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Abstract

Title: Serial recall of two-voice lists: Words are not perceptually organized by voice.

The present study examined how voice affects the perceptual grouping of words in short-term 

memory that are auditory presented. Three different voice-lists were used: single-voice, 

alternating-voice and split-voice. In single-voice lists all words were presented in the same 

voice. In alternating-voice lists words were presented alternately in a male and a female voice. 

Finally, in split-voice lists words were presented grouped four and four in a male and a female 

voice. It was hypothesized that recall would be best for split-voice lists, especially at serial 

position 4 and 5. This was not confirmed. However, in line with earlier investigations, a recall 

advantage of single-voice lists was found in comparison with recall of alternating-voice lists 

at the beginning of the serial position curve. Taken together, these results suggest that words 

are not perceptually organized by voice in short-term memory. Like earlier studies this study 

found that recall of single-voice lists was better than alternating-voice lists at the first serial 

position, a result that yet has to be explained.

Keywords: Multi-voice lists, serial recall, short-term memory, perceptual organization  



Sammanfattning

Rådande studie undersökte hur rösten på auditivt presenterade ord påverkade den perceptuella 

grupperingen av dessa ord i korttidsminnet. Tre olika röstlistor användes: singelröst, 

alternerande röst och splitröst. I singelröstlistorna presenterades alla orden av samma röst. I de 

alternerande röstlistorna presenterades vartannat ord av en man och vartannat ord av en 

kvinna. Slutligen, i splitröstlistorna presenterades orden grupperade fyra och fyra efter röst. 

Hypotesen var att återgivningen skulle vara bäst för splitröstlistorna, speciellt på serieposition 

4 och 5. Detta kunde inte bekräftas. I linje med tidigare forskning fann även denna studie att 

återgivningen i början av seriepositionskurvan var bättre för singelröstlistorna än de 

alternerande röstlistorna. Dessa resultat antyder att ord inte organiseras perceptuellt efter röst i 

korttidsminnet. Varför återgivningen i början av seriepositionskurvan är bättre för 

singelröstlistorna än de alternerande röstlistorna behöver fortfarande förklaras.

Nyckelord: Multiröstlistor, seriell återgivning, korttidsminne, perceptuell organisering.
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1. Introduktion

När en lista med minnesobjekt (vanligen ord eller siffror) presenteras auditivt återges den 

bättre om alla ord har samma röst jämfört med om rösterna varierar inom en lista (Greene, 

1991; Martin, Mullennix, Pisoni, & Summers 1989; Watkins, & Watkins, 1980). I dessa 

studier har listorna med minnesobjekt varit uppdelade i två olika röstmönster; a) singelröst 

(i.e. alla minnesobjekt läses av samma mans- eller kvinnoröst) och b) alternerande röst (i.e. 

vartannat minnesobjekt läses av en man och vartannat minnesobjekt av en kvinna). Orsaken 

till detta fenomen är ännu okänd.

Martin et al. (1989) undersökte hur varierandet av tio olika presentationsröster påverkar 

återgivningen av ord i början av en lista. I Experiment 1 var försökspersonerna fördelade i tre 

olika grupper; singelröst, multipla talare samma kön och multipla talare olika kön. I 

röstlistorna där multipla talare förekom varierades tio olika röster inom listan. I listorna med 

multipla talare olika kön presenterades orden av fem olika mansröster och fem olika 

kvinnoröster. Resultatet visade att återgivningen för singelröstlistan var signifikant bättre än 

för de två andra listorna på de tre första seriepositionerna. Martin et al. (1989) antog att 

singelröstlistornas fördel låg i att percipieringen av de multipla röstlistorna krävde mer 

ansträngning och att det därmed fanns mindre resurser kvar vid repetitionen av 

minnesobjekten. Skulle det ha varit fallet borde resultatet ha varit betydlig sämre för de 

alternerande röstlistorna sett över alla seriepositioner och inte bara i början. 

Watkins och Watkins (1980) undersökte hypotesen att alternerandet av röster skulle öka 

återgivningen av minnesobjektet i slutet av en lista. Försökspersonerna i studien fick lyssna på 

listor med sexton ord, nya för varje lista, som de sedan fritt skulle återge. Listorna 

presenterades antingen av en enda röst (dvs. singelröstlistor) eller så alternerades en mans-

och en kvinnoröst (dvs. alternerande röstlistor). Teorin om interferens säger att ju mer lika 

någonting är, i detta fall likheten mellan två minnesobjekt, desto större blir interferensen 

mellan dem. Eftersom orden i alternerande listor läses upp av olika röster är den akustiska 

likheten mellan orden mindre och därmed bör interferensen mellan orden också bli mindre. 

Resultaten visade att återgivningen inte blev bättre av att variera presentationsrösterna. Istället 

fann de i ett av experimenten att återgivningen för orden i början av listan var aningen bättre 

för singelröstlistorna. Watkins och Watkins (1980) spekulerade att fördelen för 

singelröstlistorna i början av listorna kunde bero på att ord som är homogena i någon viktig 

aspekt är enklare att organisera än ord som är heterogena. Det faktum att återgivningen inte 

var bättre i slutet för de alternerande listorna förklarade de med att det minne som används för 
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att komma ihåg nyligen sagda minnesobjekt inte är strukturerat eller organiserat efter 

röstkvalitet.

Greene (1991) utförde en serie experiment där han prövade samma hypotes som 

Watkins och Watkins (1980) gjorde, men med den väsentliga skillnaden att försökspersoner i 

Greenes studie skulle återge den seriella ordningen av åtta minnesobjekt. I Experiment 1

användes enstaviga engelska ord som minnesobjekt och i Experiment 2 användes siffror 

mellan 1 och 9. Resultaten för dessa två experiment visade att återgivningen genomgående 

var bättre för singelröstlistan. Från en studie gjord av Tulving och Colotla (1970) hämtade 

Greene (1991) idén till en tänkbar förklaring till varför återgivningen var bättre när samma 

röst presenterade alla minnesobjekten i en lista. Tulving och Colotla (1970) lät trespråkiga 

försökspersoner återge listor med ord som presenterades visuellt i ett eller flera språk. 

Återgivningen av ord från flerspråkiga listor var sämre än för listor med ord som bara 

presenterades i ett språk. Denna effekt menade Tulving och Colotla uppstod för att 

försökspersonerna var fria att organisera minnesobjekten i enspråkslistorna på ett sådant sätt 

att det skulle leda till maximal återgivning. För de flerspråkiga listorna tenderade 

försökspersonerna istället att organisera minnesobjekten i språkgrupper, något Tulving och 

Colotla inte trodde var ett lika effektivt sätt att organisera orden efter och därmed också 

gjorde återgivningen sämre för de flerspråkiga listorna. Greene (1991) antog att det var 

möjligt att försökspersonerna i hans experiment organiserade orden i röstgrupper. Eftersom 

den perceptuella organisationen av orden i de alternerande röstlistorna inte stämmer överens 

med kraven på seriell återgivning blir återgivningen sämre för dessa listor. Om detta 

antagande är riktigt, bör en lista där minnesobjekten är organiserade m-m-m-m-k-k-k-k (i 

denna studie kallade splitröstlistor) istället för m-k-m-k-m-k-m-k (i denna studie kallade 

alternerande röstlistor), leda till förbättrad återgivning. Enligt Greene (1991) leder båda dessa 

presentationer till en organisering av orden efter röst, men för splitröstlistorna kommer den 

perceptuella organiseringen överensstämma med återgivningsordningen och därmed kommer 

återgivningen också att vara bättre för splitröstlistorna. Denna hypotes ska föreliggande studie 

pröva. Samtliga av de ovan nämnda studierna har funnit att återgivningen är bättre i början av 

seriepositionskurvan för singelröstlistorna än för de alternerande röstlistorna. Därför ska 

föreliggande studie även pröva om det förhållandet även gäller för denna studie.

Studier av perceptuell gruppering (dvs. organiseringen av minnesobjekt utifrån hur de 

perceptuellt blir presenterade) har visat att när presentationen av en sekvens med 

minnesobjekt manipuleras genom att exempelvis pauser läggs in mellan två minnesobjekt 

eller via spatial manipulering (t.ex. hälften av minnesobjekten spelas upp från en plats i ett 



7

rum och den andra hälften från en annan plats i rummet) blir återgivningen bättre (Frankish, 

1989; Frick, 1989; Ryan, 1969). När det auditiva seriella minnet testas minns 

försökspersonerna generellt minnesobjekten som är först och sist i en lista bättre än de 

minnesobjekt som är belägna i mitten av listan. Dessa effekter kallas för primacy och recency, 

där primacy gäller den förbättrade återgivningen av minnesobjekt i början av en lista och 

recency den förbättrade återgivningen av minnesobjekt i slutet av en lista (Jones, Hughes & 

Macken, 2006). En följd av primacy- och recencyeffekten är den seriepositionskurva (dvs. att

kurvan får en U-form) som blir då resultaten illustreras grafiskt (Frick, 1989; Greene, 1991;

Jones et al., 2006; Martin et al. 1989). Det den perceptuella grupperingen gör är att det

dessutom blir förbättrad återgivning på andra seriepositioner än bara i början och i slutet av en 

lista. En sekvens med minnesobjekt kan ses som ett objekt som har två ytterpunkter (dvs. den 

första och sista seriepositionen i en lista). Singelröstlistorna grupperas perceptuellt som ett 

enda objekt, medan splitröstlistorna grupperas i två objekt (Frankish, 1989; Frick, 1989). 

Frankish (1989) fann i ett av sina experiment att gruppering efter röst var lika effektiv 

som temporal gruppering. Försökspersonerna i det experimentet fick lyssna på fyra olika typer 

av listor innehållande nio siffror, som de sedan skulle återge seriellt. Listorna som enbart var 

organiserad efter röst presenterades siffrorna i grupper om tre med alternerande mans- och 

kvinnoröst. Att det blev gruppering efter röst i Frankish studie kan bero på att 

försökspersonerna skulle minnas den seriella ordningen på siffror. Siffror är generellt enklare 

att gruppera än ord (Frick, 1989). Därför ska föreliggande studie pröva om det blir gruppering 

efter röst när ord används istället för siffror och när rösterna grupperas m-m-m-m-k-k-k-k 

(dvs. splitröstlistorna i denna studie).

1.1 Föreliggande studie

I tidigare studier som använt sig av multiröstlistor (Frankish, 1989; Greenes, 1991; Martin et 

al., 1989; Watkins & Watkins, 1980) har det förekommit en del metodologiska tveksamheter. 

Till exempel har försökspersonerna i merparten av ovan nämnda studier varit två eller flera 

samtidigt när de gjort testet. Föreliggande studie ska minimera sådant som kan störa 

försökspersonerna under experimentet. Dels ska försökspersonerna vara ensamma när de utför 

testet, dels ska de lyssna på orden de ska minnas genom hörlurar. I denna studie kommer hela 

testproceduren skötas av ett dataprogram. Det innebär att försökspersonerna kommer att 

återge ordningen på orden direkt i dataprogrammet, som i sin tur är programmerat på ett 

sådant sätt att återgivningsordningen måste ske från serieposition 1 till serieposition 8, vilket 

gör att försökspersonerna måste återge orden i samma ordning som de presenteras. Ett annat 
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dilemma är vilken typ av minnesobjekt som ska användas. I denna studie kommer samma åtta 

ord användas för samtliga listor. Detta för att användandet av nya ord för varje ny lista 

innebär att försökspersonerna hela tiden måste identifiera orden, vilket kräver mer resurser 

(Greene, 1990). Användandet av siffror i sin tur underlättar för gruppering (Frick, 1989).

Experimentet i föreliggande studie är uppbyggd kring tre olika röstlistor; singelröst (alla 

ord presenterad av antingen en man eller en kvinna), alternerande röst (m-k-m-k-m-k-m eller 

k-m-k-m-k-m-k-m) och splitröst (m-m-m-m-k-k-k-k eller k-k-k-k-m-m-m-m). Grupperingen 

av de två rösterna i splitröstlistan gör det möjligt att organisera minnesobjekten i två grupper 

om fyra ord per röst (i.e. i mansröst och kvinnoröst) istället för att minnas listan som en grupp 

om åtta ord, som är fallet för singelröstlistorna. De alternerande röstlistorna kan, likt 

splitröstlistorna, organiseras som två mindre objekt. Men för de alternerande listorna stämmer 

inte den perceptuella organisationen överens med den ordning som försökspersonerna ska 

återge orden på. Detta innebär att splitröstlistorna har bäst återgivning av de tre listorna. 

Dessutom är återgivningen för serieposition 4 och 5 bättre i splitröstlistorna än i de två andra 

listorna. I splitröstlistorna fungerar serieposition 4 och 5 tillsammans med serieposition 1 och 

8 som ändpunkter i två objekt (i.e. objekt 1: position 1-4 objekt 2: position 5-8). För 

singelröstlistorna fungerar endast serieposition 1 och 8 som ändpunkter och därmed bildar de 

listorna ett enda större objekt. För de alternerande listorna blir återgivningen av serieposition 

4 och 5 sämre eftersom den perceptuella organiseringen av orden inte överensstämmer med 

den ordning som orden ska återges.

1.2 Syfte

Syftet med den här experimentella studien är att undersöka hur rösten på auditivt presenterade 

ord påverkar återgivningen av dessa ord i korttidsminnet. 

1.3 Hypoteser

Hypotes 1

 Återgivningen är bättre för splitröstlistorna än för de två andra listorna (singelröstlista

och alternerande röstlista). 

Hypotes 2

 För serieposition 4 och 5 är återgivningen bättre i splitröstlistan än i de två andra 

listorna. 
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Hypotes 3

 Återgivningen är bättre för singelröstlistor än för alternerande röstlistor i början av 

seriepositionskurvan.

2 Metod

2.1 Försökspersoner

Trettio försökspersoner värvades på Högskolan i Gävle genom ett bekvämlighetsurval. Det 

var 20 kvinnor och 10 män som deltog och de var mellan 20 och 35 år gamla med en 

medelålder på 24 år. För sin medverkan erhöll varje försöksperson en biocheck.

2.2 Material 

Minnesmaterialet bestod av åtta ord: vas, mur, pil, haj, bly, ask, frö och sko.

Utifrån dessa åtta ord konstruerades slumpmässigt 39 ordsekvenser, varav tre användes som 

träningstest. I ordsekvenserna lästes orden upp med en sekunds mellanrum av en inspelad 

mans- eller kvinnoröst. Samma mans- och kvinnoröst användes för samtliga listor och 

rösterna var inspelade i ett ekofritt rum. 

För att motbalansera ordningen för ordsekvenserna delades de in i tre block (A, B och 

C) om 12 sekvenser vardera. Där varje block (A, B och C) spelades in som en 

singelröstlista(1), en alternerande röstlista(2) och en splitröstlista(3), vilket gav sex möjliga 

kombinationer (i.e. A1B2C3, A1B3C2, A2B1C3, A2B3C1, A3B1C2, A3B2C1). 

Ordsekvenserna hölls konstant mellan försökspersonerna genom att en tredjedel av 

försökspersonerna hörde block A som singelröst, en tredjedel hörde block A som alternerande 

röst och en tredjedel hörde block A som splitröst osv. I singelröstlistorna lästes alla orden av 

antingen en man eller en kvinna. I de alternerande listorna lästes vartannat ord av mannen och 

vartannat ord av kvinnan. I splitröstlistorna lästes de fyra första orden av mannen eller 

kvinnan och de fyra sista orden av det kön som inte läste de fyra första orden

Hälften av singelröstlistorna som en försöksperson hörde lästes orden av en mansröst 

och för den andra hälften av listorna lästes orden av en kvinnoröst. Med avseende på denna 

motbalansering konstanthölls vilka listor som lästes upp av en mansröst och vilka som lästes 

upp av en kvinnoröst. Detsamma gällde för de två andra listtyperna. För de alternerande 

röstlistorna började hälften med att en mansröst läste det första ordet och den andra hälften 

började med att en kvinnoröst läste det första ordet. För splitröstlistorna började hälften av 
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listorna med att en mansröst läste de fyra första orden och den andra hälften läste en

kvinnoröst de fyra första orden.

2.3 Design

Designen i denna studie var en 3 x 8 faktoriell inompersonsdesign. Den första oberoende 

variabeln var listtyp i tre lägen (singelröstlista, alternerande röstlista och splitröstlista) och den 

andra oberoende variabeln var serieposition bestående av åtta seriepositioner. Den beroende 

variabeln var andelen rätt placerade ord.

2.4 Procedur

Av de försökspersoner som värvades fick två strykas på grund av datorproblem och således

användes 30 försökspersoner i experimentet. Varje försöksperson utförde testet i ett enskilt 

rum där de satt framför en bärbar dator och lyssnade på orden de skulle minnas genom 

hörlurar. Före testet startade fick försökspersonerna en kort muntlig genomgång om vad 

experimentet gick ut på. Därefter lämnades de ensamma för att läsa den förprogrammerade 

instruktion som syntes på bildskärmen. Där instruerades de att de skulle få höra listor med åtta 

ord i hörlurarna där orden ibland sades av en man och ibland av en kvinna, men att detta inte 

var något de skulle bry sig om. Försökspersonerna informerades om att deras uppgift var att 

återge orden i samma ordning som de presenterades. De fick ett exempel på hur en korrekt 

ordningsföljd såg ut och att de fick en poäng för varje ord som var placerad på rätt plats i 

listan.

Testsviten inleddes med tre träningstest, ett för varje listtyp. Träningstestet var 

detsamma för alla försökspersoner, det vill säga att de hörde likadana listor i samma ordning 

(först alternerade röstlista sedan singelröstlista och sist splitröstlistan). Efter det sista ordet i 

varje lista följde en sekunds paus innan en svarsruta kom upp mitt på bildskärmen. I 

svarsrutan visades de åtta orden i slumpmässig ordning och försökspersonens uppgift var att 

ordna orden i den ordning som de presenterades. Försökspersonen svarade genom att klicka 

med muspekaren på det ord som de trodde presenterats först i listan och fortsatte sedan med 

nästa ord tills alla åtta orden i en lista var placerade på en serieposition. Därefter klickade de 

på OK och en ny ordsekvens startade. När de tre träningstesten var avklarade fortsatte 

testsviten med de resterande 36 listorna. Testet i sin helhet tog 20-30 minuter att genomföra.
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2.5 Statistik

Försökspersonerna fick en poäng för varje ord de placerade på rätt serieposition i listan, vilket 

gjorde att den maximala poängen per ordsekvens var åtta poäng och att totalt 

försökspersonerna kunde få 96 poäng för varje röstlista. För att pröva skillnaden i 

återgivningsprestation mellan listtyperna och interaktionen mellan listtyp och serieposition 

användes variansanalyser. Data har analyserats med ett signifikanskrav på p< .05. Alla 

analyser har gjorts i statistikprogrammet SPSS version 15.0.

2.6 Forskningsetiska aspekter

Försökspersonernas deltagande i experimentet var frivilligt.

3 Resultat

Resultatpresentation är uppdelad efter de tre hypoteser som ställdes i introduktionen. 

3.1 Övergripande jämförelse mellan de tre olika listtyperna

Den första hypotesen predicerade att återgivningen skulle vara bättre för splitröstlistorna än 

för de två andra listorna. Detta bekräftades dock inte då en 3 (listtyp) x 8 (serieposition) 

variansanalys visade att det inte var någon huvudeffekt av listtyp, F(2,58)= 0.39, p> .05.

Däremot var det en huvudeffekt av serieposition, F(7,203)= 71.58, p< .001. Att serieposition 

blir signifikant syns tydligt i Figur 1, där alla tre seriepositionskurvor uppvisar bäst 

återgivning i början och i slutet av respektive listtyp. Det var ingen interaktion mellan listtyp 

och serieposition, F(14,406)= 1.15, p> .05. 

0

2

4

6

8

10

12

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Serieposition

M
ed

el
vä

rd
e Splitröst

Singelröst

Alt. Röst

Figur 1. Seriepositionskurvor för de tre röstlistorna baserade på medelvärdet för antalet rätt återgivna ord för 

varje serieposition.
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3.2 Jämförelse av återgivningen för serieposition 4 och 5

Den andra hypotesen predicerade att det skulle vara en skillnad mellan de tre listtyperna på 

serieposition 4 och 5. Inte heller denna hypotes kunde beläggas statistiskt. En variansanalys 

för inompersonsdesign beräknades för de tre listtyperna för dessa två seriepositioner. 

Analysen visade att det var en huvudeffekt av serieposition, F(1,29)= 19.82, p< .01. Däremot 

var det inte någon huvudeffekt av listtyp, F(2,58)= 0.94, p> .05. Det var inte heller någon 

interaktion mellan listtyp och serieposition, F(2,58)= 0.34, p> .05. Om försökspersonerna

hade organiserat orden i röstgrupper hade det visat sig i bättre återgivning för splitröstlistorna 

i serieposition 4 och 5. I Figur 1 syns tydligt att så inte är fallet. Återgivningen för 

splitröstlistorna är istället närmast identiska med de alternerande röstlistorna.

3.3 Jämförelse av återgivningen för de första seriepositionerna mellan singelröstlistorna 

och alternerande röstlistor

Den tredje hypotesen predicerade att återgivningen i början av seriepositionskurvan skulle 

vara bättre för singelröstlistorna än för de alternerande röstlistorna. Denna hypotes kunde 

bekräftas statistiskt. En 2 (singelröstlista, alternerande röstlista) x 4 (serieposition 1-4) 

variansanalys visade att det förelåg huvudeffekt av serieposition F(3,87)= 80.03, p< .01. 

Däremot var det inte någon huvudeffekt av listtyp, F(1,29)= 0.05, p> .05. Variansanalysen

visade också att det förelåg en interaktion mellan listtyp och serieposition F(3,87)= 3.99, p< 

.01. Ett t-test mellan singelröstlista och alternerande röstlista visade att det är en signifikant 

skillnad mellan de två listorna på serieposition 1 t(29)=2.15, p<.05, sådan att återgivningen 

var bättre för singelsröstlistorna.

4 Diskussion

4.1 Huvudresultat

Denna experimentella studie undersökte om den seriella återgivningen av auditivt 

presenterade listor med ord blir bättre om listan var organiserad som i splitröstlistans fall (dvs. 

m-m-m-m-k-k-k-k) än om listan presenterades med samma röst eller med alternerande röster 

(dvs. m-k-m-k-m-k-m-k). Resultatet visade att det inte var någon skillnad i återgivningen sett 

över alla seriepositionerna mellan de tre olika listtyperna, vilket förkastade Hypotes 1. 

Återgivningen för serieposition 4 och 5 var inte bättre för splitröstlistan än för de två andra 

röstlistorna, vilket förkastade Hypotes 2. Likt tidigare studier (Greene, 1991; Martin et.al., 
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1989; Watkins & Watkins, 1980) fann även denna studie att det var en förbättrad återgivning 

för singelröstlistan på den första seriepositionen, vilket bekräftade Hypotes 3.

4.2 Resultatdiskussion

Resultaten tyder på att försökspersonerna inte organiserade orden efter de två rösterna i 

splitröstlistorna. Antagandet stärks av det faktum att återgivningen för serieposition 4 och 5 

inte var bättre för splitröstlistorna än för de två andra listtyperna, vilket borde ha varit fallet 

om försökspersonerna hade organiserat orden efter röst. Här är Watkins och Watkins (1980) 

tolkning, till varför de alternerande röstlistorna i deras studie inte hade en bättre återgivning i 

slutet av listorna, intressant. De menade att det minne som används för att återge orden 

presenterade i recency-delen av listan inte är organiserat med hänseende till röstkvalitet, något 

som verkar stämma med denna studies resultat. Förmodligen har försökspersonerna gjort

likadant, oavsett vilken listtyp de hört, för att komma ihåg ordningen på orden i varje 

ordsekvens. Att återgivningen inte var bättre för splitröstlistorna motsäger Greenes (1991) 

antagande att rösten används för att organisera minnesobjekt. Om försökspersonerna hade 

organiserat orden efter röst borde resultaten mellan de tre listorna ha skilts sig betydligt mer 

åt. Speciellt borde skillnaden mellan splitröstlistorna och de alternerande röstlistorna ha varit 

större baserat på Greenes antagande att båda dessa listor leder till en organisering av orden 

efter röst. Om så hade varit fallet borde återgivningen ha varit bättre för splitröstlistorna då 

den perceptuella organisationen av orden i de listorna skulle överensstämma med 

återgivningskraven. 

Frankish (1989) fann att gruppering efter röst var lika effektiv som temporal gruppering. 

Den stora skillnaden mellan föreliggande studie och Frankish studie var att försökspersonerna 

där skulle minnas den seriella ordningen på nio siffror som presenterades omväxlande i mans-

och kvinnoröst i grupper om tre. Det är möjligt att spekulera i att skillnaden mellan resultaten 

beror på att siffror generellt är enklare att gruppera än ord.

Likt tidigare studier om multiröstlistor (Greene, 1991; Martin et.al, 1989; 

Watkins & Watkins, 1980) fick även denna studie en något bättre återgivning av 

singelröstlistorna på serieposition 1. I listorna som används vid experiment som testar det 

seriella minnet är den första och sista seriepositionen i listan ytterpunkterna och för

singelröstlistorna har dessa ytterpunkter samma röst, vilket inte gäller för de andra två 

listorna. Här är frågan vad rösten har för betydelse för den förbättrade återgivningen för 

singelröstlistan på serieposition 1. Jämförs återgivningen på den sista seriepositionen mellan 

de tre listtyperna är skillnaderna mellan dem marginella. På något sätt måste inblandandet av 
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fler röster i listan försämra inkodningen av det första ordet, en effekt som sedan försvinner för 

resterande seriepositioner. Watkins och Watkins (1980) spekulerade i att ord som är 

homogena i någon viktig aspekt (i denna studies fall att presentationsrösten är densamma för 

alla ord) är enklare att organisera än heterogena ord. Detta förklarar dock inte varför 

återgivningen endast är bättre i början av seriepositionskurvan. Om det stämde borde fördelen 

för de homogena orden sträcka sig över alla seriepositioner i singelröstlistorna. 

4.3 Metoddiskussion

Två av denna studies tre hypoteser blev förkastade, vilket skulle kunna bero på att rösterna 

som användes i experimentet inte skilde sig tillräckligt mycket åt i akustisk mening. 

Medelpoängen för de tre listtyperna i föreliggande studie låg väldigt nära varandra på så gott 

som alla seriepositioner. Något som kan vara en indikation på att rösternas avtryck i minnet 

inte blev tillräckligt stor.

Experimentets design i övrigt har varit bra då den har genererat seriepositionskurvor 

som liknar dem i andra studier. Det innebär att experimentet har undersökt det den var avsett 

att undersöka, nämligen det auditiva seriella korttidsminnet. 

4.4 Fortsatt forskning

Varför det är en skillnad i återgivning på första seriepositionen mellan singelröstlistor och 

alternerande röstlistor är fortfarande oklart och det är en intressant frågeställning att forska 

vidare på.
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