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Abstract 

Det är känt att många med normal hörsel hör olika bra i omgivande bakgrundsbrus. Vad som 

inte är lika känt är varför det är så, vilket således utgör syftet med denna studie. Föreliggande 

studie bygger på fyra olika test: dikotiskt ANL (ANLd), som är ett mått på hur mycket 

bakgrundsbrus en person är villig att acceptera vid samtidig lyssning till tal, PMTF, som 

undersöker innerörats spektrala och temporala upplösning, satsbearbetnings- och 

ordåtergivningstest, som mäter den generella arbetsminneskapaciteten, samt ett kognitivt 

inhibitionstest i form av ett Flanker-test. Skrivande författare menar att om en person har en bra 

kognitiv inhibition bör denne även vara bra på att rikta sin uppmärksamhet och därmed 

undertrycka irrelevant information. Ett bra arbetsminne bör kunna allokera mera resurser till att 

rikta uppmärksamheten och undertrycka irrelevant information, vilket i sin tur bör avspegla sig 

i en högre acceptans av bakgrundsbrus vid samtidig lyssning till tal. Undersökningar utfördes 

även gällande huruvida spektral och temporal upplösning i innerörat kan påverka ANLd indirekt 

genom dess eventuella koppling till en persons lagomnivå för lyssning till tal. Undersökningen 

utfördes på totalt 36 kvinnor och män i olika åldrar. Inga förklarande fynd till varför 

normalhörande har olika värden för ANLd påträffades, men normalmaterial fastställdes för både 

ANLd och mätmetoden PMTF samt ett nyutvecklat Flanker-test som mäter kognitiv inhibition. 

Sökord: Dikotiskt ANL, Kognitiv inhibition, PMTF, Arbetsminne 
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1 INLEDNING 
 

Bakgrundsljud är ett vitt begrepp och kan betyda allt från en surrande fläkt till en jetmotor och 

vidare till en folksamling som diskuterar dagens väderförhållanden. En del bakgrundsljud kan 

vara avsiktliga och välmenande, så som musik i olika tappning eller en uppskattande publik vid 

ett seminarium. Emellertid uppfattas bakgrundsljud av de flesta som en störning som, beroende 

på bland annat sin frekvens och intensitet, till viss del eller till fullo kan maskera en 

informationskälla. Många av oss kan mestadels bortse från en eventuell störkälla, i rimliga mått 

mätt, medan lika många av oss störs så till den grad att informationskällan försvinner och 

blandas ut med störkällan. Kvar kan ofta finnas ett felaktigt budskap, trots att man är i tron om 

att man uppfattat informationen korrekt (Gelfand, 2001: 517). 

 

Problemet med störande bakgrundsljud i en kommunikativ miljö blir särskilt tydligt om 

personen som utsätts för det har någon form av hörselnedsättning. Personer med en 

hörselnedsättning har ofta svårt att urskilja så kallade fonem, de minsta betydelseskiljande 

ljudenheterna, som talet är uppbyggt av. Detta beror på att alla akustiska särdrag i fonemen inte 

är hörbara på grund av hörselnedsättningen vilket kan leda till förväxlingar mellan olika fonem 

och således tolkningsfel i kommunikationen (Dillon, 2001: 2).  

 

Emellertid är det inte enbart personer som har en hörselnedsättning som kan ha svårigheter att 

lyssna efter exempelvis tal i en störande bakgrund. Även personer inom området för att vara 

normalhörande, det vill säga med ett tonmedelvärde på < 20 dB HL på båda öronen för 

oktavfrekvenserna mellan 500 – 4000 Hz (TMV4) (enligt ISO 389-8, 2004) kan i varierande 

omfattning störas mer eller mindre av bakgrundsljud. På grund av detta omfattande problem 

handlar föreliggande studie om att undersöka hur innerörats funktion, arbetsminnet och hur 

man riktar sin uppmärksamhet samverkar och påverkar förmågan till acceptans av 

bakgrundsbrus. Huruvida bakgrundsljudet är i form av ihållande ljud, en impuls eller 

intermittent ljud ger det en ofördelaktig påverkan på talkommunikationen. Detta kan uppfattas 

på olika sätt, så som att bakgrundsljudets maskering av talsignalen gör den ohörbar eller så kan 

talsignalen fortsätta att vara hörbar, men tolkningen av talsignalen blir kostsam. För att 

överbrygga maskeringen av talsignalen kan det vara nödvändigt att talaren får anstränga sig 

mer, och så även lyssnaren, att upprepning av talsignalen och att förtydligande av talsignalen 

kan komma att krävas samt en bekräftelse från lyssnaren. Sådan maskering kan även leda till att 

innehållet i den tänka kommunikationen reduceras, vilket kan missgynna både talare och 

lyssnare (Gelfand, 2001: 501 – 518). 

 

Talperceptionen baseras på tre olika slags information; den akustiska signalen (signalberoende 

information), den visuella signalen (signalberoende information) samt lyssnarens kunskap om 

bland annat språket, talaren, situationen etc. (signaloberoende information). Dessa tolkas 

genom interaktiva bearbetningsprocesser, de signalberoende tolkas genom en så kallad bottom-

up process, medan de signaloberoende tolkas genom en top-down process (Lindblad, 1998). 

Lyssningsvillkoren avgör belastningen på de kognitiva processerna, och vid störande 

bakgrundsbrus ökar behovet av top-down processer för talförståelsen (Kramer, Zekveld & 

Houtgast, 2009; Stenfelt & Rönnberg, 2009). Kramer et al. (2009) menar att det för 

talkommunikation mest relevanta kognitiva funktionerna är 1) hastigheten för 

informationsbearbetning, 2) förmågan att använda lingvistisk kontext och 3) arbetsminnets 

kapacitet. Enligt Arlinger, Lunner, Lyxell och Pichora-Fuller (2009) är talförståelsen, särskilt i 

ogynnsamma miljöer, starkt influerat av arbetsminneskapaciteten. 
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2 BAKGRUND 

 

  2.1 Acceptabel brusnivå vid samtidig lyssning till tal 
 
Nabelek, Tucker och Letowski (1991) utformade en procedur för att kunna kvantifiera vad en 

person ansåg var en acceptabel brusnivå vid samtidig lyssning till tal på lagomnivå. Denna 

metod hette från början tolerated signal-to-noise ratio, men går numera under beteckningen 

acceptable noise level (ANL) (Nabelek, Tampas & Burchfield, 2004). Ursprungligen 

utformades proceduren för att kunna förutse nyttan av hörapparatanvändande hos personer med 

hörselnedsättning, eftersom om en person är villig att acceptera att lyssna till en viss mängd 

bakgrundsbrus vid samtidig lyssning till tal på lagomnivå borde detta vara ett bättre sätt att 

förutse nyttan av hörapparatanvändning än om personen får bra testpoäng i taltester med 

samtidigt bakgrundsbrus. Metoden går ut på att deltagarna först får ställa in lagomnivån (most 

comfortable level, MCL) för en talsignal (Rogers, Harkrider, Burchfield, & Nabelek, 2003). 

Därefter ombeds deltagarna att justera ett bakgrundsljud till den maximala nivån som de kan 

acceptera medan de fortsätter att lyssna till talet, background noise level (BNL). För ANL-test 

består bakgrundsbruset oftast av ett så kallat ”babbelbrus” sammansatt av flera personers 

samtidiga talsignaler (Rogers et al. 2003). Definitionen för ANL är skillnaden mellan MCL och 

BNL uttryckt i dB (det vill säga; MCL - BNL = ANL). De deltagare som har ett lågt ANL-

värde är villiga att acceptera mer bakgrundsbrus under samtidig lyssning till tal, än de med ett 

högt ANL-värde (Plyler, Madix, Thelin, & Johnston, 2007). Enligt tidigare undersökningar 

bedöms ett lågt ANL-värde ligga <8 dB och ett högt ANL-värde ligger >14 dB (Harkrider & 

Tampas, 2006). 

 

I en undersökning om ANL som prediktor för hörapparatanvändning av Nabelek, 

Freyaldenhoven, Tampas, Burchfield, och Muenchen (2006) påvisade de att ANL ej 

korrelerade med grad av hörselnedsättning eller ålder för personer med binaural 

hörselnedsättning som testades utan hörapparat. Utifrån sina undersökningsresultat fann de 

även att ANL ej var beroende av kön, och menade således att ANL kunde vara en ”inneboende 

egenskap hos individer som inte förändras med åldern eller förvärvad hörselnedsättning” 

(Nabelek et al. 2006: 634). Rogers et al. (2003) fann emellertid signifikanta interaktioner 

mellan kön och MCL som pekade på att män hade en signifikant högre MCL än kvinnor. 

Vidare fann de en signifikant interaktion mellan kön och BNL, som indikerade att män 

accepterade en högre BNL än kvinnor. Detta till trots fann de ingen signifikant interaktion 

mellan kön och ANL, som därmed antydde att män och kvinnor accepterar en likvärdig mängd 

bakgrundsbrus vid samtidig lyssning till tal. 

 

En studie av Franklin, Thelin, Nabelek, och Burchfield (2006) undersökte förhållandet mellan 

ANL och talets presentationsnivå hos normalhörande. Därmed undersökte de inte bara ANL 

vid MCL utan även vid talnivåer under och över deltagarnas lagomnivå. De fann att en persons 

ANL till viss del berodde på talets presentationsnivå då ANL ökade med ökande 

presentationsnivå för talet. Deras resultat visade bland annat att en talpresentationsnivå på 20 

dB HL gav ett ANL-medelvärde på 10.6 dB medan en talpresentationsnivå på 76 dB HL gav ett 

ANL-medelvärde på 24.6 dB. MCL-medelvärdet i studien låg på 42.7 dB HL med ett ANL-

medelvärde på 15.5 dB. Utöver detta fann de inte heller någon påverkan på resultatet beroende 

på kön. Författarna fann likheter i sina resultat med tidigare utförda studier av Nabelek et al. 

(1991) samt Rogers et al. (2003). 
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    2.1.1 Dikotiskt acceptabel brusnivå vid samtidig lyssning till tal 

 

I ett dikotiskt taltest presenteras två olika talsignaler samtidigt, men separerade på så sätt att 

den ena talsignalen presenteras till enbart vänster öra och den andra till enbart höger öra. 

Beroende på testets karaktär, ska lyssnaren upprepa en av talsignalerna eller båda. I dikotiska 

taltest kan talsignalerna utgöras av exempelvis siffror, meningar eller enstaviga ord uppbyggda 

av en konsonant som följs av en vokal. Dessa dikotiska taltest kan bero på den generella 

arbetsminneskapaciteten, då lyssnaren behöver hålla de hörda stimuli i arbetsminnet innan de 

upprepar dem i rätt ordning. Dikotiska taltest kan användas vid undersökningar rörande 

diagnostisering av centrala hörselskador. Kliniska fynd visar att sämre resultat fås i örat på 

motsatta sidan till en kortikal lesion. Emellertid påverkas resultaten av dikotiska test även av 

hjärnstamsskador. Om så är fallet skulle inte ovan nämnd effekt, med sämre resultat i örat 

motsatt till en kortikal lesion, uppstå (Gelfand, 2001: 342; Gelfand, 1998: 428-429; Mukari, 

Umat & Othman, 2010). 

 

En studie av Harkrider och Smith (2005) visade på att monotiskt och dikotiskt ANL är 

relaterade till varandra. I studien poängteras att då tidigare fynd har visat på att ANL ej är 

påverkat av bland annat ålder, kön, brussignalstyp samt obehagsnivå, bör man istället fråga sig 

om mer centrala delar av hörselsystemet påverkar de individuella skillnaderna för ANL. Detta 

på grund av att demografiska faktorer så som kön och ålder bör påverka responsen från det 

perifera hörselsystemet. De fann en positiv korrelation mellan dikotiskt och monotiskt ANL, 

vilket indikerar på att de som accepterar mer brus vid samtidig lyssning till tal i samma öra som 

talet, även accepterade mer brus när det presenterades i motsatta örat (Harkrider & Smith, 

2005). Undersökning av dikotiskt ANL (ANLd) har i föreliggande studie möjliggjort att 

kontrollera för hur studiens testdeltagare värderar både sin lagomnivå för lyssning till tal, samt 

deras maximalt acceptabla brusnivå vid samtidig lyssning till tal. Dessa värden ligger sedan till 

grund för bedömning av de enskilda testdeltagarnas ANLd. Harkrider och Smith (2005) fann 

även en negativ korrelation mellan dikotiskt ANL och fonemigenkänning i brus, vilket 

indikerar på att de som accepterar mer brus vid samtidig lyssning till tal i andra örat, även 

presterar bättre vid fonemigenkänning i brus. De fann däremot ingen korrelation mellan 

monotiskt ANL och fonemigenkänning i brus (Harkrider & Smith, 2005). 

 

Harkrider och Smith (2005) mätte även indirekt sina testdeltagares mediala olivocochleära 

bunts (MOCB) efferenta aktivitet genom att kvantifiera suppressionen av transienta 

otoakustiska emissioner (TEOAE), som uppstod vid tillförseln av ett kontralateralt 

bredbandsbrus (CSTEOAE). Inget samband sågs mellan CSTEOAE till monotiskt och dikotiskt 

ANL, vilket tyder på att aktivitet i MOCB inte påverkar nivån av acceptabel brusnivå vid 

varken monotiskt eller dikotiskt ANL. 

 

Sammanfattningsvis menar Harkrider och Smith (2005) att deras fynd föreslår att ANL och 

PRN, till viss mån, förmedlas vid en nivå inom eller över övre olivkomplexet, vilket är den 

första platsen i hörselsystemet där binaural information bearbetas samtidigt. De hänvisar till 

tidigare forskning av Yost (1994) där man fann att ljud är lättare att identifiera när de är 

rumsligt separerade. Således borde dikotiskt ANL ge ett bättre resultat än monotiskt ANL, 

eftersom ljuden vid ANLd är rumsligt separerade och dessutom presenterade i olika öron, vilket 

involverar både en lokalisering och en lateralisering av ljuden. Dock fann de inga sådana fynd, 

utan snarare att deras testdeltagare accepterade liknande mängder brus i de båda testen 

(Harkrider & Smith, 2005).  
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  2.2 Perifer hörsel och spektral och temporal upplösning i innerörat 

 
Vårt hörselsystem kan man grovt dela in i en perifer och en central del. För att vi ska kunna 

höra behöver båda dessa fungera väl. Den perifera hörseln består av vårt ytteröra, mellanöra 

samt inneröra. Mellanörat och innerörat är lokaliserade i klippbenet (pars petrosa), vilket i sig 

är lokaliserat i temporalbenet. Hörselnerven förenar sedan vår perifera hörsel med vårt centrala 

nervsystem och likaså vår centrala hörselfunktion. För att uppfatta tryckvågor i luften som ljud, 

leds dessa in till trumhinnan via ytterörat och hörselgången. Trumhinnan börjar då vibrera i takt 

med ljudvågorna, och dessa vibrationer fortplantas via de tre hörselbenen (malleus, incus och 

stapes) till ovala fönstret. Ovala fönstret sitter i anslutning till det vätskefyllda innerörat 

(cochlean) där även det Cortiska organet finns. Det är på Cortiska organet som de små 

hårcellerna sitter. Hårcellerna är kopplade till neuron som tillsammans bildar hörselnerven 

(akustikdelen av kranialnerv VIII). När hårcellerna exciteras skickas en neural signal 

(elektriska impulser) till hörselnerven som sedan går via ett antal omkopplingsstationer för att 

slutligen tolkas i primära hörselbarken på ovansidan av tinningloben (Gelfand, 2001: 37 – 40: 

Elberling & Worsøe, 2006). 

 

Teorin om den vandrande vågen i cochlean utvecklades ursprungligen av G. von Békésy (1960) 

och beskriver hur frekvensen för inkommande ljud kodas av platsen för ljudets maximala 

förskjutning på Basilarmembranet i den cochleära dukten. Békésy fann att för en ton vid en 

konstant frekvens rörde sig Basilarmembranet med en vågformad rörelse som gradvis ökade i 

amplitud ju längre upp i cochlean (mot apex) den kom, för att sedan snabbt minska i amplitud 

efter att dess maximum var nått. Platsen för den maximala förskjutningen för olika frekvenser 

beror till stor del på Basilarmembranets mekaniska och biomekaniska egenskaper. Höga 

frekvenser representeras av en maximal förskjutning nära basen på grund av att där är 

Basilarmembranet ganska smalt och styvt, medan låga frekvenser har en maximal förskjutning 

uppe i apex där Basilarmembranet är bredare och mer medgörligt. En maximal förskjutning 

uppstår på grund av att de yttre hårcellerna stimuleras av rörelsen och då ger en mekanisk 

respons som förstärker Basilarmembranets vibration. Man säger att Basilarmembranet är stämt 

(eng. tuned), då varje del av det svarar bäst på en specifik frekvens, som kallas för dess 

karaktäristiska frekvens (Gelfand, 2001: 72-75; Moore, 2007: 12-16; Pickles, 2008: 35-38). 

 

Tillsammans med en tidskodning representerar platskodningen i cochlean frekvensen hos en 

inkommande ren ton. Platsinformationen fås således av den vandrande vågens position i den 

cochleära dukten medan tidsinformationen fås av det temporala vibrationsmönstret i vågen. 

Plats- och tidsinformationen reflekteras i de auditiva nervfibrernas aktivitet, vilka aktiveras 

selektivt i enlighet med deras plats längs den cochleära dukten (varje neuron har sin 

karakteristiska frekvens), och via tidsmönster hos deras urladdningar, detta för 

stimulusfrekvenser under 5 kHz, där faslåsningsgränsen befinner sig (Pickles, 2008: 271 - 272). 

 

Frekvensupplösning (spektral resolution) definieras som ”the ability of the auditory system to 

separate or resolve (to a limited extent) the spectral components in a complex sound” (Moore, 

2007: 45). Hur bra kan vi sortera det vi hör i ett komplext ljud? Temporal resolution handlar 

om örats förmåga att särskilja olika förändringar över tid och avser det kortaste tidsintervallet 

som behövs för att örat ska kunna särskilja två signaler (Gelfand, 1998: 298). För att förklara 

det, menar Moore (2007) att man kan se hörselsystemet som att det har frekvensselektiva 

kanaler, där varje kanal lyssnar till ett visst omfång av frekvenser. Den temporala resolutionen 

beror således på två huvudsakliga processer, (1) analysering av tidsmönstret inom var kanal, 

och (2) jämförelser mellan de olika kanalernas tidsmönster. Temporal resolution påverkas 

bland annat av cochleära hörselnedsättningar. Om den temporala resolutionen är påverkad kan 
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exempelvis tidsförloppen påverkas och gå in i varandra vilket kan påverka individens förmåga 

till taluppfattning (Moore, 2007: 117-131). 

 

Den spektrala och temporala upplösningen i cochlean bör kunna påverka vilka nivåer av 

bakgrundsljud man accepterar vid samtidig lyssning till tal på lagomnivå. För att kontrollera för 

detta i föreliggande studie användes mätmetoden psychoacoustical modulation transfer 

function, PMTF. PMTF mäter hur örat uppfattar toner i 100 % intensitetsmodulerat 

oktavbandsbrus (Hagerman, Olofsson & Lindblad, 1986). PMTF mäter hörtrösklarna för korta 

toner i topparna (starkast) och dalarna (svagast) av bruset. Vi får då ut en topptröskelkurva samt 

en daltröskelkurva som är beroende av var i brusmodulationen tonerna presenteras. PMTF 

mäter således hur bra örat är på att uppfatta långsamma intensitetsvariationer, vilka kan 

återfinnas i dagligt tal (Lindblad, Hagerman & Olofsson, 2009). Hos ett öra med skadade yttre 

hårceller kommer tonerna som presenteras i dalarna att behöva vara starkare och skillnaden 

mellan topp- och daltröskelkurvorna minskar (Lindblad et al. 2009). För att få ett bra resultat på 

PMTF krävs följaktligen både en god spektral (frekvens) och temporal (tids) upplösning i 

innerörat (den perifera hörseln) då man här arbetar med både den spektrala delen av tonerna 

och brusets energiinnehåll samt den temporala delen vid bruset modulering. Oavsett hur 

tonaudiogrammet ser ut (normalt eller nedsatt) bör en person med liten skillnad mellan top- och 

daltröskelkurvorna ej vara villig att acceptera en stor mängd modulerat bakgrundsbrus eftersom 

man inte kan utnyttja momentana nivåförändringar i bruset. 

 
 

  2.3 Generell arbetsminneskapacitet och kognitiv inhibition 

 
Kognition definieras av NE som ”de tankefunktioner med vilkas hjälp information och kunskap 

hanteras” (NE Band 10: 64). Stenfelt och Rönnberg (2009) menar att en talsignal känns igen av 

vårt kognitiva system för att uppnå en optimal avkodning av informationssignaler. 

Arbetsminnet utgör en viktig del av vårt kognitiva system. Det ger oss möjlighet att samtidigt 

kvarhålla samt bearbeta information under komplexa kognitiva uppgifter under en kort tid 

(Repovs & Baddeley, 2006). Både den generella arbetsminneskapaciteten samt den kognitiva 

inhibitionen bör således kunna påverka hur en person uppfattar tal i omgivande bakgrundsbrus. 

För denna orsak har tester utförts i föreliggande studie gällande både den generella 

arbetsminneskapaciteten och den kognitiva inhibitionen för att kontrollera för tänkbara 

samband. 

 

 

    2.3.1 Arbetsminne och kognitiv inhibition 

 

En tidigare studie har visat på ett signifikant negativt samband mellan monotiskt ANL och 

generell arbetsminneskapacitet, vilket skulle kunna tyda på att personer med ett bra 

arbetsminne accepterar mer bakgrundsbrus vid samtidig lyssning till tal (Zunic & Borovac, 

2010). Arbetsminnet utgör en viktig del för bland annat taluppfattningsförmågan, 

talproduktion, språkförståelse och problemlösning (Kramer et al. 2009; Baddeley & Hitch, 

1974; Gaulin & Campbell, 1994). Baddeley och Hitch (1974) föreslog en arbetsminnesmodell 

vilken består av olika delar med en central exekutivenhet som kontrollerar och koordinerar två 

interrelaterade subsystem. Dessa subsystem kallas för den fonologiska loopen samt det viso-

spatiala klotterblocket. Den fonologiska loopen antas kvarhålla och bearbeta akustisk och 

talbaserad information i några sekunder. Med hjälp av subvokalt tal (det vill säga ej ljudande 

eller hörbart) kan loopen även hålla saker i minnet, vilket tillåter oss att omvandla visuella 

stimuli som är namngivningsbara, så som bokstäver eller ord, till en fonologisk kod (Baddeley, 
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2004). Baddeley (1998) menar att funktionen med den fonologiska loopen kan ha utvecklats i 

syfte till språkförvärv. Det viso-spatiala klotterblocket antas tillåta temporär lagring samt 

bearbetning av visuell och spatial information (Baddeley, 2004).  

 

Senare empiriska fynd har lagt grunden för en fjärde komponent i arbetsminnet, den så kallade 

episodiska bufferten (Baddeley, 2000). Den är ett separat lagringssystem med begränsad 

lagringsmöjlighet vilket tillåter integrering av information mellan subsystemen i arbetsminnet 

och långtidsminnet till sammanhängande komplexa representationer (Repovs & Baddeley, 

2006). Det har visat sig att arbetsminnestest är bra prediktorer för många viktiga förmågor 

såsom läsning och matematik (Jarrold & Towse, 2006) och det finns fler än Baddeley och 

Hitch’s (1974) modell för arbetsminnets uppbyggnad. 

 

Det finns olika sätt att testa en individs generella arbetsminneskapacitet. Individers skillnader i 

läsförståelse kan demonstrera skillnader i den generella arbetsminneskapaciteten, detta särskilt i 

avvägningen mellan bearbetnings- och lagringsfunktionen hos arbetsminnet. Om en individ 

läser dåligt påverkar detta mängden av ytterligare information som kan hållas i arbetsminnet. 

Daneman och Carpenter (1980) utvecklade ett test, för collegestudenter, som skulle kunna mäta 

denna avvägning och även, utöver detta, kunde korrelera med studentens talförståelse. 

Studenterna fick själva läsa meningar samt komma ihåg och upprepa sista ordet i varje mening 

i det så kallade reading span test. Reading span test involverar både bearbetnings- och 

lagringsförmågan och deltagarnas prestation på testet korrelerade med bland annat läsförståelse 

(Gaulin & Campbell, 1994).  

 

Arbetsminnets lagringsfunktioner är nödvändiga vid exempelvis läsförståelse, då läsaren måste 

kunna lagra både pragmatisk, semantisk och syntaktisk information från det föregående lästa 

stycket för att sedan kunna använda detta i nästa stycke, och således undvika tvetydigheter samt 

kunna tolka och integrera påföljande text. Den lagrade informationen i arbetsminnet kan gå 

förlorad då arbetsminnets kapacitet är begränsad (Daneman & Carpenter, 1980). 

 

Ett sätt att beskriva de individuella skillnaderna i arbetsminneskapaciteten är att se de som 

skillnader i förmågan att fördela och kontrollera sin uppmärksamhet. MacLeod (2007) 

beskriver kognitiv inhibition som uppfattningen om att mentala processer och föreställningar 

kan inhiberas (undertryckas), helt eller delvis, med eller utan intention. Författaren menar att 

inhibition inte finns där ”för att eliminera eller helt förhindra en process från att ske, utan 

snarare för att sakta ner eller reducera sannolikheten för att den ska ske” (MacLeod, 2007: 5). 

Inhibition kan vara en automatisk eller en medveten handling, eller så kan det vara en biprodukt 

från en annan kognitiv process. Det menas att kognitiv inhibition är ett nyckelinslag till 

förklarade beteenden inom bland annat uppmärksamhet och minne. 

 

Som ett exempel på hur man testar uppmärksamhet tar MacLeod (2007) upp negative priming-

experiment där testpersoner fick utföra försök med två stimuli, där ett av stimuli skulle 

uppmärksammas och det andra skulle ignoreras. Om de stimuli som skulle ignoreras i ett 

försök, kommer igen i ett annat försök som de stimuli som skulle uppmärksammas, ökas 

svarstiden jämfört med om stimuli i det andra försöket ej hade kunnat kopplas till ett tidigare 

försök (MacLeod, 2007). 

 

Redick, Heitz och Engle (2007) menar att inhibition är ”en kontrollerad och resurskrävande 

process som påverkar prestanda i situationer där uppgiftens framgång är hjälpt av att hämma 

inte bara uppgiftsspecifik information men också ovidkommande tankar och distraherande 

händelser” (Redick et al. 2007: 127). De vill därmed likställa inhibition med suppression och 
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inte blockering. Genom studier av olika negative-priming undersökningsresultat visar de att en 

persons individuella skillnader i arbetsminneskapaciteten även influerar inhibitionens 

effektivitet eftersom dessa skillnader visar på varierande förmågor att kontrollera och fördela 

sin uppmärksamhet, vilket vidare orsakar individuella skillnader i inhibitionsförmågan.  

 

 

3 PROBLEMFORMULERING 
 

Tidigare studier har visat att personer som hör lika bra, har olika förmåga att uppfatta tal i 

bakgrundsbrus samt har olika acceptans för olika bakgrundsljud. Man vet inte varför det är på 

det sättet men möjliga förklaringar är att innerörats funktion, arbetsminnet och hur man riktar 

sin uppmärksamhet hjälps åt för att undertrycka störande ljud. Då det är känt att ANL har ett 

samband med MCL finns intresset av att se huruvida det möjligen finns en koppling mellan 

MCL och PMTF. Om så är fallet kan en möjlig koppling även finnas mellan dikotiskt ANL och 

PMTF.  

 

 

  3.1 Syfte 
 

Syftet är att se huruvida skillnader i den generella arbetsminneskapaciteten samt en individs 

kognitiva inhibition kan förklara skillnaderna för acceptans av bakgrundsbrus vid samtidig 

lyssning till tal, hos normalhörande. Vidare syftar uppsatsen till att undersöka om ANLd 

påverkar eller påverkas av perifer och spektral upplösning i innerörat.  

 

En hypotes är att ett förbättrat arbetsminne bör underlätta en persons förmåga att kunna rikta 

sin uppmärksamhet och därmed i större utsträckning kunna bortse från störande bakgrundsljud. 

En annan hypotes är att reducerad spektral och temporal upplösning perifert, trots normal 

hörsel, har kopplingar till en persons lagomnivå för tal, som i sig är kopplat till hur mycket 

bakgrundsbrus en person är villig att acceptera vid samtidig lyssning till tal. 

 

 

  3.2 Frågeställningar 
 

- Finns det någon påverkan från, eller påverkas ANLd av någon av faktorerna: perifer och 

spektral upplösning i innerörat, arbetsminneskapacitet samt kognitiv inhibition. 

 

- Ger en bättre generell arbetsminneskapacitet bättre mätbar kognitiv inhibition? 

 

 

4 METOD OCH MATERIAL 
 

Föreliggande studie bygger på fyra olika test: dikotiskt ANL, PMTF, som uppskattar innerörats 

spektrala och temporala upplösning, satsbearbetnings- och ordåtergivningstest (SOÅ), som 

mäter den generella arbetsminneskapaciteten, samt ett kognitivt inhibitionstest i form av ett 

Flanker-test. Alla test genomfördes i ljudisolerad box på 36 testdeltagare med blandad ålder 

och kön. Totalt tog testbatteriet cirka 60 minuter att genomföra per testdeltagare. För att 

kontrollera deltagarnas hörsel och att de således var inom ramarna för normalhörande, TMV4 

på < 20 dB HL bilateralt inom oktavfrekvensomfånget 500 – 4000 Hz (enligt ISO 389-8, 2004), 

utfördes ett luftledningsaudiogram för varje deltagare innan själva undersökningstesten 

utfördes. Audiogrammen utfördes i enlighet med ISO 8253-1 (2010), för mätning av 
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luftledningströsklar i ljudisolerad box och med SENNHEISER HDA 200 hörtelefoner, 

kalibrerade enligt ISO 389-8 (2004). En Otometrics Madsen Astera-audiometer användes för 

audiogrammen samt ANLd-testet. PMTF och inhibitionsmätningarna genomfördes med en 

portabel dator med samma typ av cirkumaurala hörlurar, SENNHEISER HDA 200. Till den 

portabla datorn användes ett ljudkort från M-Audio av typen Transit, 24 bitars 94 kHz.  

 

För att få en randomisering av ordningen på de olika testen, och utesluta eventuella 

testordningseffekter, användes uppställningen romersk kvadrant (latinsk kvadrant), där man 

använder sig av n tecken, n rader och n kolumner så att varje tecken endast förekommer en 

gång i varje rad och varje kolumn (NE Band 15: 150). För varje testdeltagare testades enbart ett 

öra och för att få en spridning valdes det att testa vartannat vänster och vartannat höger öra hos 

deltagarna. Varje testdeltagare fick samma information, skriftlig och muntlig, gällande studien 

och de olika undersökningarna som skulle genomgås. De fick även ge sitt skriftliga 

godkännande om att deltaga i studien. Studien har godkänts av Regionala 

Etikprövningsnämnden i Lund, projektnummer 2010/240 (www.epn.se). 

 

 

  4.1 Rekrytering av testdeltagare 
 

Testdeltagarna rekryterades via e-post utskick innehållandes informationsbrev till 

studieverksamma vid Avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi vid Institutionen för 

kliniska vetenskaper, Lunds Universitet. Informationsbrev sattes upp på samma institution samt 

på centralblocket för Skånes Universitetssjukhus i Lund och träningscentret Gerdahallen i 

Lund. Även personer i författarens bekantskapskrets tillfrågades om deras frivilliga deltagande. 

Av de frivilliga som hörde av sig angående föreliggande studie var det enbart en som var 

tvungen att exkluderas på grund av att denne hade en hörselnedsättning bilateralt. Här togs 

istället ett fullständigt audiogram och personen blev rådd att kontakta en auktoriserad 

audionommottagning för eventuell hörselrehabilitering. Totalt inkluderades 36 testdeltagare 

varav 21 personer var kvinnor och 15 personer var män. Den yngsta testdeltagaren var 19 år 

och den äldsta 63 år. Alla testdeltagare för studien genomförde samtliga test. Samtliga 

testdeltagare utom en var infödda svenska medborgare och hade därmed svenska som 

modersmål. En av testdeltagarna flyttade till Sverige för fem år sedan, men behärskar språket i 

så hög grad att det kan anses som flytande språkkunskap. Detta inkluderar svensk grammatik, 

pragmatik, semantik, etc. Enbart en av testdeltagarna var vänsterhänt. 

 

 

  4.2 Acceptabel brusnivå vid samtidig lyssning till tal 
 

För att testa ANLd användes International Speech Test Signal (ISTS) samt ett DANTALE-brus. 

ISTS är utvecklat av Holube, Fredelake, Vlaming och Kollmeier (2010) och konstruerades 

främst i syfte för inställning av icke-linjära hörhjälpmedel. De ville få fram en testsignal som 

var så nära naturligt tal som möjligt, men samtidigt var användbar som en standardiserad 

mätsignal (IEC 60118-15). ISTS reflekterar talets viktigaste karaktäristik och kan igenkännas 

som riktigt tal, utan att det är förståeligt. ISTS är sammansatt av sex kvinnliga talare, som alla 

talar var sitt av de störst utbredda talade språken; amerikansk-engelska, arabiska, mandarin, 

franska, tyska och spanska. Talarna läste berättelsen ”Nordanvinden och solen” från Handbook 

of the International Phonetic Association (IPA, 1999). 

 

Holube et al. (2010) hade kriterier för talarna gällande deras dialekt, röstkvalitet, naturlighet i 

uttalet och grundtonsfrekvensen. Inspelningarna delades upp i talsegment som grovt kan sägas 
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kodade för en stavelse, genom en automatisk procedur, och sattes sedan ihop igen pseudo-

randomiserat. Tidigare talsignaler, så som International Collegium for Rehabilitiative 

Audiology (ICRA av Dreschler, Verschuure, Ludvigsen & Westerman, 2001) finns i olika 

varianter. Av dessa används ICRA5 mest, vilket enbart innehåller modulationer av en talare. I 

kontrast med ICRA5 innehåller ISTS både ljudade och oljudade fragment som lyssnare kan 

erinra som naturligt tal. Även om signalen inte innehåller alla språk, menar författarna att det är 

säkert att anta att ISTS representerar de fysiska begränsningarna för talproduktion (som antas 

vara de samma för alla språk) till stor grad då de språk som ingår i signalen spänner över ett 

brett område av fonologi och variationer i grundtonsfrekvensen.  

Som brussignal användes för ANLd-testet DANTALE-bruset utvecklat av Elberling, Ludvigsen 

och Lyregaard (1989). DANTALE-bruset är ett talvägt amplitudmodulerat brus som efterliknar 

ett sammansatt babbelbrus av fyra talare. Modulationssignalen är vitt brus lågpassfiltrerat vid 4 

Hz och modulationsdjupet är ungefär 27 %. Det utvecklades på detta sätt eftersom cochleära 

hörselnedsättningar ger en reduktion både inom frekvensselektiviteten samt den temporala 

upplösningen, vilket i sig påverkar taluppfattningen i omgivande bakgrundsbrus (Elberling et 

al. 1989). 

 

Vid utförande av ANLd presenterades talsignalen ipsilateralt för valt testöra och bruset 

kontralateralt. Med hjälp av två volymkontroller på audiometern fick testdeltagaren själva 

justera nivåerna på testsignalen samt bruset. Testdeltagarna fick följande instruktioner innan 

ANLd-testet för att ställa in nivån för talsignalen som var mest behagliga att lyssna på (MCL): 

 

Du kommer nu att få lyssna på en sammansatt talsignal som är icke-förståelig, det vill säga, du 

kommer ej att kunna höra ut en sammanhängande berättelse eller ord. Du ska med hjälp av 

volymkontrollen för talet först ställa in volymen på talsignalen så att den blir för stark och 

sedan ställa in volymen så att den blir för svag. Efter detta ska du nu istället ställa in volymen 

på talsignalen så att den blir som mest behaglig att lyssna på. Säg sedan till när du funnit 

nivån som är mest behaglig att lyssna på. 

 

Ljudtrycksnivån sattes initialt för ISTS till 48 dB SPL och testdeltagarna hade möjlighet att 

ändra volymen i 2 dB-steg till dess att signalen blev för stark och vidare till dess att den blev 

för svag. När testdeltagaren hade indikerat att testsignalen var för svag, justerade testdeltagaren 

volymen till sin mest behagliga lyssningsnivå för ISTS. Den mest behagliga nivån för ISTS 

(MCL) noterades och därpå var det dags för testdeltagarna att bestämma den maximalt 

acceptabla brusnivån (BNL). Samtliga testdeltagare fick följande instruktioner: 

 

Du kommer nu att lyssna på samma talsignal en gång till, men den här gången kommer ett 

bakgrundsbrus också att höras samtidigt i motsatta örat. Du ska med hjälp av volymkontrollen 

för bruset nu ställa in den högsta nivån på bruset som du är villig att acceptera medan du 

lyssnar på talsignalen utan att du behöver anstränga eller trötta ut dig. Efter detta ska du 

sänka nivån på bruset så att du hör talsignalen klart och tydligt igen. Det sista du ska göra är 

att ställa in volymen på bakgrundsbruset till den starkaste nivån du är villig att acceptera ifall 

du skulle lyssna på talsignalen en längre stund. Säg sedan till när du ställt in den slutliga 

nivån. 

 

Den initiala BNL-nivån var även den 48 dB SPL och testdeltagarna hade möjlighet att ändra 

volymen i 2 dB-steg enligt instruktionerna. Under BNL-inställningen behölls den valda MCL-

nivån för talsignalen. 
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Båda mätningarna genomfördes totalt tre gånger. Med andra ord, efter inställd MCL-nivå för 

talsignalen, behölls denna konstant medan testdeltagaren ställde in BNL-nivån för brussignalen. 

Sedan stängdes båda ljudkällorna av och mätningen upprepades med samma procedur två 

gånger till. För att räkna ut ANLd, subtraherades BNL från MCL för varje omgång. 

Medelvärdena av de tre repetitionerna för MCL, BNL samt ANLd räknades sedan ut.  

 

 

  4.3 Spektral och temporal upplösning i innerörat 
 

PMTF-testet utfördes vid en portabel dator. Som indikatorknapp hade testdeltagarna en 

datormus. PMTF mättes med en 4 ms kort ton med samtidigt intensitetsmodulerat brus vid     4 

kHz med 10 Hz modulation. Testdeltagarna var vända bort från datorn för att ej kunna se sina 

resultat eller bli distraherade. Alla deltesten inom PMTF utfördes med hjälp av en så kallad 

”Békésy-metod”, en automatiserad mätningsmetod som går ut på att testdeltagaren ska hålla 

nere en knapp så länge personen i fråga hör korttonsstimulit och släppa knappen när de inte hör 

det. Så länge knappen hålls nere, det vill säga indikation på detektion av stimuli, kommer 

stimulinivån att sänkas successivt och när knappen släpps upp kommer stimulinivån att höjas 

successivt. Utifrån resultaten räknar datorn sedan ut en topptröskel- och en daltröskelkurva 

samt ett medelvärde på skillnaderna dem emellan, för de olika brusnivåerna. En stor skillnad 

mellan de båda tröskelkurvorna indikerar på ett bra PMTF-värde.  

 

Det första som genomfördes var en tröskelmätning för enbart korttonsstimuli, utan någon 

samtidig brussignal. Samtliga testdeltagare fick följande instruktioner inför tröskelmätningen 

för PMTF-testet: 

 

Du kommer nu att få höra korttonsstimuli som låter som små snabba klickande ljud. Så länge 

du hör detta klickande ljud vill jag att du ska hålla nere vänster musknapp (pekfingerknappen) 

och så fort du inte hör det klickande ljudet längre, vill jag att du släpper musknappen. Detta 

förfarande kommer att pågå en liten stund och sedan upprepas en gång till. 

 

Efter tröskelmätningen mättes PMTF på fyra olika brusnivåer; 35, 45, 55 och 65 dB SPL. 

Samtliga testdeltagare fick följande instruktioner inför PMTF-testen: 

 

Du kommer nu att få höra ett konstant brusljud. I detta brus ska du lyssna efter samma 

klickljud som du hörde under tröskelmätningen. Varje gång du hör det klickande ljudet ska du 

hålla nere vänster musknapp och när du inte hör klickljudet längre, ska du släppa upp 

musknappen. Bruset kommer att finnas där hela tiden, och det kan ta några sekunder innan du 

uppfattar klickljudet. Efter två repetitioner kommer nivån på bruset att höjas och bli starkare. 

Detta kommer att ske tre gånger. 

 

 

  4.4 Generell arbetsminneskapacitet 
 

Vid undersökning av den generella arbetsminneskapaciteten användes ett satsbearbetnings- och 

ordåtergivningstest (SOÅ) utvecklat av Karjalainen, Ling och Nystedt (2006). Författarnas 

upplaga av SOÅ-testet var skapat och bearbetat ur ett test konstruerat av Radeborg, Briem och 

Hedman (1999), som i sin tur är utvecklat från Daneman och Carpenter (1980) och deras 

listening span test. SOÅ-testet innehåller 18 uppgifter med tre till fem meningar tillhörande 

varje block. För varje block ska testpersonen bedöma om meningarna är semantiskt korrekta 

eller ej, genom att svara ”rätt” respektive ”fel” efter varje uppläst mening. En semantiskt 
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korrekt mening är exempelvis ”Radion spelade musik” medan en icke-korrekt kan vara 

”Pennan trimmade mopeden”. Totalt ingick 72 meningar i SOÅ-testet, varav dessa 36 stycken 

var semantiskt korrekta och 36 stycken var icke-korrekta. När meningarna för respektive block 

var upplästa och besvarade gällande semantiken, skulle testpersonen även upprepa första ordet 

för varje uppläst mening i blocket, i valfri ordning. Innan SOÅ-testet började fick 

testpersonerna tre övningsuppgifter. Varje testperson fick följande instruktioner före testet: 

 

Du kommer att få höra ett antal meningar. Meningarna kan vara av två slag: rätt eller fel. Med 

rätt menas här meningar som brukar förekomma i skrift eller tal, exempelvis: ”Läkaren var 

uppmärksam” eller ”Hunden åt benet”. Felaktiga meningar är sådana som inte brukar 

förekomma, exempelvis ”Bonden rökte hus” eller ”Spannen hoppade hem”. Efter varje mening 

skall du med en gång säga om den är rätt eller fel. Du skall dessutom efter tre till fem 

meningar, när jag säger ”Nu”, upprepa det första ordet i varje hörd mening. Du får ta dem i 

vilken ordning du vill. 

 

Antal korrekt upprepade första ord i uppgifterna är här ett mått på den generella 

arbetsminneskapaciteten, medan kontroll av semantiken agerar som bearbetningsdelen i 

arbetsminnestestet. Varje testperson fick ett poäng för varje rätt semantikbedömning, totalt 72 

poäng, samt ett poäng för varje korrekt upprepat ord, totalt 72 poäng. I det följande kommer 

poängen för de korrekt upprepade orden att benämnas som SOÅ-Ordåtergivning. 

 

 

  4.5 Kognitiv inhibition 
 

För att mäta den kognitiva inhibitionen användes ett så kallat Flanker-test monauralt. Flanker-

testet utfördes med samma portabla dator, inklusive ljudkort, som PMTF-testet och med samma 

SENNHEISER HDA 200 hörtelefoner. Som indikator användes en portabel datorknappsats, där 

en knapp märktes med ett silverfärgat klistermärke, och en knapp märktes med ett blåfärgat 

klistermärke. Det var sedan dessa två knappar som användes i testet. Flanker-testet gick ut på 

att direkt mäta inhibitionen, och liknade ett negative-priming test. Testet utfördes som så att 

testdeltagaren fick lyssna efter två toner med olika frekvens, en mörkare (1500 Hz) och en 

ljusare (2000 Hz) på presentationsnivån 70 dB SPL med en duration på 498 ms, och avgöra 

vilken som var vilken så fort som möjligt. Mellan tonerna var där en paus på 2,523 sekunder. 

Vid Flanker-testet fick testdeltagarna först lyssna på en övningsrunda där tonerna presenterades 

tre och tre, för att deltagarna skulle lära sig känna igen de olika frekvenserna. Sedan utfördes ett 

övningstest med följande information till testdeltagarna: 

 

Du kommer nu att få utföra ett övningstest med samma toner som du precis har lyssnat på. Du 

ska så snabbt som möjligt trycka på den silvriga knappen för de ljusare/mörkare tonerna, och 

den blå knappen för de mörkare/ljusare tonerna. När du känner att du inte behöver öva mer 

säger du till mig och vi avbryter övningstestet. 

 

Efter övningstestet började inhibitionsmätningen med två Flanker-test. Testdeltagarna fick 

följande instruktioner för Test 1: 

 

Du kommer nu att få utföra det första testet. Du kommer att få höra samma toner som i 

övningstestet och du ska även här så snabbt som möjligt avgöra huruvida tonen du hör är mörk 

eller ljus och sedan trycka på den silvriga knappen för ljusa/mörka toner och den blå knappen 

för mörka/ljusa toner. Testet kommer att pågå i cirka tre minuter. 
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Inför Test 2 skulle testdeltagarna nu byta ändamål för knapparna. Alltså skulle de trycka på den 

silvriga knappen för mörka toner och den blåa knappen för ljusa toner. Inhibitionen mäts här 

med hjälp av att se hur mycket längre tid det tar för testdeltagarna att först uppfatta tonen och 

sedan komma ihåg att det är en ny knapp de ska trycka på för den. Följande instruktioner gavs: 

 

Du kommer nu att utföra det andra testet. Du kommer att få höra samma toner som i 

föregående test och du ska även här så snabbt som möjligt avgöra huruvida tonen du hör är 

mörk eller ljus. Men nu ska du trycka på den silvriga knappen för mörka/ljusa toner och den 

blå knappen för ljusa/mörka toner, alltså tvärtom från tidigare test. Testet kommer att pågå i 

cirka tre minuter. 

 

För att få variation fick hälften av testdeltagarna börja Test 1 med att indikera för ljus ton på 

den silvriga knappen och mörk ton på den blå knappen, medan hälften började med att indikera 

för mörk ton på den silvriga knappen och ljus ton på den blå knappen. Sedan byttes 

knapporienteringen inför Test 2. Det var viktigt i Flanker-testet att se till att ingen av 

testdeltagarna vände på knappsatsen i Test 2, då detta gav knapparna samma respektive 

placering gentemot tonernas frekvenser som i Test 1, vilket i så fall skulle helt ta bort 

inhibitionsmätningen. 

 

 

  4.6 Dataanalys 
 

Vid analys av det insamlade materialet användes statistikprogrammet SPSS (Statistical Package 

for the Social Sciences), version 17.0. Demografiska samt deskriptiva data har analyserats i 

SPSS, men förtydligats i tabeller gjorda i kalkylprogrammet Excel.  

I analysen har variabeln SOÅ-Satsbearbetning ej tagits med då denna uppvisade tydliga 

takeffekter vilket därmed förhindrar en jämförelse mellan testdeltagarna. 

 

För att få ett resultat på den mätta kognitiva inhibitionen har responstiden i ms för Flanker-

Test2 subtraherats från responstid i ms för Flanker-Test1. Detta resultat kommer hädanefter 

enbart att benämnas Flanker-testet. Detta var möjligt då det för Flanker-Test1 fastställdes en 

regel för testdeltagarna gällande knapporienteringen och vilken knapp som kodade för vilken 

tonhöjd. I Flanker-Test2 kontrollerades sedan hur bra denna regel var. Skillnaden de båda 

testen emellan ger mig såldes ett mått på den kognitiva inhibitionen. Även de uppnådda 

resultaten gällande antal rätt för de båda Flanker-testen har subtraherats från varandra och gett 

ett resultat som kommer att benämnas Flanker-testet (antal rätt). 

 

Värden för MCL, BNL och ANLd har beräknats genom att addera de tre ANLd-testens resultat 

för respektive variabel, och sedan dividera denna summa med tre. Detta har gett mig ett 

medelvärde för varje testdeltagares enskilda resultat för MCL, BNL och ANLd. Notera att 

medelvärdet för ANLd på gruppnivå ej har beräknats genom en subtraktion mellan 

medelvärdena på gruppnivå för MCL och BNL. Resultaten för PMTF bygger på testdeltagarnas 

enskilda nivåer för topptröskel- och daltröskelkurvorna vid de olika brusnivåerna. PMTF-

resultatet anges sedan som ett värde för skillnaderna mellan toptröskel- och daltröskelkurvan i 

dB (top-dal skillnader). Detta fås genom att subtrahera daltröskelkurvans värden från 

toptröskelkurvans. 

 

Eftersom undersökningen söker efter samband mellan variabler som kan ge en förklaring till 

varför normalhörande uppfattar tal olika bra i omgivande bakgrundsbrus, inleddes dataanalysen 

med att göra en partiell korrelationsberäkning för de inkluderade variablerna: MCL, BNL, 
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ANLd, SOÅ-Ordåtergivning, Flanker-testet, Flanker-testet (antal rätt) samt top-dal skillnaderna 

i dB för de fyra PMTF-testet (med brusnivåer på 35, 45, 55 samt 65 dB SPL). Vid utförandet av 

en partiell korrelationsberäkning med kontroll för en specifik variabel, utförs automatiskt en 

bivariat korrelationsberäkning först, utan kontroll för den specifika variabeln. PMTF-testen för 

de olika brusnivåerna kommer vidare att benämnas enligt följande för respektive brusnivå: 

PMTF35, PMTF45, PMTF55 eller PMTF65. Partiell korrelationsberäkning valdes för att 

kontrollera för eventuella åldersrelaterade effekter i beräkningen: sannolikhetsvärden på p<0.05 

ansågs vara statistiskt signifikanta. Vidare har oberoende T-test samt parvisa T-test genomförts 

för att upptäcka eventuella skillnader mellan en del av variablerna: alfa-nivåer <0.05 ansågs 

vara statistiskt signifikanta. 

 

 

5 RESULTAT 

 

  5.1 Demografiska data  
 

I Tabell 1 visas samtliga testdeltagares spridning och medelvärden för ålder och fördelningen 

mellan testdeltagarnas kön och testöra. Medelåldern för testdeltagarna var relativt låg även om 

spridningen var stor. Det har i undersökningen varit en jämn fördelning mellan testdeltagarnas 

testöron samt deras kön. 

 
Tabell 1. Spridningen för testdeltagarnas ålder och medelvärdesåldern. Fördelningen mellan kön samt testöra 

förhåller sig tämligen jämn. 

Demografisk data för samtliga testdeltagare (n=36) 

Variabel 

     
Ålder (år) 

 

Mean 30,3 

  

  

SD 10,5 

  

  

Spridning 19 – 63 

  
Kön 

 

Kvinnor 58,3 % n=21 

 

  

Män 41,7 % n=15 

 
Testöra 

 

Höger 50 % n=18 

 
    Vänster 50 % n=18   

 

 

 

 

  5.2 Deskriptiva data för arbetsminnestestet 

 
Tabell 2 visar uppmätta värden för arbetsminnestestets båda delar för ordåtergivning och 

satsbearbetning. Även om minimum- och maximum-värdena skiljer sig stort för variabeln 

SOÅ-Ordåtergivning indikerar en liten standardavvikelse att de erhållna resultaten är relativt 

samlade. Detta betyder att enstaka värden avviker mer från medelvärdet än övriga uppmätta 

värden. Däremot är dessa avvikande värden ej så pass många att det påverkar 

standardavvikelsen i någon större utsträckning. Som synes har ett medelvärde på 71,1 uppnåtts 

för SOÅ-Satsbearbetning, av maximalt antal rätt på 72, vilket gör att denna variabel ger tydliga 
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takeffekter vid eventuell statistisk analys. På grund av detta har variabeln ej tagits med i de 

statistiska beräkningarna. 

 
Tabell 2. Antal rätt för arbetsminnestestets båda delar för ordåtergivning och satsbearbetning. 

    Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse   

SOÅ-Ordåtergivning 28 64 46,6 6,7 

 

       SOÅ-Satsbearbetning 67 72 71,1 1,3   

 

 

 

  5.3 Deskriptiva data över resultat för samtliga variabler 

 
I Tabell 3 syns för variablerna MCL och BNL samt för deltesten ANLd och Flanker-testens 

responstider en relativt stor spridning bland de uppmätta resultaten. För SOÅ-Ordåtergivning 

och de fyra PMTF-variablerna samt antal rätt för Flanker-testen visas relativt sett snävare 

spridningsmått. Ett bra resultat för ANLd är ett så lågt tal som möjligt, gärna ett negativt tal. För 

Flanker-testet är ett bra resultat ett positivt tal, då detta tyder på att testdeltagaren har lyckats 

bryta regeln för knapporienteringen i Flanker-Test1. För variabeln Flanker-testet (antal rätt) 

vissas här testdeltagarnas antal rätt i Flanker-Test1 subtraherat med antal rätt i Flanker-Test2. 

Ett positivt värde betyder således att man uppnådde flest antal rätt för Flanker-Test1, medan ett 

negativt värde indikerar att flest antal rätt uppnåddes för Flanker-Test2. 
 
Tabell 3. Samtliga testdeltagares resultat för samtliga deltest och variabler.  

  Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

MCL (dB SPL) 33 81 54,14 11,29 

BNL (dB SPL) 26 85 53,03 14,51 

ANL (dB) -18 31 2,61 13,59 

Ordåtergivning 28 64 46,56 6,65 

Flanker Test 1 

(responstid i ms) 
334,6 883,6 488,24 105,73 

Flanker Test 2 

(responstid i ms) 
374,6 702,6 512,62 96,4 

Flanker-testet -195,5 227,9 -24,38 90,82 

 

Tabell 3 fortsättning nästa sida. 
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Tabell 3. Fortsättning från föregående sida. 

  Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Flanker Test 1 

(antal rätt) 
50 59 57,06 2,43 

Flanker Test 2 

(antal rätt) 
44 59 56,31 3,3 

Flanker-testet 

antal rätt 
-4 9 0,75 2,5 

PMTF35 1,4 13 6,15 3,1 

PMTF45 1,6 14,6 7,65 3,47 

PMTF55 0,6 10,4 5,13 2,6 

PMTF65 -2,1 7,8 2,94 2,13 

 

 

  5.4 Deskriptiva data för övriga Flanker-test variabler  
 

Deskriptiva data i Tabell 4 visar tre ytterligare variabler inom Flanker-testet. Dessa har ej 

behandlats vidare i den statistiska analysen då de som synes endast uppvisar marginella 

skillnader mellan Flanker-Test1 och Flanker-Test2. För de ljusa tonerna samt de mörka tonerna 

i de båda Flanker-testen har ett likvärdigt medelvärde uppnåtts och medelvärdesdifferensen 

mellan testen är oansenlig. 

 

 
Tabell 4. Deskriptiva data över tre variabler inom Flanker-testen.  

      Flanker-test, Test 1 Flanker-test, Test 2     

Responstid i ms för 

 

Mean 469,6 

 

Mean 483,7 

  ljusa toner 

   

SD 101,5 

 

SD 96,6 

  

    

Spridning 312,2-786,7 

 

Spridning 354 - 690,4 

  

           Responstid i ms för Mean 480,8 

 

Mean 497 

  mörka toner 

   

SD 111,1 

 

SD 90,6 

  

    

Spridning 323,2-888,9 

 

Spridning 338,8 – 668 

  

           Medelvärdesdifferens mellan  

 

Mean -11,3 

 

Mean -13,3 

  ljus - mörka toners 

responstid i ms 

  

SD 67,2 

 

SD 72 

          Spridning -198,3 – 129,6 

 

Spridning -113,4 – 269,9 
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  5.5 Genomgång av analyserade resultat 

 
    5.5.1 Partiell korrelationsberäkning 

 

Den partiella korrelationsberäkningen med kontroll för eventuella åldersrelaterade effekter 

(Bilaga 2) visade på förväntade korrelationer mellan BNL och MCL (positiv partiell 

korrelation), ANLd och MCL (positiv partiell korrelation) samt ANLd och BNL (negativ 

partiell korrelation). De positiva partiella korrelationerna tyder på att ju större BNL man har, 

desto större MCL har man, samt att ju högre ANLd man har, desto större MCL har man. Den 

negativa partiella korrelationen pekar på att ju bättre (lägre värde) ANLd man har, desto bättre 

(högre värde) BNL har man. 

 

Ytterligare positiva partiella korrelationer fanns mellan Flanker-testet samt MCL, r33= 0.370, 

p<0.05. Korrelationskoefficienten är av medelstyrka, men kan visa på att ju bättre resultat en 

testdeltagare har uppnått på Flanker-testet, desto högre MCL-värde har samme deltagare.  

Mellan PMTF45 och Flanker-testet (antal rätt) fanns en medelstark positiv partiell korrelation, 

r33= 0.432, p<0.05, vilket kan visa på att ju bättre resultat som uppnåddes på PMTF45, desto 

fler antal rätt uppnåddes för Flanker-Test1. Ännu en medelstark partiell korrelation fanns 

mellan PMTF55 och PMTF45, r33= 0.336, p<0.05. En stor partiell korrelation fanns mellan 

PMTF45 och PMTF35, r33= 0.550, p<0.005, vilken således tyder på att ju bättre resultat som 

uppnås för PMTF45, desto bättre resultat uppnås för PMTF35. En större partiell korrelation 

fanns mellan PMTF65 och PMTF55, r33= 0.654, p<0.001. Följaktligen kan ett uppnått bra 

resultat för PMTF65 ge ett uppnått bra resultat för PMTF55. 

 

Negativa partiella korrelationer fanns mellan PMTF35 och Flanker-testet, r33= -0.487, p<0.005, 

samt mellan PMTF45 och SOÅ-Ordåtergivning, r33= -0.350, p<0.05. Detta kan visa på att 

personer med bra resultat för PMTF35 får ett sämre resultat för Flanker-testet och likaså att 

personer som uppvisar ett bra resultat på PMTF45, kan visa upp ett sämre resultat för SOÅ-

Ordåtergivning. 

 

 

    5.5.1.1 Jämförelse mellan bivariat korrelation och partiell korrelation 

 

Innan kontrollen för variabeln ålder hade gjorts genom användning av partiell korrelation, 

visades en positiv korrelation (Bilaga 1) mellan PMTF35 och Flanker-testet (antal rätt),  r34= 

0.348, p<0.05. Med kontroll för variabeln ålder ändrades denna till r33= 0.329, p>0.05. Även en 

positiv korrelation fanns mellan PMTF65 och Flanker-testet, r34= 0.338, p<0.05. Med kontroll 

för ålder försvann dock korrelationen, r34= 0.330, p>0.05. 

 

Vid kontroll för ålder i den partiella korrelationsberäkningen tillkom korrelationer mellan 

PMTF45 och SOÅ-Ordåtergivning samt mellan PMTF55 och PMTF45. Vid bivariat 

korrelation mellan PMTF45 och SOÅ-Ordåtergivning låg korrelationen på r34= -0.275, p>0.05, 

medan den efter kontroll för variabeln ålder hamnade på r33= -0.350, p<0.05. För variablerna 

PMTF55 och PMTF45 låg korrelationen på r34= 0.298, p>0.05 vid bivariat korrelation. Vid 

kontroll för variabeln ålder hamnade den istället på r33= 0.336, p<0.05. 

 

Innan kontroll för variabeln ålder gjordes fanns även en negativ korrelation mellan variablerna 

ålder och PMTF45, r34= -0.343, p<0.05.  
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    5.5.2 Påverkan av kön och testöra 

 

För att kontrollera huruvida det fanns några skillnader för testdeltagarnas resultat som berodde 

på antingen kön eller testöra utfördes två stycken Independet-Samples T-Test (Bilaga 3 och 4). 

Signifikanta skillnader upptäcktes mellan Flanker-testet beroende på vilket öra som testades, 

t34= -3.589, p<0.005.  Det visade sig att de som hade testats på höger öra fick ett signifikant 

sämre medelvärde än de som testades på vänster öra. Eftersom de som testades på höger öra 

fick ett negativt medelvärde (-71,3 ms) och de som testades för vänster öra fick ett positivt 

medelvärde (22,6 ms) pekar detta också på att testdeltagarna med höger testöra var sämre på 

Flanker-Test2 än de med vänster som testöra, detta på grund av subtraktionen mellan de båda 

Flanker-testens medelvärden. Ett negativt tal tyder på större medelvärde för Flanker-Test2 än 

för Flanker-Test1 och vice versa. 

 

Signifikanta skillnader fanns även mellan PMTF35 och testöra, t34= 2.333, p<0.05 samt mellan 

PMTF65 och testöra, t34= -2.534, p<0.05. Dessa resultat visar sålunda på att där finns en 

signifikant skillnad i testdeltagarnas resultat för variablerna Flanker-testet, PMTF35 samt 

PMTF65, beroende på vilket öra som har testats.  

 

För testvariabeln PMTF35 visade det sig att höger testöra gav ett bättre värde på top-dal 

skillnaderna vid en brusnivå på 35 dB SPL, medan det för PMTF65 var vänster testöra som gav 

ett bättre resultat för top-dal skillnaderna vid en brusnivå på 65 dB SPL. 

 

Gällande testvariabeln kön fanns endast en signifikant skillnad för BNL, t34= -2.142, p<0.05. 

Det visade sig att kvinnors medelvärde för BNL låg på 48,9 dB SPL, medan männens låg på 

58,9 dB SPL.  

 

 

    5.5.3 Knapporientering och jämförelse mellan Flanker-Test1 och Flanker-Test2 

 

Hälften av testdeltagarna började med en knapporientering där silvrig knapp betydde ljus ton 

och blå knapp betydde mörk ton (kommer vidare enbart att benämnas som knapporientering 

Ljus/Mörk), medan den andra hälften av testdeltagarna började med en knapporientering där 

silvrig knapp betydde mörk ton och blå knapp betydde ljus ton (kommer vidare enbart att 

benämnas som knapporientering Mörk/Ljus). För att kunna testa den kognitiva inhibitionen 

ändrades knapporienteringen för testdeltagarna inför Flanker-Test2. De som hade använt sig av 

knapporientering Ljus/Mörk i Flanker-Test1, fick sedan knapporientering Mörk/Ljus i Flanker-

Test2, medan de som hade använt sig av knapporientering Mörk/Ljus i Flanker-Test1, istället 

fick knapporientering Ljus/Mörk i Flanker-Test2. Independet-Samples T-Test (Bilaga 5) visade 

på en signifikant skillnad mellan Flanker-Test1 (medelvärdet på responstiden i ms för deltest 1) 

samt vilken knapporientering testdeltagaren hade, t34= -2.350, p<0.05. Testdeltagarna som 

började Flanker-Test1 med knapporienteringen Ljus/Mörk hade signifikant bättre medelvärde 

(451,4 ms) jämfört med de som använde sig av knapporienteringen Mörk/Ljus (529,4 ms). 

Emellertid fanns ingen sådan signifikant skillnad mellan knapporientering och Flanker-Test2. 

 

För att kunna jämföra testdeltagarnas resultat i de båda Flanker-deltesten användes ett Paired-

Samples T-Test. Detta test visade emellertid ingen signifikant skillnad mellan de båda 

deltesten. 
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  5.6 Sammanfattning av resultat 
 

I Tabell 5 ses en uppställning över samtliga partiella korrelationer som identifierades i den 

statistiska analysen, både negativa och positiva. Korrelationskoefficienten och signifikansnivån 

visas här för de enskilda korrelationerna. 
 

 

Tabell 5. Uppställning över signifikanta partiella korrelationer, positiva och negativa, korrelationskoefficienten 

(rho) och dess signifikansnivå.  

 

  Positiva partiella korrelationer rho 

 

 
Variabel 1 Variabel 2 

     

         

 
Flanker-testet MCL .370* 

    

 
PMTF45 

 
Flanker-testet .432** 

    

   
(antal rätt) 

     

 
PMTF55 

 
PMTF45 .336* 

    

 
PMTF45 

 
PMTF35 .550*** 

    

 
PMTF65 

 
PMTF55 .654*** 

    

         

 
Negativa partiella korrelationer 

  

 
Variabel 1 Variabel 2 

     

         

 
PMTF35 

 
Flanker-testet -.487** 

      PMTF45   SOÅ-Ordåtergivning -.350* 

  

 

*= p<0.05 

      

 

**= p<0.01 

      

 

***= p<0.001 

       

De variabler som korrelerar utöver interna korrelationer inom PMTF-testet, är mellan PMTF45 

och Flanker-testet (antal rätt), samt mellan Flanker-testet och MCL. Detta kan tyda på ett 

samband dem emellan och ju bättre resultat man har för PMTF45, desto fler antal rätt bör man 

få på Flanker-Test1 samt ju bättre resultat man får på Flanker-testet, desto högre MCL har man. 

Utöver dessa fanns även de negativa korrelationerna mellan PMTF35 och Flanker-testet samt 

mellan PMTF45 och SOÅ-Ordåtergivning, båda av medelstyrka.  

 

Alla variabler för PMTF-testet är sammankopplade med varandra. Man kan utläsa att PMTF35 

bland annat korrelerar med PMTF45 medan PMTF45 bland annat korrelerar med PMTF55, 

som i sin tur starkt korrelerar med PMTF65. Enligt detta samband bör en påverkan på 

exempelvis PMTF35 även påverka PMTF65, även om de båda variablerna inte har en direkt 

korrelation med varandra. 

 

Det upptäcktes signifikanta skillnader beroende på vilket testöra som använts för variablerna 

Flanker-testet, PMTF35 samt PMTF65. I Flanker-testet fick de testdeltagare som testats på 

vänster öra signifikant bättre resultat än de som testats på höger öra. För PMTF35 fick 

testdeltagarna med höger testöra signifikant bättre resultat än de med vänster testöra, medan det 

för variabeln PMTF65 visade sig att vänster testöra gav signifikant bättre resultat. 
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Beroende på vilken knapporientering en testdeltagare började Flanker-Test1 med uppvisades en 

signifikant skillnad. Det visade sig att det uppnåddes ett bättre medelvärde (lägre) om 

testdeltagarna fick börja med knapporienteringen Ljus/Mörk. 

 

 

    5.6.1 Normalmaterial 

 

För ANLd, PMTF och Flanker-testet har normalmaterial skapats i föreliggande studie, vilka 

visas i Tabell 6. ANLd bedöms vara bättre om uppnått värde är lågt (negativt) och sämre om 

värdet är högt (positivt). Ett bra resultat för Flanker-testet är ett positivt resultat då detta betyder 

att personen som testats har klarat av att bryta regeln som etablerades i Flanker-Test1. Detta 

tyder på att man har en bättre kognitiv inhibition än de personer som får ett negativt värde på 

Flanker-testet. Ett negativt värde betyder att personen inte har klarat av att bryta regeln som 

skapades i Flanker-Test1 och därmed fått ett sämre resultat på Flanker-Test2. För PMTF ska 

värdet vara så högt som möjligt (positivt) vilket visar på en stor top-dal skillnad och vilket bör 

resultera i att personen i fråga har bättre spektral och temporal upplösning i innerörat.  
 
Tabell 6. Medelvärden och normalmaterial för dikotiskt ANL, PMTF och Flanker-testet. 

    Medelvärde       Konfidensintervall 

    

Bra värde Dåligt värde 

      Dikotiskt ANL 2,6 dB 

 

< -24,0 dB >29,3 dB 

      PMTF35 

 

6,2 dB 

 

>12,2 dB < 0,1 dB 

      PMTF45 

 

7,7 dB 

 

>14,5 dB  < 0,9 dB 

      PMTF55 

 

5,1 dB 

 

>10,2 dB  < 0,00 dB 

      PMTF65 

 

2,9 dB 

 

>7,1 dB  < -1,2 dB 

      Flanker-testet -24,4   >153,6 ms  < -202,4 ms 

 

 

6 DISKUSSION 
 

Studiens huvudsakliga syfte har varit att undersöka varför normalhörande hör olika bra i 

omgivande bakgrundsbrus. Resultatet av den i undersökningen använda statistiska beräkningen 

visar att inga tydliga kopplingar kan göras mellan ANLd och någon av övriga undersökta 

variabler. Emellertid är både ANLd och PMTF-testet relativt outforskade och Flanker-testet är 

helt nytt och för dessa tre test har potentiella resultat visat sig. Dessa är enligt skrivande 

författares mening högst användbara för framtida studier i ämnet och så även Flanker-testet 

med viss modifiering.  

 

 

  6.1 Metoddiskussion 
 

    6.1.1 Dikotiskt acceptabel brusnivå vid samtidig lyssning till tal 

 

En tidigare studie (Harkrider & Smith, 2005) har funnit samband mellan monotiskt ANL och 

dikotiskt ANL. Själva mätningen av monotiskt och dikotiskt ANL bygger på samma upplägg, 

att det genomförs tre mätningar på testörat, och sedan räknas ett medelvärde ut för det uppmätta 

ANL-värdet. Spridningen för det ANLd resultat som uppnåddes i föreliggande studie är stor, 
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från bästa resultat på -18 dB till sämsta resultat på 31 dB, men dessa liknar till stor del de för 

ANLd tidigare rapporterade (Harkrider & Smith, 2005). Dock är ANLd-spridningen i 

föreliggande studie större än i en tidigare studie som använt identiskt testmaterial (ISTS och 

DANTALE-brus) (Brännström, Lantz, Nielsen & Olsen, 2011). I den undersökningen testades 

dock ANL enbart monotiskt vilket ger en mindre spridning än vid dikotisk testning. ANLd-

medelvärdet för samtliga testdeltagare i föreliggande studie hamnade på 2,6 dB, vilket är cirka 

10 dB bättre än det som rapporterats tidigare (Harkrider & Smith, 2005). Brännström et al. 

(2011) har emellertid visat att spridningen kan vara densamma för en dansk och en svensk 

population vid mätning av monotiskt ANL, men att medelvärdet kan skilja sig trots identiskt 

testmaterial (ISTS och DANTALE-brus) och identiska instruktioner. Detta kan vara en 

förklaring till skillnaden i medelvärden mellan föreliggande studie och den tidigare som 

undersökt ANLd.  

 

Freyaldenhoven, Smiley, Muenchen och Konrad (2006) visade i en studie på normalhörande 

testdeltagare (18 – 25 års ålder) att monotiska ANL-värden ej ändrade sig över tid. Även 

Nabelek et al. (2004) fann att uppmätta värden för monotiskt ANL ej förändrades över tid för 

hörapparatanvändare. Dessa resultat indikerar således att ANL har en hög test-retest reliabilitet. 

Freyaldenhoven et al. (2006) fann även att ANL beror på vilket bakgrundsbrus man använder 

sig av i undersökningen. De utförde ANL-mätningar med babbelbrus samt talvägt brus och 

fann att medelvärdet för ANL var 2 dB bättre vid användandet av babbelbrus, jämfört med 

talvägt brus. Följaktligen indikerar detta att ANL-mätningar med olika typer av bakgrundsbrus 

ej ska jämföras med varandra. Emellertid visade korrelationsberäkningar på ett högt samband 

mellan ANL-värdena uppnådda med de olika bakgrundsbrusen. En person med ett högt ANL-

värde vid babbelbrus kommer således även ha ett högt ANL-värde vid talvägt brus och vice 

versa. I studien av Harkrider och Smith (2005) använde man sig av babbelbrus vid dikotiskt 

ANL, medan DANTALE-brus användes i föreliggande studie. Således kan detta också vara en 

förklaring till skillnaden i medelvärden mellan föreliggande studie och den tidigare som använt 

ANLd (Harkrider & Smith, 2005). 

 

  

    6.1.2 Satsbearbetning och ordåtergivning 

 

I studien har det även undersökts huruvida en persons arbetsminne påverkar samme persons 

acceptans av bakgrundsbrus vid samtidig lyssning till tal. För att mäta arbetsminnet användes 

ett Satsbearbetnings- och ordåtergivningstest (SOÅ) (Karjalainen et al. 2006). I testet kan man 

bland annat urskilja att där är åtminstone ett ord som inte tillhör allas vanliga vokabulär, till 

exempel ordet ”vittja” i meningen ”Flickan vittjade nätet”. Detta ord, troligen på grund av dess 

mer sällan använda natur, var ej igenkännligt för en stor del av testdeltagarna vilket ledde till 

att de dels fick ett fel på satsbearbetningsdelen, då testdeltagarna ofta svarade att denna mening 

var felaktig, samt att de på grund av extra koncentration på just detta ord och dess innebörd, 

glömde bort de tidigare orden i uppgiften. Denna konsekvens ledde vidare till ett större antal 

icke korrekt upprepade ord för en del av testdeltagarna. 

 

För att få säkrare resultat för arbetsminnestestet SOÅ borde alla uppgifterna i testet ha spelats 

in så att alla testdeltagare sedan skulle kunna ha möjligheten att höra testets alla uppgifter på 

samma nivå och med samma tydlighet. För arbetsminnestestet lästes alla uppgifterna upp av 

skrivande författare och inga säkra garantier kan därmed ges på att samtliga testdeltagare fick 

höra arbetsminnestestet under samma premisser. 
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En annan mätmetod är Competing language processing task (CLPT) som används för att 

bedöma den verbala arbetsminneskapaciteten hos barn och baserar sig på listening span test (en 

inspelad version av reading span test) av Daneman och Carpenter (1980). CLPT använder sig 

av korta och enkla meningar. Liksom listening span test krävs här en semantisk bedömning och 

lagring i arbetsminnet, för att kunna upprepa orden korrekt (Gaulin & Campbell, 1994). CLPT 

uppfattas av en del verksamma inom området som enklare än exempelvis SOÅ. Emellertid 

handleddes föreliggande studie till SOÅ då testet ej borde vara en allt för enkel uppgift för 

vuxna testdeltagare. SOÅ kan diskuteras om det var ett lämpligt test för den generella 

arbetsminneskapaciteten, och vidare studier bör möjligen jämföra och utvärdera dessa två 

arbetsminnestest med varandra. 

 

 

    6.1.3 Flanker-testet 

 

En väl studerad del av inhibition är funktionen att undertrycka eller återhålla en stark respons, 

men som är olämplig för uppgiften. Typiska test för funktionen är go/no-go uppgifter där 

testdeltagaren ska svara snabbt för alla stimuli utom ett specifikt. Studier visar på att dessa test 

för inhibition är bundet till det dorsolaterala prefrontala cortex-området. Dorsolaterala 

prefrontala cortex har inblandning i bland annat organiseringen av det som hålls i arbetsminnet 

(Blumenfeld & Ranganath, 2006). Detta område förändras med ålder vilket leder till en 

minskad prestation på inhibitionstest som rör undertryckning och återhållning av starka, men 

olämpliga responser (Lustig, Hasher & Zacks (2007). I föreliggande undersökning användes ej 

go/no-go test för att mäta den kognitiva inhibitionen. Emellertid fick tre av fyra av de äldre 

testdeltagarna (ålder 55 – 63 år) ett sämre medelvärde för Flanker-Test1 och Flanker-Test2, än 

det totala medelvärde för alla testdeltagare (488,2 ms respektive 512,6 ms). Om man utesluter 

de fyra äldre testdeltagarnas medelvärden för Flanker-Test1 och Flanker-Test2 sjunker 

medelvärdena till 477,8 ms respektive 504,3 ms. Detta resulterar i att tre av fyra äldre 

testdeltagare har sämre medelvärden för Flanker-Test1 medan alla av de fyra äldre 

testdeltagarna har sämre medelvärde för Flanker-Test2, jämfört med samtliga övriga 

testdeltagares medelvärden. Kanske kan Flanker-testet, liksom go/no-go testet, vara bundet till 

det dorsolaterala prefrontala cortex-området, emellertid är det svårt att påstå något här, då 

studien enbart inkluderade fyra stycken äldre testdeltagare. 

 

I denna studie användes ett Flanker-test för att mäta kognitiv inhibition. Detta test har många 

likheter med ett negative-priming test. Länge sågs dessa negative-priming test som ett bra 

redskap att mäta inhibition, men med tiden och utvecklingens gång har detta test fått ge mer 

och mer vika då man har insett att det är väldigt komplext och har svårt att ge stabila och 

reliabla index för inhibition (Lustig et al. 2007). Lustig et al. (2007) menar på att svårigheter 

som finns för att mäta funktionen inhibition kan bero på att det finns de som ser inhibition som 

en enda funktion och det finns de som ser den som uppdelad. De föreslår själva tre funktioner 

för inhibition: ”a) kontrollera tillgång till uppmärksamhetsfokus, b) radera irrelevant 

information från uppmärksamhet och arbetsminnet och c) undertrycka eller återhålla starka 

men olämpliga svar” (Lustig et al. 2007: 146). Kognitiv inhibition har i undersökningen mätts 

baserat på antaganden om hur den kognitiva inhibitionen fungerar och testförfarandet 

utvecklades även därefter. 

 

För Flanker-testets båda deltest kunde en klar trend märkas hos testdeltagarna gällande 

knapporienteringen. De testdeltagare som började Flanker-Test1 med knapporienteringen 

Ljus/Mörk, där silvrig knapp kodade för ljusa toner och blå knapp kodade för mörka toner, 

uppfattade Flanker-Test1 som mycket enklare än Flanker-Test2. Detta grundade sig i att 
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knapparnas färgkodning helt enkelt var logisk för Flanker-Test1. En ”ljus” knapp för ljusa 

toner, och en ”mörk” knapp för mörka toner. Medelvärdet för responstiden i ms för Flanker-

test1 uppgick till 451,4. När denna grupp testdeltagare sedan skulle påbörja Flanker-Test2 

uttrycktes en mindre förvirring och de fick också ett statistiskt signifikant sämre resultat för 

Flanker-Test2 med ett medelvärde för responstiden i ms på 527,6. Det totala medelvärde för 

responstiden i ms steg med 76,3 ms för Flanker-Test2, jämfört med Flanker-Test1. De 

testdeltagare som fick börja Flanker-Test1 med knapporienteringen Mörk/Ljus, där silvrig 

knapp kodade för mörka toner och blå knapp kodade för ljusa toner, uttryckte däremot andra 

känslor. Då de fick börja med den ”ologiska” knapporienteringen uttryckte många sin irritation 

över detta och deras totala medelvärde för responstiden uppgick till 529,4 ms. Då denna 

testdeltagargrupp sedan påbörjade Flanker-Test2, med den mer logiska knapporienteringen, 

uppfattades Flanker-Test2 genast som mycket enklare att genomföra och deras totala 

medelvärde för responstiden i ms sjönk här till 495,8. Följaktligen var det andra deltestet 

enklare för denna testdeltagargrupp än den förra, med 33,6 ms.  

 

Det är en signifikant skillnad mellan Flanker-testet och beroende på vilken knapporientering 

man börjar Flanker-Test1 med (Bilaga 6). Man kan dessutom se att en början med 

knapporienteringen Ljus/Mörk verkar vara svårare, då det upplevs som svårare att bryta regeln 

för den logiska knapporienteringen till Flanker-Test2. Det upplevs däremot som lättare att bryta 

regeln för knapporienteringen Mörk/Ljus, då man när man bryter denna regel, går över till en 

logisk knapporientering som därmed blir lättare att acceptera. Här dras slutsatsen att logiken är 

mycket viktig. Själva syftet med att först etablera en regel för vilken knapp som kodar vilken 

frekvens, är att Flanker-Test2 ska bli svårare, eftersom man då vänder på regeln. Så var inte 

fallet för testdeltagargruppen som fick börja med den ologiska knapporienteringen. Båda testen 

mäter fortfarande kognitiv inhibition, men detta visar emellertid på att testordningen där 

testdeltagarna fick mäta Flanker-Test1 med knapporienteringen Ljus/Mörk gav ett bättre mått 

på kognitiv inhibition. 

 

Independent-Samples T-Test visade på att det ej fanns några skillnader inom Flanker-testen (en 

testdeltagargrupps resultat för Flanker-Test1 och Flanker-Test2) eller mellan Flanker-testen 

(ena testdeltagargruppens resultat på Flanker-Test1, jämfört med andra testdeltagargruppens 

resultat på Flanker-Test1, och likaså för deras resultat för Flanker-Test2) beroende på 

knapporienteringen. 

 

För att förbättra Flanker-testet bör man fortsättningsvis ha två mer neutrala knappar som har 

siffror, eller om möjligen två mörka eller två ljusa knappar, för att testdeltagarna inte ska kunna 

förnimma någon logisk uppdelning mellan de båda, relaterat till stimulifrekvenserna. En annan 

ansats för att mäta kognitiv inhibition är att använda sig av ett go/no-go test vid vidare 

undersökningar. Ett go/no-go test går ut på att testdeltagaren exempelvis har en knapp i var 

hand och när det presenteras ljusa toner i vänster öra, ska man trycka på vänster knapp och när 

det presenteras mörka toner i höger öra, ska man trycka på höger knapp. Där emellan kommer 

dock både ljusa och mörka toner att presenteras bilateralt, vilket ej ska indikeras av någon 

knapptryckning.  

 

Utöver alterneringen mellan testdeltagarna och deras testöron, växlades även huruvida de 

började med knapporienteringen Ljus/Mörk, eller Mörk/Ljus, för Flanker-Test1. Detta orsakade 

en uppdelning, vilket resulterade i att 17 av de 18 testöron som hade knapporienteringen 

Ljus/Mörk var högeröron. Det samma gäller för knapporienteringen Mörk/Ljus. Där var 

nämligen 17 av 18 testöron vänsteröron. Som nämnt var där en signifikant skillnad mellan 

resultaten på Flanker-testet beroende på vilket testöra som använts, till fördel för vänsteröron. 
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En klar majoritet av vänsteröronen testades sålunda med knapporienteringen Mörk/Ljus för 

Flanker-Test1. På grund av denna uppdelning går det ej att utläsa från den statistiska analysen 

om det signifikant bättre resultatet beror på att det var vänsteröron som testades eller om det var 

knapporienteringen Mörk/Ljus för Flanker-Test1 eller om det berodde på båda delarna. Vidare 

undersökning kräver en mer randomiserad fördelning eller två testöron per deltagare för att 

kunna utföra någon form av djupare analys. Det som går att utläsa är att testordningen för 

högeröronen, med knapporienteringen Ljus/Mörk, har mätt den kognitiva inhibitionen bättre 

eftersom det testet var svårare. Emellertid fick testdeltagarna ett bättre resultat för sin kognitiva 

inhibition där testordningen hade knapporienteringen Mörk/Ljus, alltså en majoritet av 

vänsteröron. 

 

 

    6.1.4 Spektral och temporal upplösning i innerörat 

 

För PMTF syntes det ej någon köns- eller åldersskillnad Ej heller fanns det någon skillnad 

beroende på testöra förutom vid PMTF35 och PMTF65. Emellertid är det svårt rörande PMTF 

att kunna utläsa något tydligt resultat då en del brusnivåer korrelerande med en del andra 

brusnivåer, vilket gör resultaten relativt otydliga. Standardavvikelserna för de olika 

brusnivåerna för PMTF-testen är väldigt små och rör sig mellan 2,1 till 3,5 SD, vilket tyder på 

att uppmätta resultat är stabila och reliabla. Medelvärdena för de olika brusnivåerna är även de 

relativt samlade förutom för PMTF65 där medelvärdet sjunker till 2,9 dB. Standardavvikelsen 

för PMTF65 är dock den lägsta och därmed säkraste mätningen, på 2,1 SD. Högst medelvärde 

har PMTF45 på 7,7 dB och även den största standardavvikelsen på 3,5. Detta kan peka mot att 

man överlag har bäst spektral och temporal upplösning i innerörat för en brusnivå på 45 dB 

SPL, vilken sedan sjunker med ökad brusnivå, och blir därmed sämst för en brusnivå på 65 dB 

SPL.  

 

 

    6.1.5 Dygnsrytm och instruktioner 

 

Tidpunkten för undersökningarna kan ha betydelse för resultatet. Alla mätningar skedde på 

vardagseftermiddagar och tidig kväll mellan kl.16.00 till kl.19.30. Många av testdeltagarna 

kom direkt från en lång arbetsdag respektive studier och resultaten kan därför ha påverkats 

negativt. Alla deltesten ställer stora krav på koncentration och en vilja att prestera från 

testdeltagarens sida för att uppnå bra resultat. Framförallt SOÅ-Ordåtergivning och Flanker-

testet kräver en skärpt tankeverksamhet. Dock var det ingen testdeltagare som uttryckligen sade 

sig vara varken trött eller utarbetad. 

 

Lustig et al. (2007) talar om en persons dygnsrytm och dess betydelse för bland annat påverkan 

av inhiberande funktioner hos samma person. Många biologiska funktioner har regelbundna 

dygnsrytmer och så har även neurotransmittorer som troligtvis har en relation till 

uppmärksamhet och inhibiterande funktioner. Det finns en koppling till åldern hos 

dygnsrytmen för dessa neurotransmittorer, där äldre personer ofta uppvisar en mer 

oregelbunden rytm. Enligt författarna identifierar sig många unga vuxna som kvällspersoner 

och äldre vuxna som morgonpersoner. De tre funktionerna för inhibition som Lustig et al. 

(2007) föreslår (kontrollering, radering samt undertryckning och återhållning) påverkas av 

dygnsrytmen. Inte bara inhiberande funktioner påverkas av dygnsrytmen utan även en persons 

omdöme. På en persons icke-optimala tidpunkt under dagen har man exempelvis lättare att 

övertalas. Detta kan ses som misslyckanden gällande tillgång- samt återhållningsfunktionen för 

inhibition (Lustig et al. 2007). Olika dygnsrytmer för olika testdeltagare kan säkerligen ha 
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påverkat något resultat, men en sådan faktor är väldigt svår att skydda sin undersökning mot. 

Genom att undersökningarna genomfördes på samma tidpunkt på dygnet har undersökaren 

försökt minimera eventuell dygnspåverkan.  

 

Även de fyra undersökningstestens instruktioner har en stor påverkan på resultaten. Det är av 

största vikt att alla testdeltagare får samma instruktioner och att de är lättförståeliga och tydliga. 

I föreliggande undersökning fick testdeltagarna först läsa instruktionerna till ANLd-testet och 

fick sedan dem upplästa av undersökaren. Vid övriga test lästes instruktionerna som är angivna 

i kapitel 2, metod och material, upp ordagrant för samtliga testdeltagare. Vid vidare forskning 

bör möjligen testdeltagarna få läsa instruktionerna också till övriga test. 

 

 

    6.1.6 Statistiska överväganden 

 

Då det uppstod en del korrelationer mellan testvariablerna innan en partiell korrelation med 

kontroll för variabeln ålder gjordes, samt att några korrelationer försvann medan några tillkom 

efter denna kontroll, kan man påstå att åldern har haft en viss påverkan för testresultaten i 

studien. Emellertid uteslöts denna möjlighet vid en partiell korrelationsberäkning med kontroll 

för just variabeln ålder. Denna ålderspåverkan kan dock troligen främst ha synts på grund av att 

testdeltagarnas ålder hade ett stort spann, men inte lika påtalad spridning då det enbart var fyra 

testdeltagare som kunde räknas till äldre vuxna, med åldern 55 för tre personer samt 63 för en 

person. Resterande 32 testdeltagares ålder låg inom spannet 19 till 37 år. Det var alltså ett stort 

gap mellan de två ”åldersgrupperingarna”, vilket kan ha påverkat testresultaten. I studien 

angavs dock inga ålderskrav för att uppnå en spridning i testresultaten samt då det huvudsakliga 

syftet i studien, kontroll av ANLd, ej har någon ålderspåverkan enligt tidigare studier. 

Emellertid har åldern en påverkan på arbetsminnet och då arbetsminnet i sig kan påverka vid 

inhibitionstest, kan man spekulera i huruvida ett ålderskriterium bör beaktas vid vidare 

forskning eller ej.  

 

I föreliggande studie valdes att titta på samband mellan de olika inkluderade testvariablerna. 

För att analysera dessa valdes att använda partiella korrelationsberäkningar med kontroll för 

variabeln ålder. Sambandsmått är dock ej helt felfria och ett kritiskt öga är värt att använda då 

ett starkt samband inte alltid visar på ett orsakssamband, kausala mått, det vill säga varför det 

finns ett samband mellan två variabler. Beror det på de två undersökta variablerna eller på en 

tredje okänd variabel? Detta för att en oberoende variabel, X, kan påverka en annan oberoende 

variabel, Y, som i sig påverkar slutresultat, Z. Detta kan ge ett samband mellan X och Z, men 

enbart på grund av variabel Y’s inverkan. Utesluter man Y, kan sambandet mellan X och Z 

försvinna. Således bör man alltid beakta om den statistiska analysen kunde ha genomförts på ett 

annat sätt och därmed gett ett annorlunda resultat. Ett ärende som vidare forskning inom ämnet 

bör ta hänsyn till. 

 

 

  6.2 Resultatdiskussion 

 

    6.2.1 ANLd relaterat till demografiska data och arbetsminneskapacitet 

 

Flera av de som fick bra ANLd-värden (det vill säga ett negativt värde) arbetade i bullriga 

miljöer och sade sig vara vana vid att ha dåliga lyssningsförhållanden dagligen, vilket således 

kan ha lett till en vanebildning. Ej förvånande är att de testdeltagare som främst kommenterade 

detta var män, vilket ytterligare knyter testresultaten till tidigare forskning om ANL och BNL. 
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Detta kan vara en aspekt värd att titta vidare på, då man samtidigt ska vara försiktig att utsätta 

sin hörsel för bullriga miljöer eftersom det kan leda till hörselnedsättningar, kanske det även 

kan träna upp örat att uppfatta tal i ogynnsamma miljöer. Tidigare forskning av Rogers et al. 

(2003) fann signifikanta samband mellan kön och MCL samt kön och BNL. Dessa samband 

pekade på att män hade ett högre BNL och sålunda även ett högre MCL än kvinnor. Även om 

ANL är kopplat till både MCL och BNL fann inte Rogers et al. (2003) någon signifikant 

skillnad mellan könen för ANL och så gjorde ej föreliggande studie heller för ANLd. Detta 

styrker undersökningen om ANLd ytterligare då studier av Harkrider och Smith (2005) visade 

på en stark korrelation mellan monotiskt och dikotiskt ANL. I undersökningen påträffades 

liksom tidigare studier inte heller några könsskillnader eller några skillnader beroende på ålder 

eller testöra för ANLd. 

 

ANLd är än så länge ett område som inte har undersökts uttömmande. Det finns åtskilliga 

tidigare undersökningar rörande monotiskt ANL, men inte lika många kring ANLd. Tidigare 

studier har bland annat visat på ett samband mellan monotiskt ANL och SOÅ-Ordåtergivning 

(Zunic & Borovac, 2010), det vill säga den generella arbetsminneskapaciteten, medan den 

aktuella studien rörande ANLd inte visade på någon koppling till den generella 

arbetsminneskapaciteten. Detta kan bero på studiernas storlek, då studien om monotiskt ANL 

enbart innehöll 21 testdeltagare och föreliggande studie om dikotiskt ANL enbart innehåller 36 

testdeltagare, eller så kan det bero på att det finns en perceptuell skillnad mellan monotisk och 

dikotisk presentation som kräver vidare forskning. Som nämnt så betyder testdeltagarnas 

motivation och vilja att få ett bra resultat på ett test oerhört mycket. Tyvärr är detta faktorer 

som kan vara problematiska att påverka till det positiva. Av stor betydelse är också om 

testdeltagaren är pigg eller trött, och när på dygnet testdeltagaren presterar bäst. Försök har 

gjorts för att minimera denna påverkan genom att alla testdeltagare fick genomföra testerna 

under samma tidpunkt på dynget. Naturligtvis är även instruktionerna, om de är lättförståeliga, 

och hur de presenteras för testdeltagaren, en viktig faktor. Dessa yttre faktorer gäller givetvis 

för alla de olika testen i föreliggande undersökning, och åtgärder har vidtagits för att minimera 

påverkan på undersökningen. 

 

I undersökningen identifierades även en signifikant positiv korrelation mellan Flanker-testet 

och MCL som indikerar att personer med bra kognitiv inhibition väljer att lyssna på talet vid en 

högre nivå. Eftersom ANLd är beroende av MCL, är detta en aspekt som är värd att undersöka 

vidare. Det kan tyda på att en persons förmåga att bortse från irrelevant information och 

undertrycka olämpliga responser och således kunna rikta sin koncentration i större utsträckning, 

har ett samband med hur hög lagomnivå personen har vid lyssning till tal. MCL är dessvärre 

något högst individuellt från person till person, även om studier visat på att män har högre 

MCL än kvinnor. Framtida studier kan med fördel fokusera enbart på MCL och undersökningar 

för kognitiv inhibition mellan män och kvinnor. 

 

 

    6.2.2 ANLd och PMTF 

 

Ett annat test som ingick i undersökningen var PMTF. Dikotiskt ANL ej ger en interaktion 

mellan tal och brus, det påverkas således inte av spektral eller temporal upplösning i innerörat. 

Istället undersöktes med hjälp av PMTF huruvida det är något i innerörat som möjligen 

påverkar MCL. Dock påträffades inget sådant samband. I studien valdes det emellertid att 

undersöka ANLd eftersom det är relativt outforskat tidigare. Då resultaten ej fann några 

samband mellan PMTF och MCL bör man i vidare undersökningar möjligen titta på huruvida 

det finns något samband mellan monotiskt ANL och PMTF. För att styrka PMTF-testet kan här 
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nämnas att man använder sig av en Békésy-metod vid mätning av PMTF, vilken är väl 

beprövad. 

 

 

    6.2.3 Flanker-testet och arbetsminneskapacitet 

 

I föreliggande undersökning påträffades inget samband mellan en testdeltagares prestation på 

SOÅ-Ordåtergivning och Flanker-testet. Detta är problematiskt för validiteten i Flanker-testet 

som använts i studien eftersom Redick et al. (2007) menar att individuella skillnader inom 

arbetsminneskapacitet bör orsaka individuella skillnader i inhibitionsförmågan. Detta eftersom 

de menar att man för att prestera bra på arbetsminnestest bör ha en bra förmåga att fördela och 

kontrollera sin uppmärksamhet och inhibition är en process som kan påverka en persons 

kapacitet i situationer som kräver detta. 

 

Ett annat spår från undersökningen är huruvida några tydliga resultat för right-ear-advantage 

syntes eller ej i Flanker-testet. Det fanns en signifikant skillnad beroende på testöra och det 

visade sig att de som hade testats på höger öra fick ett signifikant sämre resultat än de som 

testades på vänster öra, vilket sålunda strider mot teorin om right-ear-advantage. I 

undersökningen valdes det att alternera testöra mellan de olika testdeltagarna, för att kunna 

undgå en eventuell right-ear-advantage och detta resultat kan visa på att fenomenet undveks.  

 

 

    6.2.4 Sammanfattning 

 

Här ges sammanfattande svar för de inledande frågeställningarna till föreliggande studie: 

 I undersökningen är de tydligaste signifikanta sambanden mellan MCL, BNL och ANLd. 

Kanske kan yrke ha en påverkan på hur villig man är att acceptera bakgrundsbrus vid 

samtidig lyssning till tal.  

 Den kognitiva inhibitionen korrelerade inte med ANLd, emellertid uppvisades ett 

signifikant samband mellan kognitiv inhibition och MCL. Eftersom ANLd är beroende av 

MCL, är detta en aspekt som är värd att undersöka ytterligare. Om en person har en bra 

kognitiv inhibition, bör denne även enligt föreliggande studies resultat, ha ett högt värde 

för MCL som i sig påverkar utgången för ANLd.  

 Det har ej påträffats några fynd på att en bättre generell arbetsminneskapacitet ger en 

bättre kognitiv inhibition eller bättre ANLd och vice versa.  

 Inga förklarande samband fanns mellan den spektrala och temporala upplösningen i 

innerörat och ANLd. Där fanns en positiv partiell korrelation mellan kognitiv inhibition 

och PMTF vid en brusnivå på 45 dB SPL, men där fanns även en negativ partiell 

korrelation mellan kognitiv inhibition och PMTF vid en brusnivå på 35 dB SPL. Dessa 

korrelationer, samt de interna korrelationerna för PMTF, mellan olika brusnivåer, ger ett 

oväntat och dessvärre svårtytt resultat som emellertid kan vara värt att undersöka vidare 

med en både utökad undersökning samt annorlunda statistisk analys. 
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