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Sammanfattning 
Syftet med studien var att undersöka hur uppmärksamhet påverkades av 

manipulationerna: tyst, vitt brus, en dialog och två parallella dialoger. 

Deltagarna delades först, med hjälp av självskattning för uppmärksamhet, in i 

grupper om hög och låg uppmärksamhetsnivå. Genom ett e-Corsi Spatial 

Span- test, Go/No Go- test och igenkänningstest i olika manipulationer, 

erhölls uppmärksamhetspoäng för att vidare kunna kartlägga samband. Det 

framkom inga statistiskt signifikanta resultat som svarade på studiens syfte.  

Vid en sekundär analys av separata huvudtest fann författarna 

statistiskt signifikanta skillnader mellan specifika manipulationer i e-Corsi 

Spatial Span-testet och igenkänningstestet. Dessa skillnader måste tolkas med 

stor försiktighet på grund av bristande validitet och reliabilitet i metoden. 

Studiens resultat kan med hjälp av vidare forskning undersöka individuella 

förutsättningar och därmed tillämpas för att uppnå en optimal arbetsmiljö. 
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Abstract 
The purpose of the study was to examine how attentiveness was affected by 

these conditions: quietness, white noise, one dialogue and two parallel 

dialogues. Participants were first divided into groups of high and low level of 

attentiveness, by a self-assessment questionnaire. Attention scores were given 

by an e-Corsi Spatial Span Test, a Go/No-Go Test and a Free Recall Test, in 

the various conditions, to identify how different variables were related. No 

statistical significant results were found to answer the purpose of the study. 

Statistical significant results between specific conditions were found 

trough a secondary analysis. The differences were found in e-Corsi Spatial 

Span Test and Free Recall Test. Results needs to be interpreted with great 

caution due to deficient validity and reliability in the method. This study can 

through further research examine individual circumstances to aim for an ideal 

work environment. 
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Förord 
Ett stort tack till Roger Johansson, Stefan Persson, Sverker Sikström och Lunds Universitet 

som gav oss möjlighet att genomföra denna studie, samt till respondenter för deras 

deltagande. 
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Introduktion 

Inledning 

Det är i dagens samhälle vedertaget att arbetsgivare efterfrågar optimal effektivitet 

hos sina anställda. För att uppnå detta tror många att det bör råda tystnad för att individen ska 

kunna vara uppmärksam på sin arbetsuppgift. Trots att kunskap om detta finns har det skapats 

en trend om att arbeta i öppna kontorslandskap, med bakgrundsljud. Dessa förhållanden är 

kontradiktoriska, vilket skapade ett intresse för att undersöka hur olika typer av ljud påverkar 

uppmärksamhet hos vuxna. 

Det är inte allt för ovanligt att individer har problem med uppmärksamhet, sådana 

problem kan ha en grund i exempelvis ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). I 

en rapport från MISA, som är en organisation som erbjuder arbetsinriktad verksamhet, 

Allmänna Arvsfonden och Riksförbundet Attention (2008) framgår det att det inte är ovanligt 

att få sin ADHD-diagnos förrän i vuxen ålder. Med ADHD följer ofta problem inom arbetsliv 

och skola (Wilens & Spencer, 2010) och en miljö som inte anpassas efter individens 

förutsättningar kan resultera i sjukskrivningar (MISA, Allmänna Arvsfonden & 

Riksförbundet Attention, 2008). 

Metoder har prövats för att förstärka arbetsminnet. Vid utvärdering ansåg Statens 

Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering (SBU) (2013) att dessa metoder inte var 

tillräckligt utvecklade för att användas som verktyg till att förmildra ADHD-symptom. 

Dessutom anser författarna att forskning inom området är otillräckligt, inte minst på grund av 

att tidigare studier framförallt avser barn.  

Tidigare studier menar att ljud kan störa uppmärksamhetsförmågan (Broadbent, 

1955), medan nyare studier i motsats till detta visar att en viss typ av ljud har främjande 

effekt på uppmärksamhet hos barn med uppmärksamhetsproblematik. Söderlund, Sikström 

och Smart (2007) visade att vitt brus har en positiv effekt på barn med ADHD (Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder). Graden av denna effekt påverkas av ljudnivån och typen av 

uppgift som utförs (Sikström & Söderlund, 2008). Markhams (2003) studie påvisade att en 

gynnsam arbetsmiljö borde ha så kallad ”freedom from distraction”. Denna teori grundas på 

principen att bakgrundsljud (exempelvis konversationer) inte stör, utan att det är större risk 

att tappa koncentration om det är helt tyst i omgivningen. 
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Arbetsplatser lyder under arbetsmiljöverkets föreskrift, 1-15 § (AFS 2005:16). Dessa 

behandlar riktlinjer och krav gällande den fysiska arbetsmiljön och fokuserar på att eliminera 

buller på arbetsplatsen. En studie påvisar att individens upplevda kontroll över den fysiska 

miljön (exempelvis störande auditiva stimuli) på arbetsplatsen kan skapa balans mellan 

störande stimuli och arbetsprestation. När individen upplever högre kontroll över den fysiska 

miljön, upplever individen även en mer positiv attityd inför arbete och arbetsprestation. 

Individuell kontroll över den fysiska miljön uppmärksammades dock som problematisk 

eftersom, det inte sällan, är ett gemensamt utrymme (Lee & Brand, 2010).  

Forskning visar att öppna kontorslandskap i mindre storlek är gynnsamma för minne 

och uppmärksamhet. Ett öppet kontorslandskap låter individen skapa sätt att hantera externa 

och konkurrerande stimuli. Studien poängterade att sådana stimuli, såsom tal, försämrade 

kognitiv prestation (Seddigh et al., 2015). Schlittmeier, Hellbrück, Thanden & Vorländers 

(2008) studerade huruvida olika ljudnivåer (35 decibel jämfört med 55 decibel) påverkar 

kognitiv prestation. Forskning påvisade att talbegripligheten, oavsett ljudnivå, hade en 

negativ effekt på kognitiv prestation. Därmed är det inte alltid effektivt att eliminera den 

generella ljudnivån på en arbetsplats. 

 

Syfte 

Författarna till denna studie, vill med en kvantitativ forskningsansats och en 

experimentell metod, generera kunskap och förståelse gällande samband mellan 

uppmärksamhet och ljud.  

Tidigare studier (Söderlund, Sikström, Loftesne & Sonuga-Barke, 2010) har syftat till 

att leda forskningen mot ett substitut för klassiska läkemedel mot ADHD, dessvärre har 

studier begränsats till att avse barn. Denna studie är en insats för att undersöka en ny 

målgrupp, vuxna. Syftet är även att undersöka ytterligare aspekter inom området ljud och 

uppmärksamhet, det vill säga inom en mer vardaglig och arbetslivsrelaterad kontext. Detta 

har blivit möjligt genom att författarna bidragit med ljudfiler som används som 

manipulationer i experimentet. Ljudfilerna representerar olika typiska bakgrundsljud på en 

arbetsplats, i form av en dialog samt två parallella dialoger. Deltagarna kommer även att 

exponeras för tystnad och vitt brus, vilket motsvarar kontrasterna i ett stort och öppet 

kontorslandskap där tystnad och diverse talfrekvenser alternerar.  
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En viktig aspekt med denna studie är att undersöka och kartlägga övergripande 

mönster och skillnader mellan faktorer som påverkar individer med olika 

uppmärksamhetsnivåer. Detta kan öppna för möjligheten att skapa en bättre anpassad 

arbetsmiljö för individer med olika individuella förutsättningar. 

  
Teoretisk grund för uppmärksamhet 

Denna studie grundas på Posners (2012) definition av uppmärksamhet, Baddeleys 

(2000) arbetsminnesmodell och Squires (2004) långtidsminnesmodell. 

Posner (2012) ser uppmärksamhet som en process där ökad koncentration eller fokus 

på en faktor, sker på bekostnad av andra faktorer. Vidare består uppmärksamhet av förmågan 

att vara alert, det vill säga förmågan att vara mottaglig för externa stimuli. Uppmärksamheten 

består även av förmågan att kognitivt orientera sig i den uppgift man skall utföra eller 

situation som man befinner sig i. Slutligen definierar Posner (2012) uppmärksamhet med 

hjälp av den kognitiva exekutiva kontrollen.  

Spagna, Mackie, och Fan (u.å.) förklarade den exekutiva kontrollen med hjälp av 

nedanstående exempel: 

(...) the cocktail party effect can be decomposed into (1) phasic alerting that 

occurs when one hears, for example, a familiar name in conversation; (2) 

orienting to the location and speaker of interest, in order to attend to the 

message presented (Broadbent, 1958); and (3) executive control of attention to 

inhibit competing messages from other sources (Fritz et al., 2007). (sid. 1) 

Citatet kan kopplas till den så kallade cocktail party effekten och kan förklaras som 

förmågan att kunna skifta mellan olika stimuli samt att fokusera på enbart ett stimulus i taget 

(Shinn-Cunningham, 2008). Det har påvisats att den exekutiva förmågan och förmågan att 

vara alert till stor del är ärftlig (Fan, Fosella & Posner, 2001). 

Baddeley (2000) definierar också uppmärksamhet med hjälp av den exekutiva 

kontrollen, men även den visouspatiala och verbala funktionen. Baddeleys (2000) 

arbetsminnesmodell förklarar den exekutiva kontrollen som en styrenhet mellan 

den visouspatiala och verbala funktionen. Den visouspatiala funktionen hanterar visuell 

information och den verbala funktionen (fonologisk) behandlar talrelaterad information. Den 

verbala funktionen antas ha utvecklats för att uppfatta tal och att kunna återge information. 
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Efter verbal input är det t.ex. svårare att återge ord och bokstäver som låter lika (exempelvis 

g, c, b) än ord och bokstäver som låter olika (exempelvis w, q, s).  

Den exekutiva förmågan är inte enbart viktig för att hantera input från vår omgivning 

utan spelar även en avgörande roll när vi aktiverar information ifrån långtidsminnet (t.ex., 

Baddeley, 2000). Långtidsminnet brukar traditionellt delas upp i deklarativt och icke-

deklarativt minne (t.ex., Squire, 2004). I denna studie är dock enbart deklarativt minne av 

intresse. Deklarativt minnet kan vidare delas upp i semantiskt och episodiskt minne. Det 

semantiska minnet bearbetar faktarelaterad information såsom ord och koncept, medan det 

episodiska minnet används till att lagra information som associeras till tid och rum (t.ex., 

Squire, 2004). När minnesinkodning sker, kopplas informationen till redan existerande 

minnen hos individen (Smith & Kosslyn, 2006), vilket stödjer framplockningen vid senare 

tillfälle (Squire, 2004). 

Studien kommer att fokusera på att utreda samband mellan ljud och de olika 

beståndsdelarna i uppmärksamhet genom att låta deltagarna genomföra uppgifter som är 

kopplade till deras kapacitet att bibehålla information i korttidsminnet (via den visouspatiala 

funktionen), deras exekutiva förmåga, samt deras förmåga att koda in och återge minnen. 

och.  Faktorer som kan ligga till grund för och påverka uppmärksamhet är dopamin, vitt brus, 

stokastisk resonans och ljudstyrka, vilket fortsättningsvis förklaras nedan. 

Uppmärksamhetsproblem och dopamin. ADHD är en förkortning av Attention 

Deficit/Hyper Activity Disorder. Diagnosen består av två kärnsymptom; 

uppmärksamhetssvårigheter och impulsivitet/ överaktivitet. Uppmärksamhetssvårigheter kan 

visa sig genom problem med att uppmärksamma detaljer, hålla koncentrationen uppe och ett 

mönster av att undvika aktiviteter som kräver mental uthållighet. Symptom som kan kopplas 

till impulsivitet och hyperaktivitet är svårighet att sitta still, oförmåga att följa instruktioner 

samt att bli lättstörd av yttre stimuli (American Psychiatric Association, 2013). Nedsättning 

av arbetsminnet genererar störning av uppmärksamhet, koncentration och minne vilket kan 

associeras till ADHD (“About Memory, Interpretation Guidelines, and Clues to Diagnosis”, 

2007). 

Cirka 3-6% av barn i skolålder har diagnosen och det finns cirka 2 % vuxna som har 

ADHD (“ADHD”, 2015). Symptomen tenderar att bli lindrigare med tiden, speciellt 

symptom för impulsivitet (Biederman, Mick & Faraone, 2000). Det har visat sig att ADHD 
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kan vara ärftligt (Nigg & Hinshaw, 1998). Studier visar att symptomen har att göra med 

dopaminets signalsubstanser (Harold et al., 2013) och receptorer (Durston, 2003) då det har 

påvisats att det finns en felaktig reglering av signalsubstansen hos individer med ADHD. 

Regleringen sker i delar av den högra hjärnhalvan, som används för kognitiva funktioner som 

påverkas vid ADHD (Badgaiyan, Sinha, Sajjad & Wack, 2015).  

Dopamin är en signalsubstans (Malmquist, u.å.) som genom aktivering av 

dopaminneuron kan frisättas toniskt (långsamt) eller fasiskt (snabbt) (Salamone & Correa, 

2012). Genom en kemisk process kan delar av dopamin ombildas till noradrenalin som vidare 

kan ombildas till adrenalin (Malmquist, u.å.). Dopamin frisätts bland annat vid stimulering av 

noradrenalinkärnan (locus coeruleus) (Devoto, Flore, Saba, Fá & Gessa, 2005), som genom 

signaler ökar uppmärksamheten (“Locus coeruleus”, 2009). ADHD kan bero på ett 

underskott eller överskott av fasisk eller tonisk frisättning och en reducerad tonisk frisättning 

kan framkalla en ökad fasisk frisättning av dopamin (Badgaiyan, Sinha, Sajjad & Wack, 

2015). Det har upptäckts att det finns ett samband mellan låg uppmärksamhet och tonisk 

aktivitet och att det vid höga nivåer av tonisk aktivitet sker få eller inga fasiska responser. 

Medicin för ADHD reducerar den toniska aktiviteten och genererar en övergång till den 

fasiska avfyrningen vilket förbättrar prestationen vid uppmärksamhetskrävande uppgifter 

(Aston-Jones, Ginzalez & Doran, 2007). I miljöer som upplevs någorlunda arousing, 

kompenserar fasiska frisättningar för de låga toniska frisättningarna för att höja den kognitiva 

prestationen (Sikström & Söderlund, 2007). 

ADHD-symptom kan lindras med hjälp av medicinering som är centralstimulerande. 

Denna typ av läkemedel reglerar mängden dopamin och noradrenalin i kroppen, där 

substansen metylfenidat paradoxalt blockerar återupptag av dessa signalsubstanser 

(“ADHD”, u.å.).  Resultatet av den centralstimulerande medicineringen blir bättre 

uppmärksamhet och en reducering av impulsivt beteende (“ADHD”, 2015). Den låga halten 

av dopamin vid ADHD bidrar till en understimulans i hjärnans signaltransport, vilket är 

anledning till bland annat uppmärksamhetsproblematik. 

Moderate Brain Arousal Model. Moderate Brain Arousal Model har framtagits av 

forskarna Söderlund och Sikström i samarbete med Stockholms universitet (2008). Modellen 

har utvecklats från studier (exempelvis Abikoff, Courtney, Szeibel & Koplewicz, 1996) som 

frambringat nya teorier inom området uppmärksamhet och brus, där det visat sig att visst brus 
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kan ha positiv påverkan på uppmärksamhet, jämfört med tidigare rön som påstått det 

motsatta. Moderate Brain Arousal modellens kärna utgörs av sambanden mellan 

uppmärksamhet, ljud och dopaminnivå hos individen. Teorin förklaras genom att externa 

ljudstimuli i omgivningen orsakar stokastisk resonans (SR) (Söderlund, 2008), vilket är en 

process som sker via hörselsystemet. Forskning visar att alla ljudnivåer skapar en viss 

resonans (Eguiluz, Ospeck, Choe, Hudspeth & Magnasco, 2000) och förenklar kodningen i 

nervsystemet (Hammerstein, 2002). SR 

förekommer vid samverkan av vitt brus och 

en oupptäckbar signal, som ligger under en 

så kallad signaltröskel (Moss, Ward & 

Sannita, 2004). Det kan även skapas i 

närvaro av färgat brus (Hammerstein, 2002). 

SR ger svaga signaler en ”knuff” (figur 1) så 

att de når över signaltröskeln och blir 

detekterade (Moss, Ward & Sannita, 2004). 

Forskning påvisar att det är vid 75 decibel, som en positiv förändring av uppmärksamhetsnivå 

sker för individer med låg uppmärksamhet och en negativ förändring av uppmärksamhetsnivå 

sker för individer med hög uppmärksamhetsnivå. Forskning visar att SR kan förbättra 

uppmärksamhet hos barn med låg uppmärksamhet (Sikström & Söderlund, 2008). Individer 

med normal uppmärksamhetsnivå påverkas inte (Helps, Bamford, Sonuga-Barke & 

Söderlund, u.å.). 

MBA förklarar att individer med låg dopaminnivå kräver mer ljud för att uppnå en 

optimal uppmärksamhet, än individer med hög dopaminnivå. Individer med hög 

uppmärksamhet får försämrad kognitiv prestation när de exponeras för ljud. På grund av 

interaktionseffekten syns ingen huvudeffekt på gruppen, om det inte sker en kategorisering 

utefter hög och låg uppmärksamhet. Detta resulterar i att individernas uppmärksamhetsnivå 

blir likvärdig när individer med hög uppmärksamhet får arbeta i tyst miljö, och när individer 

med låg uppmärksamhet får arbeta med vitt brus (Söderlund, 2008). Teorin bakom Moderate 

Brain Arousal Model har prövats och bekräftats (Baijot et al., 2016).  

Koppling mellan brus och kognition. Ljud är en tryckförändring i material som 

genererar tryckvågor. Tryckvågor mäts i enheten hertz (Hz) (Lindblad & Liljencrants, u.å.). 

Figur 1. Stokastisk resonans. 
(Sikström & Söderlund, 2008) 
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Decibel är en mätenhet som beskriver ljudtrycksnivån (Persson, 2007). Ljudstyrkan beror på 

hur ljudet breder ut sig (Breithaupt, 2000). Barn tenderar att ha ett bredare hörselspektrum än 

vuxna. Barns hörselspektrum ligger på 15 -20 000 Hz. I genomsnitt uppfattar människoörat 

frekvenser upp till 18 000 Hz (Breithaupt, 2000) och en normal talfrekvens ligger på cirka 

200 – 5000 Hz (Persson, 2007). För att mäta mellanörats kapacitet att transportera ljud från 

hörselgång till inneröra används impedans (“Impedansaudiometri”, u.å.). En ljudnivå runt 

100 decibel kan skada hörseln och vid exponering för mer än 125 decibel finns risk för 

bestående hörselskador (Persson, 2007). Balansen mellan hög och låg volym är viktig då det 

finns ett positivt samband mellan antalet yrkesår/biologisk ålder och skadad hörsel hos 

yrkesgrupper som exempelvis brandmän (Hong & Samo, 2007). En tillräckligt hög volym, 

det vill säga runt 70-80 decibel, är viktig för att SR ska kunna uppstå och kunna gynna 

individer med låg uppmärksamhet (Sikström & Söderlund, 2008). Lamb och Kwok (2016) 

fann evidens för att buller associerades med lägre arbetsprestation. Medan andra studier 

(exempelvis Witterseh, Wyon & Clausen, 2004) inte påvisade liknande samband utan fann att 

arbetsprestation berodde på ljudkällan i sig. Buller samt andra fysiska faktorer hade en 

negativ påverkan på humöret, som i sin tur kan ha varit en faktor som påverkade 

arbetsprestation och arbetstrivsel. Vidare påpekades att arbetsplatsens utformning bör justeras 

efter arbetstagarens behov för maximal arbetsprestation och välbefinnande (Lamb & Kwok, 

2016). 

Ljud som är randomiserat (Söderhjelm, u.å.) med en amplitud och frekvens som hela 

tiden är i förändring kallas brus. Ett brus med låg frekvens låter örat uppfatta tonen som låg 

(Sundberg, u.å.). Rosa brus hörs starkare vid lägre frekvenser, det vill säga att brus skiljer sig 

i hur mängden energi disponeras i olika frekvenser. Rosa brus uppfattas således ha en något 

lägre ton än vitt brus. Det som utmärker vitt brus från andra typer av brus (Everest & 

Pohlmann, 2009) är att vitt brus bibehåller en och samma effekt oberoende av ljudfrekvens. 

Detta innebär att vitt brus innehåller alla ljudfrekvenser (“Vitt brus”, u.å.). I ett diagram, där 

ljudtrycksnivån/amplituden (decibel) är en funktion av frekvensen, ter det sig som en vågrät 

linje över alla frekvenser (Everest & Pohlmann, 2009), till skillnad från andra slags 

ljudsignaler som bildar en ickelinjär funktion (Lindblad & Liljencrants, u.å.). Forskning visar 

att rosa brus inte har någon signifikant effekt på impulsartade handlingar hos barn med 

ADHD (Metin et.al., 2013). I motsats till detta visar då forskning att det vita bruset har en 
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viss påverkan på kognitiva funktioner beroende på i vilka förhållanden bruset introduceras 

och typen av uppgift (Herweg & Bunzeck, 2015). I ytterligare en studie påvisas en förbättring 

av igenkänningsförmåga och en förbättrad stimulus-respons (Rausch, Bauch & Bunzeck, 

2014). Rausch, Bauch & Bunzeck (2014) studerade huruvida vitt brus hade positiv effekt på 

aktivitet i mellanhjärnan där dopamin regleras och på minnesprocessen. Resultatet visade att 

vitt brus hade en positiv effekt på minnet. Ytterligare studier undersökte hur barns kognitiva 

prestation påverkades av ljud i klassrummet. Resultatet visade att låga ljudnivåer, 65 decibel, 

hade en normaliserande effekt på prestation och aktivitetsnivå, det vill säga att symptomen 

för barn med ADHD blev lindrigare (Zentall & Shaw, 1980). Mehta, Zhu & Cheema (2012) 

fann evidens för att måttliga nivåer av bakgrundsljud var gynnsamma för kreativitet medan 

höga nivåer av bakgrundsljud hämmade kreativitet. I experimentet påvisades att måttlig 

ljudnivå genererade hög arousalnivå hos individerna, vilket individen dock vande sig vid. Det 

medförde i sin tur att arousalnivån återgick till normalnivå. 

Genom fMRI (Functional Magnetic Resonance Imaging) har påvisats att vitt brus har 

en intensifierande effekt på stimulusdriven fasisk avfyrning för dopamin. Inlärning 

förbättrades eftersom denna process resulterade i intensifierade anslutningar i temporalloben 

(Rausch, Bauch & Bunzek, 2014), vilken ligger bakom förmågan att bibehålla fokus på ett 

auditivt stimulus i taget (Bardi, 2012). Vitt brus visades ha en positiv effekt på 

minnesförmågan när det spelades upp under minnesinkodning. Externt ljud genererade SR 

och ljudet blev därmed gynnsamt för den kognitiva förmågan (Söderlund, Sikström & Smart, 

2007). Detta skedde under vissa förhållanden, såsom vid viss ljudnivå, viss arbetsuppgift 

samt individuella förutsättningar (Söderlund et al., 2010). 

Talbegriplighet har också visat sig vara en faktor som påverkar uppmärksamhet i 

arbetsmiljö, och innebär hur väl innehåll i tal uppfattas av individen. I denna studie kan detta 

kopplas till manipulationerna en dialog och två parallella dialoger. Hög talbegriplighet har 

visats ha en ogynnsam påverkan på verbala tester (Schlittmeier, Hellbrück, Thanden & 

Vorländers, 2008). Detta stöds även av Haka et al., (2009) vars forskning visar att prestation i 

olika minnestester försämrades under hög talbegriplighet. Individens subjektiva upplevelse av 

tal, var att det var mer störande ju högre talbegripligheten var. En studie undersökte vilka 

typer av arbetsuppgifter som lämpade sig bäst för öppna kontorslandskap med tanke på 

irrelevant tal i bakgrunden. Resultatet visade att arbetsuppgifter som kräver minne, samt att 
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återge information, påverkades negativt av irrelevant tal medan de matematiska och 

semantiska arbetsuppgifterna inte påverkades av irrelevant tal (Jahncke, 2012). 

 

Övergripande forskningsfråga 

Denna studie kan ses som en förlängning av tidigare studier som undersökt 

ljudmanipulationers påverkan på uppmärksamhet gällande barn. Denna studie fokuserar på 

att utreda samband mellan ljud och uppmärksamhet hos vuxna och kan förhoppningsvis 

appliceras på en arbetslivsrelaterad kontext för att kunna främja en optimerad arbetsmiljö. 

Tidigare har experiment gjorts med manipulationerna tyst och vitt brus (exempelvis 

Söderlund et al., 2010). I denna studie används även andra bakgrundsljud som kan anses 

typiska för en arbetsplats, i form av en dialog samt två parallella dialoger.  

 

Hur påverkas uppmärksamheten av manipulationerna; a) tyst, b) vitt brus, c) en 

dialog, d) två parallella dialoger? 

Hypoteser. H1: Individer med låg uppmärksamhet gynnas av vitt brus vid kognitiv 

prestation i jämförelse med tyst. 

H2: Individer med hög uppmärksamhet hämmas av vitt brus vid kognitiv prestation i 

jämförelse med tyst. 

H3: Individer med låg uppmärksamhet gynnas av två parallella dialoger vid kognitiv 

prestation i jämförelse med tyst. 

H4: Individer med hög uppmärksamhet hämmas av två parallella dialoger vid 

kognitiv prestation i jämförelse med tyst. 

H5: Individer med hög uppmärksamhet hämmas mer av en dialog vid kognitiv 

prestation i jämförelse med två parallella dialoger. 

H6: Individer med låg uppmärksamhet gynnas mer av två parallella dialoger vid 

kognitiv prestation i jämförelse med en dialog. 

 

Metod 

 Förhållandet mellan uppmärksamhet och manipulationer undersöktes genom att 

deltagarna först svarade på självskattningsfrågor om uppmärksamhet och sedan utförde test 
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som poängsatte deras uppmärksamhet. I testen användes ljudmanipulationerna tyst, vitt brus, 

en dialog och två parallella dialoger. 

Metodvalet grundades på att författarna ville öppna för möjligheten att generalisera 

och applicera resultatet till en arbetslivsrelaterad kontext och andra vardagliga situationer där 

uppmärksamhet är ett grundläggande behov. Exempelvis kunde valda ljudfiler imitera eller 

likna en arbetsrelaterad miljö. 

För denna studie användes Mechanical Turk som är en webbsida där “workers” blir 

rekryterade för att deltaga i test av olika typer, upplagda av “requesters”. Under kommande 

rubrik “Deltagare” beskrivs rekryteringsprocessen via Mechanical Turk ytterligare. Enligt 

handledarens instruktioner lades en länk till en annan studie in, under instruktioner på 

Mechanical Turk, för denna studiens HIT (Human Intelligence Task).   

 

Design 

Studien grundades på en experimentell kvantitativ design och data analyserades i 

SPSS. Denna metod valdes då området var relativt outforskat och det krävde inblick i 

övergripande generella samband innan en kvalitativ ansats kunde bli aktuell för att generera 

djupare förståelse inom ämnet. Urvalet grundades på ett bekvämlighetsurval. Experimentet 

skedde i en okontrollerad miljö. Utefter ett självskattningstest (se nedan för detaljerad 

information) delades deltagarna in två grupper av hög och låg uppmärksamhet. 

Självskattningen bestod i att deltagarna bedömde hur väl 12 frågor stämde överens på dem 

(på en skala 1-4) och genererade en summerad poäng som användes för att dela in dem i de 

två olika grupperna hög (grupp 1) och låg (grupp 2) uppmärksamhet. Detta gjordes genom att 

urvalet delades vid medianen (24). Högsta möjliga poäng på självskattningen var 48 poäng 

och lägsta möjliga var 12 poäng. För att antalet deltagare skulle vara så jämnt fördelade som 

möjligt över de två grupperna sorterades de vars summerade poäng hamnade mitt på 

medianen (24 poäng, 12 deltagare) in i grupp 2 (låg uppmärksamhet). Detta genererade 70 

deltagare i grupp 1 (hög uppmärksamhet) och 71 deltagare i grupp 2 (låg uppmärksamhet). 

Deltagare 

Deltagarna rekryterades via Mechanical Turks websida (www.mturk.com) som är ett 

forum där forskare (requester) och deltagare (worker) möts. Deltagarna medverkar där 
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frivilligt i studier och kompenseras med en mindre ekonomisk ersättning. Vid registrering för 

studie ingår deltagaren ett avtal med Mechanical Turk där bland annat en åldersgräns på 18 år 

är ett krav (Mechanical Turk, 2016). Denna studie är avgränsad till USA på grund av resurser 

och språk. Rekryteringen bestod av 180 deltagare med ett bortfall på 39 deltagare. Av de 141 

deltagarna som användes i dataanalysen var 67 % kvinnor och 33 % män. Åldern på 

deltagarna varierade mellan 18-71 år. Medelåldern uppgick till 30.5 år.  

  
Material  

För att deltaga i studien behövde deltagarna följande material: hörlurar, tillgång till 

App Store och en iPhone med internetuppkoppling. 

Deltagarna fick läsa instruktioner för denna HIT på Mechanical Turk (bilaga 1). Efter 

det kom deltagarna, via en länk i instruktionen, vidare till ett formulär. Formuläret bestod av 

en kombination av instruktioner för själva experimentet och frågor gällande typ av hörlurar 

(bilaga 2). Via formuläret hänvisades deltagarna till applikationen Smartnoise. 

Då deltagarna hänvisats till, och laddat ner Smartnoiseapplikationen (Smartnoise AB, 

2007) fick de skapa ett användarnamn, ange e-mailadress samt ange följande information; 

- Man/Kvinna 

- Tar du medicin för ADHD?  Ja/Nej 

- Ålder 

- Utbildning: Grundskola, Mellanstadium, Högstadium, Gymnasium, 

Universitet/Högskola, Arbetar 

(Se bilaga 3 för engelsk version som användes i applikationen) 

Sedan fick deltagaren fylla i ett självskattningsformulär (bilaga 4) vilket var en 

skattning för subjektiv uppmärksamhetsnivå. Den använda versionen av 

självskattningsformuläret är framtaget av handledaren Sverker Sikström i samarbete med 

Göran Söderlund. Frågorna är baserade på graderingsfrågor som ställs vid diagnostisering av 

ADHD, det ursprungliga formuläret kallas SNAP-IV (Swanson et al, 20007). Det initialt 

använda formuläret hämtades från www.ADHD.net men fanns inte tillgängligt vid 

experimentets genomförande. Författarna till denna studie refererar således till en uppdaterad 

version (Swanson et al, 2012). 
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Applikationen hänvisade deltagaren vidare till de experimentella testerna som bestod 

av tre huvudtest där vardera hade fyra deltest. De fyra deltesten kom i randomiserad ordning 

och innehöll de fyra manipulationerna tyst, vitt brus, en dialog och två parallella dialoger. I 

nästa avsnitt redogörs för hur de olika huvudtesten fungerade. Det första huvudtestet i 

applikationen hette ordlek och var ett igenkänningstest. Testet innebar att deltagaren fick se 

ett antal ord och skulle försöka komma ihåg så många som möjligt. Ordkriteriet för testet var 

att orden skulle vara substantiv, ha en frekvens högre än 20 per miljonen (ordet används mer 

än 20 gånger för varje en miljon ord som används) och att antalet bokstäver per ord var 4-7. 

Orden fick inte heller sluta på “s”, detta för att ta bort de flesta ord i plural. Exempel på ord 

var number, system, case och world. 

Nästa huvudtest hette Speedy, vilket var ett Go/No Go- test. Här skulle deltagaren 

trycka på telefonskärmen varje gång figurerna visade sig i X färg. Testet programmerades så 

att en registrering skedde med marginal, alltså att deltagaren kunde råka trycka utanför 

figuren men ändå få plus- eller minuspoäng. Varje deltest som gjordes fick en bestämd färg. 

Det tredje huvudtestet var ett Spatial Span- test, som i applikationen hette Pricka prickar. Det 

innebar att deltagaren fick se och försöka minnas ett specifikt mönster som gjordes i prickar, 

och sedan återskapa mönstret. Vidare teoretisk bakgrund för huvudtester följer i kommande 

avsnitt. 

Det användes ljudfiler från Skolverket. De har tidigare använts vid engelska 

nationella prov i grundskola (årskurs 9) och på gymnasienivå. Ljudfilerna hette Hurricane 

Hunters, Think Twice och Rock Climbers, personerna talar modersmålsengelska. Då det 

endast fanns kriterier gällande kvalitet och etik men inte gällande ämne, resulterade urvalet i 

dialoger som kunde efterliknas en generell situation. I exempelvis studiemiljö och öppet 

kontorslandskap förekommer både studie- och arbetsrelaterade dialoger såväl som vardagliga 

samtalsämnen. Ljudfilerna valdes då de var kvalitetssäkrade enligt Skolverkets riktlinjer. De 

klipptes så att introduktionen till de nationella proven togs bort och onaturligt långa pauser 

förkortades, detta resulterade i en ljudfil med en “naturlig” dialog. 

För manipulation två parallella dialoger lades två ljudfiler ihop. Ponera att de tre 

ljudfilerna för en dialog heter A, B och C. Ljudfilerna A+B, A+C och B+C lades ihop för att 

skapa manipulationen två parallella dialoger. En randomisering av filerna (bilaga 5) 

säkerställde att en och samma deltagare aldrig fick exponeras för en av ovanstående sex 
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kombinationer mer än en gång, under alla tre huvudtest. Detta gjordes för att behålla 

experimentell kontroll så att antalet gånger deltagaren exponeras för manipulationen inte blir 

en effekt. Vidare kan detta efterlikna en naturlig situation, där det inte är särskilt troligt att 

exponeras för samma identiska dialog vid flera tillfällen. Ljudfilerna tyst och vitt brus 

användes från tidigare studie (Söderlund et al., 2010). 

För genomförandet av denna studie krävdes ekonomisk likviditet. Fyra amerikanska 

dollar betalades för slutfört test, baserat på Mechanical Turks rekommendationer om sex 

dollar per utförd timme. Ekonomisk ersättning utgick även till applikationsutvecklarna enligt 

avtal mellan företag och grundare för det övergripande forskningsprojektet. 

Den använda applikationen bygger på en äldre applikation som utvecklades av 

Smartnoise AB. Författarna till denna studie var involverade i uppdatering av nuvarande 

applikation samt i buggtestning i kvalitetssyfte, vilket medförde kontinuerlig kommunikation 

med applikationsutvecklarna. Kontroll av randomisering och hur applikationen fungerade vid 

störmoment, som exempelvis telefonsamtal, utfördes också. 

  
Tester i applikationen 

Go/ No Go-test. Go/No Go- testet används för att mäta bland annat oavbruten 

uppmärksamhet och responshämning i uppgifter som är repetitiva (Sikström, Jürgensen, 

Haghighi, Månsson, Smidelik & Habekost, 2016). Testet kräver förmåga att vara alert, samt 

exekutiv kontroll och används för att utvärdera den inhibitoriska förmågan. Denna funktion 

används för att kontrollera tal och beteende, som påverkas av interna och externa stimuli 

(Iverson, 2011). Forskare som använt Go/No Go- test för att utvärdera uppmärksamhet har 

funnit evidens för att metylfenidat, vilken är en vanlig medicin vid ADHD och ADD 

(Attention Deficit Disorder), bidrar till en bättre prestation för barn med ADD på Go/No Go- 

test. Trommer, Hoeppner, Lorber & Armstrongs (1988) stöder detta fynd och menar att barn 

med ADD utan medicinering gör sämre ifrån sig på testet, än barn utan ADD. Vidare fann 

Trommer, Hoeppner & Zecker (1991) att Go/No Go- test är användbart för att undersöka 

barns beteende och effekten av metylfenidat. Ytterligare forskning menar att då barn utförde 

”No-Go”-uppgifter visade fMRI-resultat att gruppen med ADHD hade färre aktiverade 

hjärnregioner än kontrollgruppen, speciellt i den region i hjärnan som styr övergången mellan 

olika motoriska responser (Brynie, 2008). 
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e-Corsi Visuospatial Span test. Förmågan att hantera kontext som innefattar linjers 

ytors och rymders relation till varandra kontrolleras av den spatiala funktionen (“Spatial 

förmåga”, 2016). Det visuospatiala (visuellt konstruerade) testet kan användas för att mäta 

arbetsminnet (Vandierendonck, Kemps, Fastame & Szmalec, 2004) och det kräver att vi 

kognitivt kan orientera uppmärksamheten och är alerta. 

Det ursprungliga visuospatiala testet kallas Corsi Block Tapping Test och består av 

nio klossar och en bräda. Testet utförs genom att klossarna placeras ut slumpmässigt på 

brädan. Forskaren pekar på varje kloss under en sekund och i en förutbestämd ordning. 

Därefter är det försökspersonens tur att imitera ordningen. Längden på klossarnas 

ordningsföljd blir längre och längre, tills försökspersonen inte längre minns ordningen enligt 

instruktionen (Brunetti, Del Gatto & Delogu, 2014). 

I denna studie används ett e-Corsi Spatial Span- test enligt metoden med klossar 

nämnd ovan. I denna studie används en elektroniskt baserad version. Forskning visar att en 

elektronisk version är lika reliabelt som ursprungstestet Corsi Block Tapping Test och medför 

kvalitetssäkring då data kan lagras per automatik (Brunetti, Del Gatto, & Delogu, 2014). 

Igenkänningstest. Igenkänningstestet är ett test för det episodiska långtidsminnet. 

Det består utav inkodning och förmågan att plocka fram information. Även i detta test är det 

viktigt vara alert och att kognitivt kunna orientera uppmärksamheten. När orden visas under 

manipulation kan eventuellt bakgrundsljudet störa inkodningen och därmed försvåra 

framplockningen. Om deltagaren lyckats med inkodningen har detta, enligt Smith och 

Kosslyn (2006), skett genom att deltagaren associerat ordet som visats i testet till en redan 

existerande minneskontext.  

 Deltagarna kommer att exponeras för både en dialog och två parallella dialoger under 

tiden som de ska koda in ord som presenteras. Konkurrerande auditiva stimuli ifrån 

dialogerna kommer därför sannolikt att försvåra möjligheten för deltagaren att fördela 

uppmärksamheten till den relevanta informationen och att bibehålla den i arbetsminnet under 

inkodningen (t.ex., Baddeley, 2000). 
 
Etiska aspekter  

I det övergripande projektets etikdeklaration, från etikprövningsnämnden (EPN) fanns 

det tillstånd att exponera deltagarna för maximalt 80 decibel. Författarna och handledare 
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utfärdade ett skriftligt intyg på handledarens ansvar för eventuella konsekvenser av 

ljudexponering för testdeltagarna. Även ett skriftligt intyg för denna studies förutsättningar 

undertecknades, lämnades in och godkändes av Psykologiska Institutionen vid Lunds 

universitet. För manipulationerna en dialog och två parallella dialoger, valdes det bort 

ämnen som kunde anses innehålla stötande material. 

 

Procedur 

Förarbetet bestod bland annat av att få publicerings- och redigeringstillstånd för 

ljudfilerna. Författarna till denna studie kontaktade Skolverkets jurist för detta. Skolverkets 

krav var att i applikationen informera om att det fanns ett publiceringstillstånd och att 

Skolverket inte ansvarade för redigering av ljudfilerna. 

Decibelmätning gjordes under ledning av handledaren genom att spela upp vitt brus i 

en högtalare och med hjälp av en decibelmätningsapplikation placera sig på ett avstånd från 

högtalaren, där applikationen mätte 80 decibel. Sedan spelades bruset upp via iPhone och 

hörlurar, och författarna skulle på detta vis avgöra vilken ljudnivå i iPhonen och hörlurarna 

som motsvarade ljudet från högtalaren. Författarna testade både olika mjukvaror (iPhone 5 

och iPhone 6) och olika hörlurar (iPhonehörlurar in-ear, Sennheiser in-ear, Bang Olufsen on-

ear H8). Det eftersträvades en volym som motsvarade 80 decibel. 

Via handledare skapades ett konto som “requester” på Mechanical Turk. Det fylldes i 

hur många deltagare som skulle få deltaga i HIT:en (20 deltagare för pilotstudie 1, 10 

deltagare för pilotstudie 2, 10 deltagare för pilotstudie 3). Vidare fylldes det i hur lång tid 

deltagaren hade på sig från teststart (40 min i pilotstudie 1, 90 min i pilotstudie 2, 120 min i 

pilotstudie 3 och 120 min för resterande datainsamling), att automatisk utbetalning skulle ske 

efter tre dagar (innan denna tid kan man stoppa utbetalning), hur många dollar de tjänade (4 

amerikanska dollar) samt att de inte behövde ha erfarenhet av HIT:s. 

Den första pilotstudien gjordes för att kontrollera att allt fungerade som planerat. 

Pilotstudierna gjordes upprepade gånger tills tekniska problem var åtgärdade, såsom 

otillräcklig testtid för deltagarna eller buggar i applikationen. Deltagaren i fråga behövde ha 

inloggningsuppgifter till Mechanical Turk. De kunde sedan välja mellan många olika HIT:s, 

bland annat detta experiment. Sökorden “Attention”, “Cognition” och “Brain” 

programmerades in. Deltagarna fick ge informerat samtycke, annars kom de inte vidare. I det 
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informerande samtycket (bilaga 1 och 2) berättades om det övergripande forskningsämnet. 

Det valdes dock att inte presentera forskningshypoteserna då det kunde resultera i 

förväntaneffekt. Det framgick tydligt att deltagaren när som helst hade rätt att avbryta testen. 

I detta informerade samtycke avsade författarna sig ansvar gällande brott mot etiska regler 

och andra lagar i det land deltagaren befann sig i. Det vill säga att deltagaren fick ta eget 

ansvar för att han eller hon inte bröt mot lokalt rådande lagar. Handledaren tog ansvar för det 

svenska etiska regelverket. Det framgick att resultat sparades konfidentiellt samt att 

deltagaren måste vara över 18 år.  

I samma text som det informerade samtycket fanns instruktioner för hur experimentet 

skulle gå till. Dessa reviderades för varje ny pilotstudie (testtid, enhet och information kring 

användarnamn). Den senaste versionen finnes i bilaga 1. För att påbörja sin HIT fick 

deltagaren klicka på en länk som slussade deltagaren till ett formulär i Google Forms (bilaga 

2), som skapades i samband med att projektet lades upp i Mechanical Turk. Via Google 

Forms fick deltagarna besvara frågor och därefter hänvisades de till applikationen Smartnoise 

där de fick skapa ett personligt konto. Formuläret konstruerades så att föregående och 

nästkommande frågor inte var synliga, samt att deltagaren var tvungen att svara på frågan 

innan det gick att gå vidare till nästa fråga. Detta försäkrade att deltagaren samtyckt till 

experimentet. 

Efter inloggning i applikationen fick deltagaren först fylla i ett antal generella frågor 

och därefter fick deltagare fylla i ett självskattningsformulär gällande uppmärksamhetsnivå. 

Applikationen säkerställde att hörlurarna var inkopplade. Ett antal stickprov togs automatiskt 

för att kontrollera bakgrundsljud eftersom detta kunde komma att påverka utfallet. Stickprov 

togs 1-4 sekunder mellan varje huvudtest. 

Applikationen innehöll tre olika huvudtest. Varje huvudtest delades upp i fyra deltest. 

Dessa deltest behandlade samma typ av uppgift men i varje del fick deltagaren en ny 

manipulation. Deltestens manipulationer (tyst, vitt brus, en dialog och två parallella dialoger), 

programmerades för att komma i slumpmässig ordning. 

180 deltagare fick möjlighet att deltaga i experimentet via Mechanical Turk. Till att 

börja med rekryterades 20 deltagare (pilotstudie 1). Sedan rekryterades ytterligare 10 

deltagare (pilotstudie 2). Därefter rekryterades 10 deltagare till (pilotstudie 3). Därefter 



                
 

21 
 

rekryterades 140 deltagare. Uppdatering av instruktioner och tekniska förbättringar gjordes 

inför varje pilotstudie. 

Resultat samlades in i Firebase och skickades sedan till författarna, via 

applikationsutvecklarna, för analys och underlag för denna studie. 

En kod presenterades i applikationen då deltagaren utfört alla test. Denna kod var 

slumpmässigt genererad och deltagaren kunde registrera den på Mechanical Turk för att få 

sin ekonomiska ersättning. Deltagaren hänvisades även att ange denna kod i Google Forms-

länken på Mechanical Turk för att författarna skulle kunna koppla frågor i Google Forms 

samman med resultaten av testen i applikationen. I Mechanical Turk fanns en spärr som 

gjorde att en och samma deltagare endast kunde utföra testen en gång. 

 

Resultat 

Statistiska analyser 

En 2x4 Mixed ANOVA användes för att upptäcka eventuella huvud- och/eller 

interaktionseffekter av den oberoende inomgruppsvariabeln manipulationer (tyst, vitt brus, en 

dialog, två parallella dialoger) och mellangruppsvariabeln uppmärksamhetsgrupp (grupp 1 

och grupp 2), på beroende variabeln deltagarnas prestation (poäng och reaktionstider på 

huvudtesten). Denna typ av analys gör det möjligt att testa inomgrupps- och 

mellangruppsvariabler i en analys (Pallant, 2004), istället för att försöka upptäcka skillnader 

mellan variabler genom att utföra flera parade t-test. Signifikansnivå α= 0.05 användes i 

analyserna. 

Först presenteras den primära analysen för studien som testar studiens hypoteser på 

medelresultatet över alla 3 huvudtesten. Huvudtesten gav dock inte poäng enligt samma 

skalor och hade således olika distributioner.  För att kunna slå ihop poäng från de olika 

distributionerna på ett korrekt sätt gjordes därför en konvertering av råpoäng till z-poäng. Då 

inga statistiskt signifikanta resultat erhölls i denna analys gjordes uppföljningsanalyser av de 

3 huvudtesten separat. I analysen av huvudtest 2 och 3 gjordes vidare Post hoc-analyser med 

pairwise comparison, då användes Fisher’s least significant difference (LSD) som 

korrigering. 
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Hypotesprövning 

I dessa analyser var huvudsyftet att undersöka huruvida det fanns signifikanta 

skillnader mellan manipulationerna och/eller interaktioner mellan manipulation och grupp.  

Statistisk analys 1. I den fösta analysen analyserades medelresultatet över de 3 

huvudtesten (z-poäng) som en beroendevariabel. En 2x4 Mixed ANOVA användes för att 

upptäcka eventuella huvud- och/eller interaktionseffekter av den oberoende 

inomgruppsvariabeln manipulation (tyst, vitt brus, en dialog, två parallella dialoger) och 

oberoende mellangruppsvariabeln hög/låg uppmärksamhet. Det kontrollerades för skewness 

samt kurtosis och högt värde noterades för kurtosis i igenkänningstest för tyst manipulation 

(5.065, SD= 0.406). 

Deltagarna i grupp 2, det vill säga individer med låg uppmärksamhetsförmåga, (N= 

70) fick i manipulation: tyst M= -0.17 (SD= 0.93), vitt brus M= -0.07 (SD= 0.85), en dialog 

M= -0.07 (SD= 0.98) och i två parallella dialoger M= -0.15 (SD= 0.94). 

Deltagarna i grupp 1, det vill säga individer med hög uppmärksamhetsförmåga, (N= 

71) fick i manipulation: tyst M= 0.16 (SD= 1,05) vitt brus M= 0.07 (SD= 1.13), en dialog M= 

0.06 (SD= 1.02) och i två parallella dialoger M= 0.15 (SD= 1.04). 

Det fanns ingen signifikant huvudeffekt av manipulation, Greenhouse- Geisser 

F(140,2.95)= 2.48, p= 0.062. Det fanns ingen interaktionseffekt mellan manipulation och 

grupp, Greenhouse- Geisser F(140,3)= 0.86, p= 0.460. Enligt Mauchly's Test of Sphericity, 

rådde ingen sfäricitet i stickprovet, F(140,2.95)= 0.86, p= 0.458. Enligt Greenhouse- Geisser 

var p= 0.062 för inomgruppsvariablerna. Signifikansen mellan grupp 1 och grupp 2 var p= 

0.115. 

Statistisk analys 2. I en uppföljningsanalys analyserades därefter resultaten för de 3 

huvudtesten i 3 separata analyser. 2x4 Mixed ANOVAs användes för att upptäcka eventuella 

huvud- och/eller interaktionseffekter av den oberoende inomgruppsvariabeln manipulation 

(tyst, vitt brus, en dialog, två parallella dialoger) och oberoende mellangruppsvariabeln 

hög/låg uppmärksamhet på beroende variabeln resultat av huvudtestt. 
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Go/ No Go, reaktionstid. Enligt 

Mauchly's Test of Sphericity, rådde 

sfäricitet i stickprovet (p= 0.36, df= 5). 

Det fanns inte statistisk signifikant 

skillnad mellan grupp 1 och grupp 2 

(F(137,3)= 0.51, p= 0.68) gällande 

poängresultat på reaktionstid för Go/No 

Go- testen. Det fanns ingen statistisk 

signifikant skillnad mellan 

manipulationerna (F(137,3)= 0.86, p= 0.56). 

Go/ No Go, rätt och fel. Enligt 

Mauchly's Test of Sphericity, rådde 

sfäricitet i stickprovet (p= 0.11, df= 5). 

Det fanns ingen signifikant skillnad 

mellan grupp 1 och grupp 2 (F(137,1)= 

0.16, p= 0.69) gällande poängresultat på 

rätt och fel på Go/No Go- testen. Det 

fanns inte statistiskt signifikant skillnad 

mellan manipulationerna (F(137,3)= 

1.32, p= 0.27). 

Spatial Span- test. Enligt 

Mauchly's Test of Sphericity, rådde 

sfäricitet i stickprovet (p= 0.998, df= 5). 

Det fanns signifikant skillnad mellan 

grupp 1 och grupp 2 (F(137,1)= 6.35, p= 

0.013) gällande poängresultat på spatial 

Span- testet. Det fanns även signifikant 

skillnad mellan manipulationer 

(F(137,1)= 5.09, p= 0.026). Mer 

ingående visades signifikant skillnad mellan manipulationerna vitt brus (M= 44.30) och en 

dialog (M= 46.20), p= 0.009 och SD= 0.72. Det användes Post hoc pairwise comparison med 

Figur 2. Resultat för reaktionstid. Avrundat till två decimaler. 

Figur 3. Resultat för antal rätt och fel. Avrundat till två decimaler. 

Figur 4. Resultat för Spatial Span- test. Avrundat till två decimaler. 
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LSD korrigering. Det fanns även signifikant skillnad mellan manipulationerna vitt brus (M= 

44.30) och tyst (M= 46.71), p= 0.001 och SD= 0.71, vidare även mellan manipulationerna 

vitt brus (M= 44.30) och två dialoger (M= 45.78), p= 0.035 och SD= 0.69. Det fanns ingen 

interaktionseffekt mellan någon av variablerna. 

Igenkänningstest. Enligt 

Mauchly's Test of Sphericity, visade 

igenkänningstestet inte sfäricitet i 

stickprovet (p= 0.020, df= 5). Det 

fanns signifikant skillnad mellan grupp 

1 och grupp 2 (Greenhouse-Geisser 

F(2.82)= 3.18, p= 0.027) gällande 

poängresultat på igenkänningstestet. 

Post hoc, pairwise comparison med 

LSD korrigering, påvisade signifikant skillnad mellan manipulationerna vitt brus (M= 11.37) 

och en dialog (M= 10.70), p= 0.003 och SD= 0.22. Det fanns även signifikant skillnad mellan 

manipulationerna tyst (M= 11.36) och en dialog (M= 10.70), p= 0.02 och SD= 0.28. 

  
Diskussion 

Syftet med studien var att utreda hur individens uppmärksamhet påverkas av olika 

ljudmanipulationer specificerat med forskningsfrågan “Hur påverkas uppmärksamheten av 

manipulationerna: tyst, vitt brus, en dialog, två parallella dialoger?”. Initialt ämnade 

författarna att kunna redovisa hur deltagare med olika uppmärksamhetsnivåer presterar under 

olika ljudmanipulationer. Författarna kunde genom hypotesprövning inte finna några 

statistiskt signifikanta skillnader. Detta innebär således att det inte förekommer något stöd för 

att förkasta nollhypoteserna. Eftersom flera metodologiska problem uppdagades under 

studiens gång, är det sannolikt att studiens förutsättningar var otillräckliga för att besvara 

hypoteserna. Därmed ligger fokus på att diskutera metodologiska aspekter.  

Sammanfattningsvis kan felkällor bero på hur Go/ No Go-testet delades upp, hur 

fördelningen av deltagare till grupp 1 och grupp 2 gjordes samt den bristande experimentella 

kontrollen som uppstod på grund av att Mechanical Turk användes.  

 

Figur 5. Resultat för igenkänningstest. Avrundat till två decimaler. 
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Intressanta resultat 

Om hypoteserna hade fokuserat på att utreda förhållandet mellan olika 

ljudmanipulationer i specifika delar av uppmärksamhet hade författarna kunnat visa att (1) 

individer, oavsett uppmärksamhetsnivå, presterar i Spatial Span- testet sämre med vitt brus än 

i resterande manipulationerna tyst, en dialog och två parallella dialoger. (2) Individer, 

oavsett uppmärksamhetsnivå, presterar i igenkänningstestet bättre i tyst och vitt brus än i 

manipulationen en dialog, där resultat för tyst och vitt brus skiljer sig åt minimalt (0.01 

poäng).   

Det finns en signifikant skillnad (p= 0.001 och SD= 0.7) i Spatial Span- testet, mellan 

manipulationerna vitt brus (M= 44.30) och tyst (M= 46.71). Denna signifikans kan inte 

associeras till MBA-modellen eftersom studiens deltagare presterade bättre i tystnad. Enligt 

MBA-modellen skulle grupp 2 påverkats positivt av det vita bruset eftersom en miljö som är 

arousing kompenserar tonisk frisättning med fasisk frisättning av dopamin. Individer i grupp 

1 skulle ha presterat bättre i tyst, där dopaminhalt och SR är i balans, eftersom andra auditiva 

stimuli rubbar denna balans (Sikström & Söderlund, 2007). Sammanfattningsvis visas ingen 

interaktionseffekt, utan alla deltagare presterade bättre i tyst än i vitt brus. Trots detta kan 

inga slutsatser dras på grund av att analyserna utfördes med en LSD-korrigering. 

I Spatial Span- testet finns statistiskt signifikanta resultat mellan manipulationerna vitt 

brus (M= 44.30) och två parallella dialoger (M= 45.78), samt mellan manipulationerna vitt 

brus (M= 44.30) och en dialog (M= 46.20). Medelvärdena kan sättas i relation till varandra 

eftersom de tillhör samma typ av huvudtest. Resultatet kan tolkas som att deltagare får högst 

resultat i manipulationen en dialog och lägst resultat i manipulationen vitt brus. Det finns 

statistisk signifikant skillnad mellan grupp 1 och grupp 2, F(1)= 6.35, p= 0.013. Detta betyder 

att Spatial Span- testet visar två huvudeffekter. Grupp 2 har alltid lägre 

uppmärksamhetspoäng än grupp 1 i detta test. Den andra huvudeffekten innebär att 

uppmärksamheten påverkas negativt av vitt brus, oavsett uppmärksamhetsgrupp, vid 

jämförelse med manipulationerna tyst, en dialog och två parallella dialoger. Detta kan 

kopplas till arbetsminnet och Baddeleys (2000) teori om hur den exekutiva styrenheten lyckas 

skifta mellan den verbala och den visouspatiala förmågan. En interaktionseffekt hade 

eventuellt varit möjlig att upptäcka om indelningen till grupp 1 och grupp 2 gjorts på annat 

sätt.  
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I igenkänningstestet finns statistiskt signifikant skillnad (p= 0.003, SD= 0.22) mellan 

manipulationerna vitt brus (M= 11.37) och en dialog (M= 10.70), samt signifikant skillnad 

(p= 0.02, SD= 0.28) mellan manipulationerna tyst (M= 11.36) och en dialog (M= 10.70). 

Medelvärden kan sättas i relation till varandra, eftersom de berör samma typ av test. 

Resultatet kan tolkas som att deltagare får högst resultat i manipulationen vitt brus och lägst 

resultat i manipulationen en dialog. Det finns statistiskt signifikant skillnad mellan grupp 1 

och grupp 2. Värden visade dock att det inte råder sfäricitet, därför användes Greenhouse-

Geisser, F(2.82)= 3.18, p= 0.027. I igenkänningstestet framkommer ingen statistiskt 

signifikant skillnad mellan vitt brus och tyst, dock noteras högt värde för kurtosis i 

manipulationen tyst (5.065, SD= 0.406) vilket medför att resultat bör analyseras med stor 

försiktighet.  

Statistiskt signifikanta skillnader måste också analyseras med stor försiktighet. 

Anledningen till detta är att Post hoc- analysen, pairwise comparison, korrigerats med LSD. 

En mindre sträng korrigering valdes för att syftet med denna studie är att finna samband som 

på en makronivå skulle kunna bidra till befintlig forskning. Författarna ansåg att det var 

viktigt att indikera var det kan finnas skillnader, mer än att finna hur stora skillnaderna är. 

Den teoretiska grunden påvisar att det semantiska och episodiska minnet aktiveras för 

att begripa ord och meningars koncept och ordning. Vid igenkänningstestet aktiveras 

kognitiva funktioner för det episodiska minnet. Vidare behöver information bearbetas i den 

verbala (fonologiska) bufferten av arbetsminnet (t.ex. Baddeley, 2000). Enligt Smith och 

Kosslyn (2006) sker en lyckad inkodning och framplockning (Squire, 2004) om deltagaren 

associerar orden till existerande minnen. Konkurrerande, verbala, stimuli kan störa både 

inkodning och framplockning av relevanta ord. Hög talbegriplighet är ett sådant stimulus 

(Jahncke, 2012). En dialog har högre talbegriplighet än två parallella dialoger, vilket skulle 

kunna vara anledningen till att deltagarna fick sämst resultat när de exponerades för en dialog 

i igenkänningstestet. Den exekutiva kontrollen behandlar förmågan att sortera ut viktiga 

stimuli. Forskning visar att individer i ett mellanstort kontorslandskap skapar sätt att sortera 

bort externa och irrelevanta stimuli (Seddigh et al., 2015), kanske kan detta bero på att det 

råder lägre talbegriplighet och att flera dialoger förs samtidigt.  

Studiens forskningsfynd kan sammanfattas som att det hittades stöd för att olika typer 

av ljudmanipulationer kan ha olika effekter på kognitiva funktioner för uppmärksamhet, 
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beroende på arbetsuppgift. Något stöd för att personer med hög eller låg 

uppmärksamhetsförmåga påverkas olika av sådana ljudmanipulationer hittades inte. För att 

skapa optimala studie- och arbetsförhållanden bör vidare forskning göras inom området men 

också i globalare utsträckning. Denna studie var endast tillgänglig i USA, vilket blev en 

kulturell begränsning. Vidare förespråkar Arbetsmiljöverket en tyst arbetsmiljö, vilket denna 

studie problematiserar genom att påvisa att det är samspelet mellan arbetsuppgift och 

bakgrundsljud som är den kritiska faktorn.  

 

Experimentell kontroll 

Genom användande av applikationen och Mechanical Turk kunde författarna undvika 

eventuell forskarbias och subjektiva bedömningar. Detta på grund av att författarna inte hade 

någon personlig interaktion med deltagarna och att alla deltagare således bemöttes på samma 

vis. Om det förekommit interaktion mellan författare och deltagare hade dock eventuella 

missförstånd eller oklarheter kunnat klaras upp. 

Ett antal problem med att använda Mechanical Turk uppmärksammades, främst 

gällande bristande experimentell kontroll. Det gick inte att kontrollera om testen gjordes av 

samma person vid flera tillfällen. Författarna försökte kontrollerade detta genom att ta reda på 

vilka ID-nummer i Firebase som matchade ID-nummer i Google Forms. Skapande av flera 

deltagarkonton via Mechanical turk, kunde inte heller kontrolleras. Det fanns en spärr i 

Mechanical turk som blockerade samma användare från att deltaga i samma HIT flera gånger, 

dock kunde denna spärr inte gynna studien eftersom deltagarna rekryterades ur flera olika 

pilotstudier. Eftersom experimentet grundas på ljudmanipulationer är det viktigt att ljuden 

presenteras under lika förutsättningar, vilket endast kan göras i en kontrollerad miljö. Detta 

gäller alla ljudmanipulationer i experimentet, i synnerhet den tysta manipulationen. 

Författarnas kontroll begränsades till att den tysta manipulationen användes under specifika 

deltest. Det fanns därav ingen möjlighet att kontrollera miljö och okontrollerat bakgrundsljud 

som deltagaren riskerade att exponeras för. Detta kan ha medfört, speciellt för tyst 

manipulation, att den inte blev lika “tyst” för alla deltagare och i synnerhet inte så tyst som 

den borde ha varit. Eftersom det finns en teori som påstår att individer presterar bättre med 

visst bakgrundsljud, kan det finnas risk för att individer omedvetet tenderar att befinna sig i 

den prestationsoptimerande miljön. En deltagare med låg uppmärksamhet kan således tendera 
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att dra sig till en brusig miljö, exempelvis ett café. Resultatet kan därmed inte med säkerhet 

fullständigt representera ljudmanipulationen som spelades upp via applikationen. Om 

manipulationen tyst spelades upp medan deltagaren befann sig i en brusig cafémiljö, kanske 

resultatet egentligen motsvarar manipulationen två parallella dialoger. För att få mer kontroll 

över dessa faktorer utfördes stickprov av bakgrundsljud. Detta kunde dock inte analyseras på 

grund av studiens begränsade omfattning.  

På grund av begränsade resurser hade författarna endast tillgång till tre olika dialoger. 

Det medförde en onaturlighet vid exponeringen eftersom ljudfilerna upprepades. Detta löstes 

på bästa möjliga vis genom randomisering av ljudfiler, då en deltagare aldrig fick höra 

samma kombination av dialoger mer än en gång. 

Deltagarnas val av material inför experimentet kunde inte kontrolleras, endast 

uppmanas. Typ av mjukvara och hårdvara kan ha påverkat resultatet, likaså typ av hörlurar. 

Applikationen krävde en iPhone för att utföra testen. Detta medförde inte endast en 

socioekonomisk begränsning, utan kan även ha medfört en felkälla på grund av att materialen 

kunde vara av olika kvalitet, exempelvis orsakat av mjukvaruålder. Författarna utgår från att 

örats impedans (“Impedansaudiometri”, u.å.) varierar beroende på hur hörluren är 

konstruerad, det vill säga hur hörlurssnäckan sitter i eller på örat. Vid decibelmätning insåg 

författarna att olika hårdvaror genererade olika utfall på decibelmätaren, trots inställning av 

samma volymenhet. Detta medförde skillnad i manipulationerna och med tanke på de krav 

SR har gällande ljudnivå kan detta ha påverkat deltagarna olika. Eftersom SR sker i 

hörselsystemet (Eguiluz et al, 2000), kan en hörselnedsättning ha en inverkan. Dyslektiker 

har ofta nedsatt läshastighet och problem med inkodning (Maria Ekling, 2016), vilket skulle 

kunna påverka resultat från igenkänningstesten. Detta hade kunnat undersökas genom att 

ställa frågor men gjordes inte på grund av studiens omfattning. 

Då författarna inte hade någon experimentell kontroll över deltagarens utförande och 

individuella förutsättningar bör denna studie kompletteras med en jämförande studie. För 

validitetssäkring, bör en sådan studie genomföras i laboratorisk miljö där maximal 

experimentell kontroll råder. Ekologisk validitet skulle kunna uppnås genom att utföra 

experimentet i den kontext forskningen syftar att undersöka, i detta fall arbetsmiljö. 
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Validitet och reliabilitet 

Problem med validiteten i experimentet beror, bland annat, på ett mer komplext 

samband mellan ljudmanipulation och arbetsuppgift än vad denna studie kunnat omfatta. 

Olika typer av arbetsuppgifter kräver olika kognitiva funktioner som påverkas på olika sätt av 

olika ljudmanipulationer. I dataanalysen utfördes en Mixed ANOVA på manipulationerna där 

de tre huvudtesten sågs som ett enhetligt mätinstrument för uppmärksamhet, vilket inte 

visade statistiskt signifikanta resultat. Det kan bero på att huvudtesten i sig mäter olika 

kognitiva funktioner. Spatial Span- testet mäter förmågan att bibehålla information i 

korttidsminnet, igenkänningstestet mäter förmågan av inkodning och framplockning, medan 

Go/No Go- testet mäter den exekutiva förmågan att välja relevant information och bortse 

ifrån irrelevant information.  

Gällande Go/No Go-testet genererar nuvarande metod ett medelvärde för reaktionstid, 

samt en summering av antal rätt och fel. De två delarna riskerar att slå ut varandra på grund 

av att varje rätt genererar en poäng och varje fel en minuspoäng. Reaktionstiden kan istället 

analyseras genom att konvertera reaktionstiderna eftersom ett lågt resultat indikerar hög 

uppmärksamhet, till skillnad från övriga huvudtest. Bearbetning för att ta fram en lämplig 

metod ansågs inte vara inom ramarna för studiens omfattning. Go/No Go- testet bör även 

delas upp ytterligare enligt följande: summan korrekta svar, summan felaktiga svar samt 

summan av hur många missar deltagarna gjort. I denna studie är det endast en sammanslagen 

summa av antal korrekta och felaktiga svar, vilket problematiserar en djupare analys av hur 

motorisk hämning varierar beroende på uppgift och manipulation. Grundat på tidigare 

forskning (exempelvis Trommer et al, 1991) kan ovan nämnd uppdelning av Go/No Go- 

testet möjliggöra djupare forskning av hur metylfenidat påverkar motoriska responser och 

hämningar. Detta kan bidra till forskning kring ljudmanipulation som substitut för 

medicinering som forskare redan proponerat (exempelvis Söderlund et al., 2010; Söderlund et 

al., 2007). 

På grund av validitets- och reliabilitetsproblem kan resultat från denna studie inte 

jämföras med signifikanta resultat från tidigare forskning.  
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Självskattning 

Deltagarna delades, utefter median, in i uppmärksamhetsgrupperna 1 och 2. Om 

grupperna hade delats in efter extremt höga och extremt låga värden istället hade 

gruppindelningen troligtvis haft större genomslag i analyserna. Tidigare forskning 

(exempelvis Söderlund & Sikström, 2008) har påvisat statistiskt signifikanta resultat som 

denna studie inte kunnat påvisa.  

Ytterligare felkälla till detta är att tidigare studier avser barn medan denna studie 

behandlar vuxna. Skillnader som kan indikera olika förutsättningar är bland annat att barn har 

ett bredare hörselspektrum än vuxna (Alphonce et al., 2000) och att antalet procent 

människor som får diagnosen ADHD minskar med åldern (Biederman et al., 2000), vilket 

skulle kunna påverka grupp 2 så att medelpoängen för vuxnas uppmärksamhet blir högre 

jämfört med barns och att skillnaderna mellan gupp 1 och 2 blir mindre. Detta förutsätter 

dock att individer med ADHD får extremt lägre värden än resten av personerna i grupp 2. 

Vidare uppmärksammas att detta område är relativt nytt inom forskningen och därmed 

uppmanas källkritik. 

Deltagarens uppmärksamhetsnivå skattas subjektivt, vilket kan leda till problem om 

individen har en felaktig självuppfattning. Ifall deltagare, på grund av sämre självinsikt, får 

låga medelvärden på självskattningen men sedan gör väldigt bra ifrån sig på huvudtesten, kan 

det resultera i att deltagare påverkar hela gruppens medelvärde till en felaktig 

medelvärdesökning. Det omvända gäller om deltagaren felaktigt delas in i grupp 1, det vill 

säga om deltagarens generella uppmärksamhet är mycket lägre än medelvärdet för resterande 

deltagare i gruppen. En objektiv uppmärksamhetsskattning hade kunnat reducera felskattade 

extremvärden och därmed ge en mer korrekt statistisk analys. På liknande vis finns en risk för 

att deltagarnas sociala önskvärdhet påverkat svaren och vidare placerat dem i inkorrekt 

uppmärksamhetsgrupp (grupp 1 eller grupp 2). För att kontrollera detta skulle en jämförelse 

gjorts av varje individs poäng på självskattning med individens uppmärksamhetspoäng. 

 

Etiska aspekter 

Författarna strävade efter att följa alla etiska riktlinjer, dock kan deltagarnas 

anonymitet ha hotats genom exempelvis att de var tvungna att ange en e-mail adress inför 

testerna. Vidare kopplades länken till den andra studien som lades in i instruktionerna på 
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Mechanical Turk, automatiskt till deltagarens Facebook. Handledare utlovade dock 

garanterad anonymitet för detta test. 

Det är viktigt att ha en tillförlitlig volymmätning för deltagarens säkerhet. Författarna 

menar att en lägre volym borde bestämts och instruerats då en tillförlitlig volymkontroll inte 

kunde ske trots att det skulle kunnat påverka SR. 

Den ekonomiska ersättningen följde Mechanical Turks rekommendationer, detta på 

grund av att ekonomisk ersättning gällande experiment hade kunnat ligga bakom deltagarnas 

anledning till medverkan. Det gjordes dock ingen undersökning eller utvärdering av 

deltagarnas intressen eller incitament. Således kan eventuell påverkan av dessa faktorer inte 

utredas. 

I applikationen ställs frågan om deltagaren medicineras för ADHD. Författarna 

förstod att detta kunde vara en känslig fråga. Därför tydliggjorde det i instruktionerna på 

Mechanical Turk att sådana frågor skulle komma att ställas. 

 

Övrig diskussion 

Författarna menar även att felkälla kan ha uppstått på grund av att det inte togs 

hänsyn till om deltagarna medicinerades för ADHD. I applikationen fick deltagaren besvara 

frågan om huruvida de medicinerades för ADHD eller inte. Det borde således ha skett en 

sortering som uteslöt deltagare som medicinerades på grund av att författarna inte har 

vetenskaplig grund för hur och om det finns några fördelar eller nackdelar att exponera 

sådana deltagare för exempelvis vitt brus. Sikström och Söderlund (2008) uppmärksammade 

att en sådan sortering kan ge signifikanta resultat. En sortering gjordes dock inte på grund av 

den begränsade omfattningen av denna studie. 

I de två statistiska analyserna som genomfördes noteras en skillnad i deltagarantal, 

138 deltagare i den ena analysen och 141 i den andra. Detta kan bero på tekniska problem i 

applikationen, såsom utebliven eller felaktig manipulation vilket gjort att resultat inte 

registrerats, vilket bör utvärderas. Skillnaden i deltagarantal ansågs inte påverka resultatet 

tillräckligt markant, för att tas hänsyn till i denna studie. 

 Författarna är medvetna om de grammatiska fel som förekommer i omfattningen av 

studiens bilagor. De språkliga misstagen kvarstår eftersom författarna ville delge en uppriktig 

bild av vad som presenterades för deltagarna. 
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Slutsats och förslag på vidare forskning 

Sammanfattningsvis fann studien stöd för att olika ljudmanipulationer kan ha en 

konsekvens för kognitiva funktioner/uppmärksamhet beroende på typ av arbetsuppgift. Något 

stöd för att personer med hög eller låg uppmärksamhetsförmåga påverkas olika av sådana 

ljudmanipulationer kunde dock inte hittas. Vidare påvisar resultat inte stöd för tidigare 

forskning som menar att vitt brus gynnar uppmärksamhetsförmågan. Det fanns inga 

signifikanta resultat gällande studiens specifika hypoteser. Alla alternativa hypoteser (H1, 

H2, H3, H4, H5, och H6) förkastas. därmed behålls samtliga nollhypoteser (H0). På grund av 

bristande validitet och reliabilitet i metod kan därför inga starka slutsatser dras.  

Framtida forskning bör ta i beaktning att Go/No Go- testens olika delar kan räknas 

samman på lämpligare vis för att få ett lämpligare mått på exekutiv förmåga. Eftersom 

indelning av uppmärksamhetsgrupper och den experimentella kontrollen var bristfällig, bör 

dessa faktorer beaktas med största noggrannhet i framtida studier.  

Författarna föreslår förbättring genom att (1) utföra likartat experiment i laboratorisk 

miljö, (2) använda en objektiv skattning för uppmärksamhet inför gruppindelning samt (3) en 

gruppindelning som avser extrema värden för uppmärksamhet.  

Ytterligare förslag på framtida forskning är en fördjupning inom samband mellan 

uppmärksamhet, ljud och kroniska nedsättningar, såsom dyslexi, färgblindhet och 

hörselskador. Författarna hoppas att framtida studier kan bidra till en optimerad arbetsmiljö, 

oavsett individuella förutsättningar.  
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Appendix 
Bilaga 1 

We are conducting research about attention. 

 

How do I participate? 

1). Start by clicking on the link provided below. You will answer a few questions and follow 

instructions. 

2.) Download the Smartnoise application and create an account. Follow the instructions given 

in the app to complete tests. The first step is a self-assessment questionnaire. 

3). You will be given a code from the Smartnoise application after finishing the last test. 

4.) First, enter the code in the form and then enter the same code in Mechanical Turk to 

recieve payment. These instructions will be given in the form as well. 

  
You are required to work undisturbed for approximately 30 minutes. To do this you need turn 

on the "do not disturb" function on your device (for instructions see 

https://support.apple.com/en-us/HT204321 ). You are also required to not exit the app while 

doing the tests. To qualify for payment you need to make sure the volume when doing the 

tests is correct: 13 out of 16 volume levels on your device 

  
What do I need to participate? 

You need to download the app from the american appstore (the free app called " Smartnoise 

research"  produced by Smartnoise AB). This requires a device with iOS 8.0 or later. It also 

requires 54.9 MB available on your device. To create an account in the app, you will need an 

e-mail adress (as username). 

You need an iPhone with internet access. You can choose if you want to use a 

computer or iPhone to complete the form (linked below). The application have to be 

downloaded from Appstore, meaning you have to use an iPhone for the tests. If possible, 

please use headphones produced by Apple, otherwise please use high quality headphones 

Make sure you adjust the volume to level 13 while doing the tests- this is of importance for 

the research results. Further instructions will be given later. 
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This experiment will explore possible correlations between different noise conditions 

and cognitive performance. There will be questions about ADHD and medication. You will 

later confirm that you have received information about this experiment. You also give your 

electronical consent to participate in this study, that you are over 18 years old, are aware that 

you participate voluntarily and are able to cancel at any time. You also allow your personal 

information to be registered under Mechanical Turk’s and the Smart Noise application´s 

terms and conditions and that the collected data will be stored and used for research. Your 

user ID and email adress can be linked together, however, this information will not be interest 

for researchers conducting this experiment, apart from linking the forms with experimental 

tests in the application. Your personal information will be handled with the greatest possible 

confidentiality. Your results will also be handled confidentially and will be used in this 

research project and possibly in further research. 

You will be exposed to high volume during the tests. Cancel test if you experience 

discomfort of any sort. The requesters for the HIT disclaims all responsibility regarding 

discomfort during participation. When participating the worker claims responsibility to 

follow ethical guidelines and laws of one´s location. 

Select the link below to participate. At the end of tests in the app you will receive a 

code to paste into the box below and in Google forms to receive credit for participating 

(remember the code given in the app. This is not the same as your user ID!). 

 

Make sure to leave this window open as you complete the survey. When you are finished, 

you will return to this page to paste the code into the box. 

 

Template note for Requesters - To verify that Workers actually complete your survey, 

require each Worker to enter a unique survey completion code to your HIT. Consult with 

your survey service provider on how to generate this code at the end of your survey. 

  
After finishing all instructions above please go to following link and follow instructions 

http://www.personality5.com/ 

http://www.personality5.com/ 
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Bilaga 2 

 

By ticking "yes", I confirm that I've read the instructions on Mechanical Turk for this HIT 

and give my full consent. 

- Yes I give my full consent. 

 

I have an iPhone (with internet access) and headphones available. 

- Of course! 

 

Please, if you have it, use in-ear headphones produced by Apple. Otherwise use high quality 

headphones. 

- Got it! 

 

My headphones are produced by 

- Apple 

- Other 

 

I will use 

- In-ear headphones 

- On-ear headphones 

 

While doing the tests in the app, please make sure that the volume is adjusted correctly. You 

will see a volume indicator. Please put the volume on level 13 (13/16). 

- I will! 

 

You are required to work undisturbed. To do this you need to turn on the "do not disturb" 

function on your device. 

- Okey! 

 

You are also required to not exit the app while doing the tests. 

- I promise! 
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Please download the Smartnoise app from the American Appstore on your iPhone. Type in 

"Smartnoise research" in the search box (NOT the Smart Noise by Florian Student). Choose 

the free app produced by Smartnoise AB. Follow instructions in the app and create an 

account (USERNAME NEEDS TO BE AN E-MAIL ADDRESS). Do not forget to remember 

the code you are given when you have completed the tests in the app. When you are done, 

please get back here to complete the form! 

- I’m on it! 

 

Did you have the headset on all the time (please answer truthfully, it will not influence your 

payment) 

- Yes 

- No 

 

Thank you for participating! Please enter your code. Remember that you also need to enter 

the code once again on Mechanical Turk to get paid. 
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Bilaga 3 
- Male/ Female 

- Are you taking any medication for ADHD, yes/no 

- Age 

- Education: Primary School, Secondary School, Junior Highschool, Senior 

Highschool, University, Working 
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Bilaga 4 
1) You often fail to give close attention to details or makes careless mistakes in      

schoolwork/ work 

2) You have a difficulty to listen when spoken to directly 

3) You have a difficulty in organizing tasks and activities 

4) You often lose things that are important (toys, school assignments, books etc) 

5) You are forgetful in daily activities 

6) You often fidget with hands and feet and squirms in seat 

7) You have difficulties to sustain attention even during funny activities 

8) You find it hard to follow instructions and to finish tasks 

9) You avoid or dislike tasks that require your attention for a longer period of time 

10) You are easily distracted 

11) You have difficulties awaiting turn 

12) You are often “on the go” and feel restless 
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Bilaga 5 
  
  
 

 
  
  
  
  

 


