kunna hitta 
information och plocka fram det vid ett senare bestämt tillfälle.3

                                                  Figur 1. Karta över hur minnet kan delas upp.

http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Funktionsnedsattningar/Forvarvade-hjarnskador-hos-1

vuxna1/Minne-och-hjarnskada/, (2015-10-25)

 Ibid2

 Ibid 3
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Minnet kan delas in i två delar arbetsminnet och långtidsminnet. Arbetsminnet handlar 
om att man ska kunna hålla aktuell information tillgänglig under en kortare tid medan 
långtidsminnet mer är ett varaktigt minne. Långtidsminnet kan delas in i mindre 
undersystem. faktaminne, händelseminne, färdighetsminne och perceptuellt minne.4

Vårt minne bearbetar och lagrar det vi gjort och lärt oss tidigare i livet men minnet har 
också som uppgift att hålla reda på vas som händer i nuet och vad vi förväntas att göra i 
framtiden.5

1.5.1.1 Retrospekitivt minne
Det retrospektiva minnet handlar om att minnas tillbaka, att komma ihåg det som redan 
hänt. Det kan i stort sätt jämställas med händelseminnet.6

1.5.1.2 Prospektivt minne
Det prospektiva minnet är tvärtemot det retrospektiva, alltså att man ska komma ihåg 
något man ska göra i framtiden. Tillexempel att man ska komma ihåg att handla när man 
kör hem från skolan. Det prospektiva minnet hjälper oss att utföra en bestämd handling 
vid en bestämd tidpunkt. Det prospektiva minnet kan bli nedsatt, detta händer ifall man 
blir beroende av andra hjälpmedel för att komma ihåg saker man ska göra i framtiden.7

1.5.2 Sömn

Bra sömn innebär ca 7-8 timmars sömn varje natt, men varierar väldigt mycket 
individuellt men också ålder påverkar hur mycket sömn man behöver. En bra sömn 
innebär också en natt med få uppvaknande, samt att sömnen innehåller cirka 20 % ren 
djupsömn. Djupsömn är bevisat av störst vikt för för återhämtningen av kroppen: för 
ämnesomsättningen och cellernas reperation, hormonproduktionen, och för hjärnan, 
minnet och inlärningsförmågan. Därför är de första timmarna väldigt viktiga för en bra 
sömn då det är då djupsömnen är som störst.8

I varje sömnstadium har våra hjärnvågor olika frekvenser beroende på medvetandenivån. 
Dessa hjärnvågor mäts med hjälp av EEG (elektroencefalografi). Vågorna är som snabbast 
under vakenhet och långsammast under djupsömn.9

 http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Funktionsnedsattningar/Forvarvade-hjarnskador-hos-4

vuxna1/Minne-och-hjarnskada/, (2015-10-25)

 http://www.muistiliitto.fi/se/muistiliitto/hjarnan-och-minnet/hur-minnet-fungerar/, (2015-10-22)5

 http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Funktionsnedsattningar/Forvarvade-hjarnskador-hos-6

vuxna1/Minne-och-hjarnskada/, (2015-10-25)

 Ibid7

  http://www.1177.se/Skane/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Somnsvarigheter/, (2015-10-20)8

 http://www.halsosidorna.se/Somn.htm, (2015-10-12)9
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När vi sover så passerar vi vanligen fem sömncyklar. Varje sömncykel varar i cirka 30 
minuter till 2 timmar och innehåller fem olika sömnstadier. Stade 1/2/3/4 och REM. Man 
brukar vakna kort efter varje sömncykel.10

                  Figur 2. Diagram över hur ofta vi är i de olika stadier under vår sömn.

1.5.2.1 Stadie 1 - Insomning
Man går från vakenhet till sömn. Kroppen slappnar av och medvetandet, blodtrycket
samt ämnesomsättningen sänks. Muskler slappnar av och kroppen kan eventuellt rycka 
till precis innan du somnar. Under denna period blir man väckt väldigt lätt och ifall man 
blir väckt så tror man oftast aldrig att man har sovit. Detta stadie passeras ca sex gånger 
per natt.11

1.5.2.2 Stadie 2 - Stabil sömn 
I det andra sömnstadiet så har du stabil sömn, och den mesta delen ca 50% av sömnen 
spenderas i detta stadie . Stabil söm inträffar både före och efter REM sömnen. Kroppen är 
ännu mer avslappnad än vad den är under insomningen och mindre motorisk. Dina 
tankar är mer drömlikna än tidigare. Man är fortfarande ganska lättväckt.12

 http://www.halsosidorna.se/Somn.htm, (2015-10-12)10

 Ibid11

 Ibid12
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1.5.2.3 Stadie 3 och 4 - Djupsömn
I Djupsömnen så sover man tungt och kroppen är djupt avslappnad. Man är svårväckt 
och ifall man blir väckt under djupsömnen så kan det ta upp till 15 minuter innan man är 
vid fullt medvetande.  Stadie 3 och 4 är livsviktigt för kroppens och hjärnans 
återhämtning. I djupsömnen återhämtar sig hjärnan som mest men även immunförsvaret 
stärks, nya celler bildas, muskler och skelett byggs upp. Bland annat ökar 
tillväxthormoner och testosteron. Även en minskad frisläppning av stresshormonerna 
kortisol och adrenalin, sköldkörtelhormonerna T3 och T4 sker. Samt en minskning av 
nedbrytande hormoner som insulin. Djupsömnen består av cirka 20% av sömnen.13

1.5.2.4 Stadie 5 - REM sömn 
Det är under REM-sömnen (Rapid eye movement) man drömmer som mest. Den är som 
mest frekvent under morgontimmarnas sömncyklar. Kroppen är som mest fysiologiskt 
aktiv, ögonen rör sig under ögonlocken, hjärtfrekvensen, andningsfrekvensen och 
blodtrycket ökar. Kroppen kan också tillfälligt paralyseras. Kroppen blir en aning kallare 
och erektion kan förekomma hos män. Under REM-sömnen sorteras och bearbetas dagens 
händelser och intryck. Korttidsminnen lagras och överförs till långtidsminnet under REM-
sömnen. Även långtidsminnet påverkas på ett bra sätt.  14

 http://www.halsosidorna.se/Somn.htm, (2015-10-12)13

 http://www.1177.se/Skane/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Somnsvarigheter/, (2015-10-20)14
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Figur 3. Förklaring till hur stor del av vår sömn går till de olika 
stadierna och en kort förklaring om vad som händer.

http://www.1177.se/Skane/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Somnsvarigheter/
http://www.halsosidorna.se/Somn.htm


2. Materiel och metod

Jag har undersökt hur sömn påverkar minnet. Detta gjordes genom att genomföra två 
olika tester vid tre olika tillfällen. Vid ett av tillfälle sov jag cirka 6 timmar per natt i en 
vecka och sedan genomfördes de två testerna. Sedan sov jag normalt  i två veckor alltså 8 
timmar och sedan genomfördes liknande tester. Till sist sov jag 10 timmar i en vecka och 
sedan genomfördes liknande tester och sedan drogs en slutsats för se ifall det är någon 
skillnad mellan att sova 6,8 eller 10 timmar per natt. 

Test 1 är ett internetbaserat test som testade ifall arbetsminnet påverkades eller inte. Jag 
har använt mig av http://www.brainbus.se/testa-minnet/ för test 1 (Bilaga 1). Test 2 var 
uppbyggt på  40 frågor. Jag fick 1 timme på mig att plugga in frågorna. Sedan sovs det 6,8 
eller 10 timmar och dagen efter så ska de 40 frågorna svaras på. Olika frågor används 
varje enskilt test och tid kommer även att tas.

Från början var planen att även utföra testerna på en andra person för att få ett bättre 
resultat. Men då ingen ville ställa upp så fick jag göra det ensam. Det är förståeligt att 
ingen ville ställa upp då det krävdes att de bara sov 6 timmar per natt. Alltså kommer 
resultatet bli personligt och kommer inte stämma in på alla.
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3. Resultat

3.1 Test 1

Resultatet för test 1 visar en skillnad mellan att sova 6, 8 eller 10 timmar både i antal rätt 
och tidsskillnad. Stor skillnad mellan 6 och 10 timmar medan en mindre skillnad mellan 8 
och 10 timmar.  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Figur 5. Diagram som visar resultatet för hur lång tid 
test 1 tog. 

Figur 4. Diagram som visar resultatet för antal rätt för test 1.
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3.2 Test 2 

Resultatet för test 2 visar att det är en skillnad mellan att sova 6, 8 eller 10 timmar. Stor 
skillnad mellan att sova 6 eller 8 timmar, både när det gäller antalet rätt och hur lång tid 
det tog att avsluta testet. Inte så stor skillnad mellan att sova 8 eller 10 timmar per natt. I 
detta test blev även resultatet bäst efter 8 timmars sömn.  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Figur 7. Diagram som visar hur lång tid det tog att avsluta 
test 2. 

Figur 6. Diagram som visar resultatet för antalet rätt i test 2.



4. Diskussion och slutsats

Jag tycker att resultatet blev väldigt intressant då det var stor skillnad mellan 6 timmars 
och 8 timmars sömn medan att det knappt var någon skillnad mellan 8 timmars och 10 
timmars sömn. Eftersom jag fick bättre eller ungefär lika bra resultat på när jag sovit i 8 
timmar som när jag sovit 10. Alltså tror jag att 8 timmars sömn per natt är optimalt för 
mig. Många gånger under veckan då jag sov 10 timmar per natt så kände jag mig trött 
trots att jag hade sovit i 10 timmar. Det var inte kroppen som var trött utan den var 
väldigt pigg utan jag var trött i huvudet och det tog längre tid på morgonen att vakna till. 
När jag sovit 8 timmar per natt så kände jag mig även då pigg i kroppen men då kände jag 
mig också mycket piggare i huvudet och vaknade till mycket tidigare. Under veckan som 
jag bara sov 6 timmar per natt kände jag  jag mig bara trött och hängig hela dagen. Jag 
hade även stora svårigheter att koncentrera mig. Ett annat problem som jag kände av var 
att jag inte kunde fokusera på en och samma sak speciellt länge, utan kom lätt av mig när 
jag t.ex satt och skrev eller läste. Vilket ledde till att min skola och annat blev lidande av 
detta. Dessutom hade jag värk i kroppen många dagar den veckan jag bara sov 6 timmar 
per natt. Den här värken kände jag inte alls av de andra veckorna. Dessa symptomen är 
alla orsakade av att jag fått för lite sömn. För att hålla mig vaken på kvällarna så låg jag i 
sängen och tittade på film eller serier i  mobilen tills det började bli dax att sova. Och detta 
blev till en vana som höll sig kvar i 2-3 veckor efter jag hade gjort testet. Jag låg kvar uppe 
och tittade på mobilen när jag egentligen borde ha sovit. Vilket blev till ett stort problem. 
Med det så har jag kommit fram till att 8 timmars sömn per natt är optimalt för mig. Även 
detta skulle vara en intressant sak att undersöka, hur mobilen stör din sömn men också 
hur lätt man blir beroende. 

Resultatet hade varierat från person till person. Eftersom antalet timmer man behöver 
sova är väldigt individuellt. Det påverkas av andra faktorer som t.ex hur mycket man 
tränar, ålder och stress. Ett barn behöver mycket mer sömn än vad en vuxen människa 
skulle behöva. Men även en person som är i puberteten behöver mer sömn än vanligt för 
att producera det viktiga hormonerna som krävs för att kroppen ska utvecklas.

Utförandet av testet kunde ha gjorts mycket bättre. Jag skulle kunnat ha testat det på mer 
än mig själv och då fått ett mer allmänt resultat. Men då hade jag behövt att dela upp 
testerna i åldersgrupper eftersom ålder har en stor inverkan på hur mycket man behöver 
sova per natt. Men då ingen ville ställa upp (som är förståeligt) så fick jag endast göra det 
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på mig själv. Jag kunde även ha gjort testerna i två eller flera omgångar och sedan tagit ett 
medelvärde. Jag hade först planerat att göra det i två omgångar. Men då det tog mycket 
längre tid än vad jag först planerat eftersom det krävdes tre veckor för min kropp och 
huvud att återställa sig till det normala efter att bara ha sovit 6 timmar eller mindre per 
natt.  Och då fanns det ingen tid över för att göra testerna i en andra omgång. Testerna 
skulle även ha kunnat göras bättre ifall jag haft tillgång till en EEG. Med EEGn skulle jag 
ha kunnat mäta hjärnaktiviteten under nätterna och se hur skillnaden såg ut beroende på 
hur många timmar per natt man sov. Men även ifall det blev någon skillnad från dag till 
dag. En annan sak jag hade kunnat göra ifall jag hade mer tid på mig var att undersöka 
hur det påverkar hjärnan i längden. Alltså istället för att göra testerna baserade på 
veckovis sömn så göra det månadsvis istället. Resultatet hade nog blivit annorlunda. Man 
hade även ha kunnat undersöka hur det påverkade kroppen och sinnena.  

Jag tycker att det här var en väckarklocka för mig som aldrig har prioriterat sömn och 
gärna valt att göra något annat istället. Det var också väldigt intressant att läsa om sömn 
och minnet, vad som händer i kroppen men också hur det påverkar en som person. Efter 
den veckan då jag bara sov högst 6 timmar per natt så mådde jag inte så bra. Skolan 
kändes meningslös, jag hade verkligen förlorat all motivation. Jag kände verkligen inte för 
att plugga. När jag satte mig ner för att plugga så kunde jag sitta i kanske 10-15 minuter 
innan tankarna började gå över på något annat och jag fick svårt att koncentrera och 
fokusera mig. Tidigare har jag inte förstått hur viktigt det verkligen är att få tillräckligt 
mycket sömn. Men efter den här undersökningen kommer jag alltid att prioritera att få 
mina 8 timmars sömn.
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5. Källförteckning

5.1 Otryckta källor

http://www.muistiliitto.fi/se/muistiliitto/hjarnan-och-minnet/hur-minnet-fungerar/,
(2015-10-22)
http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Funktionsnedsattningar/Forvarvade-
hjarnskador-hos-vuxna1/Minne-och-hjarnskada/, (2015-10-25)
http://www.halsosidorna.se/Somn.htm, (2015-10-12)
http://www.1177.se/Skane/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Somnsvarigheter/, (2015-10-209
https://www.youtube.com/watch?v=9MtCM4BAUas, (2015-10-20)
http://www.brainbus.se/testa-minnet/ , (2015-11-17)
http://www.umo.se/Kroppen/Somn/ , (2016-02-27)  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6. Bilagor

6.1 Bilaga 1.

Första delen av testet, här ska man memorera 12 bilder.

Andra delen av testet, här ska man ta ut de rätta 12 bilderna man fick memorera efter.

�14


