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Sammanfattning 

 
I flera tidigare undersökningar om återgivning av auditiva listor har det varit en bättre 

återgivning för listor med en presentationsröst än för listor med två alternerande röster. En 

förklaring som föreslagits är att en organisationsstrategi används som försvårar återgivningen 

av alternerande röster. Strategin innebär en sortering av orden så varje ord sorteras i 

röstgrupper vid inkodningen. Med underlag av det förslaget antogs att återgivning röst-för-

röst skulle vara bättre än återgivning i presentationsordning, eftersom återgivnings-

instruktionen och organiseringen av objekten i minnet då stämmer överens. Föreliggande 

experiment avsåg att testa denna hypotes och kunde inte stödja den. Men en intressant 

interaktion mellan återgivningsinstruktion och kön på deltagarna hittades, som indikerar att 

män presterar sämre i instruktionen återgivning röst-för-röst än i presentationsordning medan 

det inte var någon skillnad mellan de två återgivningsinstruktionerna i kvinnors prestation. 

Slutsatserna från resultaten diskuteras. 

 

Nyckelord: gruppering, återgivning röst-för-röst, kön, ”talker variability effect” 
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Abstract 

 
Title: Recall of wordlists presented in alternating voices: A comparison between two 

recall instructions. 

In many earlier investigations a recall advantage of auditory lists spoken in a single voice has 

been found over recall of lists spoken in two alternating voices. One explanation proposed is 

an organization strategy which makes recall of alternating-voice lists so difficult. The strategy 

implies sorting same-voice words into same-voice groups at encoding. Based on this 

proposition, it was assumed that voice-by-voice recall would be better than recall in order of 

presentation, as then the recall instruction and the organization of items in memory would be 

in concordance. The present experiment tested and was unable to support this hypothesis. 

However, an intriguing interaction between recall instruction and the sex of the participants 

was found, indicating that males perform worse in the voice-by-voice recall instruction than 

in serial recall while females’ performance did not differ between the two recall instructions. 

Implications of these results are discussed. 

 

Keywords: grouping, recall voice-by-voice, gender, talker variability effect 
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1. Introduktion 
 

Tidigare studier om korttidsminnet där stimulusmaterialet bestått av listor med objekt 

upplästa av en eller flera röster, har visat på en högre återgivning när ett auditivt material lästs 

upp av bara en röst. När fler röster har presenterat materialet har återgivningen försämrats. 

Sådana resultat kallas för ”the talker variability effect” (Greene, 1991; Martin, Mullennix, 

Pisoni, & Summers, 1989; Mattingly, Studdert-Kennedy, & Magen, 1983). Orsaken till varför 

det blir så är ännu inte helt klart. Hur materialet har presenterats, eller vilken återgivnings-

ordningen är kan ha betydelse för prestationen. Syftet med denna studie var att pröva om 

återgivningsordningen hade någon betydelse för återgivningsprestationen. 

Martin et al. (1989) genomförde tre experiment med listor med tio ord upplästa 

av en röst och jämförde resultaten med resultat från listor där orden lästes upp av flera röster. 

När flera röster användes var det flera röster med samma kön i en multiröstlista, och en lista 

med röster med olika kön. Alla resultat visade på ”the talker variability effect”. I samtliga 

betingelser var återgivningen fri eller i presentationsordning. Resultatet visade att antalet rätt i 

tidiga seriepositioner var signifikant fler i enröstlistorna än i de två multiröstlistorna. De båda 

multiröstlistorna skilde sig inte signifikant från varandra. På sena seriepositioner fanns ingen 

signifikant effekt av en eller flera röster. Författarna antog att multiröstlistor kräver mer 

kapacitet av korttidsminnets resurser när de processas än enröstlistor. Vid multiröstlistor finns 

färre resurser kvar för subvokal upprepning av orden och det leder i sin tur till att de faller i 

glömska (Martin et al., 1989). Om det är tillgången på resurser som styr återgivningen, så 

skulle återgivningen vara sämre ju mindre resurser som finns till förfogande. Men här brister 

förklaringen eftersom ett experiment av Greene (1991) visar att effekten av ”talker 

variability” blir ännu större när minnesmaterialet hålls konstant i samtliga listor, vilket borde 

kräva mindre resurser av minnet. Resultatet motsäger Martins tolkning.  

I en lista med ord, med återgivning i presentationsordning, är antalet rätt 

återgivna ord högre på den sista seriepositionen än listans tidigare seriepositioner. Det uppstår 

en så kallad recencyeffekt, det vill säga att det sker en uppgång av återgivningen i slutet av 

listans ord (Greene, 1991). En teori säger att hågkomsten av tidigare information försvagas 

när ny information kommer. Teorin kallas för ”overwriting” och det kan här förklara varför de 

senare orden i listan har högre återgivning än de tidigare. Enligt teorier om ”overwriting” 

skulle försökspersonerna ha lättare att återge flerröstlistor. Anledningen skulle vara att när ny 

information presenteras med en annan röst än tidigare, identifieras det som ett nytt objekt som 
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inte stör den äldre informationen lika mycket som ett objekt med större likheter skulle göra 

(Greene, 1991). Men studierna om ”the talker variability effect” visar alla på motsatsen. I 

Greenes studie användes listor med en röst eller alternerande manlig/kvinnlig tvåröstlista och 

instruktioner gavs om att återge orden efter presentationsordningen. Även denna studie 

resulterade i en sämre återgivning av två-röstlistorna. Greene föreslog som orsak till ”the 

talker variability effect” att stimulusmaterialet inkodades grupperat. Exempelvis finns en 

studie av Broadbent och Gregory från 1961 (refererade i Greene 1991) som visar att 

gruppering av objekt kan ske om de fysiskt liknar varandra. Om materialet presenterades av 

två alternerande röster skulle det inkodas efter likheter i rösterna istället för i 

presentationsordning. Detta skulle då medföra att försökspersonen skulle ha lättare att återge 

dem i den gruppering av materialet som inkodningen skedde enligt. Tulving och Colotla 

(refererade i Greene, 1991) genomförde en studie och använde listor med flera språk, som 

hade sämre återgivning än listor med bara ett språk. De drog slutsatsen att med listorna som 

innehöll bara ett språk så organiserade försökspersonerna orden enligt en strategi för bästa 

möjliga prestation, men när listorna innehöll flera språk tenderade försökspersonerna att 

använda sig av en annan strategi och organisera dem efter språket, även om det inte är den 

mest framgångsrika för en bättre återgivning. På samma sätt skulle det kunna vara med ”the 

talker variability effect”. När flera röster används tenderar försökspersonerna att organisera 

dem efter röst trots att återgivningsprestationen försämras. Alltså borde återgivningen 

förbättras något när den sker röst-för-röst, alltså enligt samma organisationsprocess som vid 

inkodningen. Det vill säga att försökspersonen organiserar inkommande inforation efter de 

röstkategorier som de presenterats i och när de också återger dem enligt dessa röstkategorier 

borde prestationen vara bättre än om återgivningen var seriell. 

Flera studier har visat att människor tenderar att gruppera ord efter röst i 

flerröstlistor vilket också påverkar återgivningen. Frick (1989) föreslår att gruppering av ett 

material med röster fungerar organiserande, detta efter ett experiment där orden fonologiskt 

liknade varandra i sin respektive grupp, vilket skulle medföra ledtrådar vid återgivningen. I 

experimentet användes samma ändelser eller samma bokstäver i början av orden för att de 

skulle likna varandra ljudmässigt inom sin grupp. Röster skulle alltså fungera på samma sätt 

som ljuden i experimentet. LeCompte och Watkins (1993) drog efter sin studie slutsatsen att 

minnets organisering står i närmare relation till perceptuell organisering än tidigare påvisats. 

Enligt gestaltpsykologiska principer att saker hör ihop som liknar varandra utformades 

experiment som visade en organisering i korttidsminnet baserat på särdrag som gör att orden 

ger ledtrådar om varandra, i det här fallet med hjälp av manliga respektive kvinnliga röster. I 
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olika listor presenterades ord där vissa ord fungerade som ledtrådar (=probe). Efter 

uppläsningen presenterades dessa ledtrådar och försökspersonerna skulle då återge det ord 

som efterföljde ”probe” (=target). Om ”target” var presenterat med samma röst som ”probe” 

var återgivningen högre än om en annan röst hade läst upp ”target”.   

I tidigare minnesforskning har forskning om skillnader mellan kön blivit 

försummad trots att könsskillnader existerar (Herlitz, Nilsson, & Bäckman, 1997). Ingen av 

de tidigare refererade studierna har undersökt huruvida det finns skillnader mellan könen i 

prestation i återgivningen av multiröstlistor. Vid tidigare studier om prestation vid återgivning 

av ord och andra enklare arbetsminnestester har det inte påvisats några signifikanta skillnader 

mellan män och kvinnor. Det är först när uppgifterna har krävt en högre grad av verbalt 

processande som kvinnor tycks ha varit bättre än män (Herlitz et al., 1997; Robert & Savoie, 

2006). Ett exempel på en sådan uppgift är att kvinnor har presterat bättre än män när de 

producerat serier av siffror i slumpmässig ordning utan att upprepa eller missa någon siffra.  

I tidigare refererade experiment har listor med ord lästs upp för 

försökspersonerna, som sedan skulle återge dem antingen direkt i den ordning de hörde dem 

d.v.s. i presentationsordning, eller fri återgivning utan någon angiven ordning. I följande 

experiment undersöks vad som händer med korttidsminnets prestation när en lista av ord läses 

upp alternerande av en manlig och en kvinnlig röst med instruktioner om återgivning i både 

presentationsordning och röst-för-röst. Om Greenes (1991) hypotes stämmer att orden kodas 

in efter röst borde återgivningen förbättras om den organiseras på samma sätt som 

inkodningen. Alltså syftar experimentet till att undersöka om återgivning röst-för-röst är 

förbättrad kontra återgivning i presentationsordning. 

 

1.1 Syfte 

 

• Syftet med föreliggande experimentet är att ta reda på om återgivningen förbättras när 

den organiseras efter röst istället för presentationsordning. Studien syftar även till att 

se om några skillnader finns mellan män och kvinnor i prestation. 

 

1.2 Hypotes 

 

• Prestationen är bättre när återgivningsordningen organiseras efter röst jämfört med 

återgivning i presentationsordning. 
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1.3 Frågeställning 

 

• Finns det några skillnader mellan könen i prestation i återgivningsinstruktionen röst-

för-röst? 

 

 

2. Metod 

 

2.1 Försökspersoner 

 

Deltagarna bestod av 32 personer i åldern 20 till 30 år. Av dessa var 16 kvinnor och 16 män. 

Medelåldern för både män och kvinnor var ca 23 år. Standardavvikelsen i ålder för båda 

könen var 3. Försökspersonerna rekryterades genom ett bekvämlighetsurval. En ersättning 

utgick till försökspersonerna i form av en biobiljett. 

 

2.2 Material 

 

32 listor användes vid presentationen för varje försöksperson. Varje lista bestod av åtta 

enstaviga ord. Orden var; Vas, Mur, Pil, Haj, Bly, Ask, Frö, Sko. För att skilja orden från 

varandra började inget på samma bokstav. Listorna presenterades för deltagarna i hörlurar, där 

vartannat ord lästes upp av en man och vartannat ord av en kvinna. Det första ordet lästes upp 

av en mansröst i samtliga listor. Orden var inspelade på förhand. Varje lista hade en hastighet 

på en sekund mellan varje ord. Ljudvolymen var densamma i alla listor och för alla 

försökspersoner. Uppläsningsordningen på orden är slumpmässig i alla 32 listor. 

 

2.3 Design 

 

Experimentet har en faktoriell mixad design med tre oberoende variabler. Dessa är 

återgivningsinstruktion, kön på försöksperson samt serieposition med åtta lägen. 

Återgivningsinstruktionerna hade två lägen med återgivning i presentationsordning som det 

ena och det andra var återgivning röst-för-röst. Beroendevariabeln är antalet rätt återgivna ord 

på rätt position. Den oberoende variabeln återgivningsinstruktion manipulerades inom 

försökspersonerna och variabeln kön mellan försökspersonerna. 
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2.4 Procedur 

 

Experimentet ägde rum i ett litet rum utan fönster endast belyst av en lampa med en 60W 

glödlampa i, med anledning av att alla deltagare skulle utföra testerna under samma 

ljusförhållanden. Testerna ägde rum under fem dagar mellan klockan nio på morgonen och ca 

fem på eftermiddagen. En person åt gången gjorde testet. Deltagarna fick instruktioner att 

använda hörlurarna under hela testet och att följa de instruktioner som stod på dataskärmen. 

Listorna presenterades i block om två, med sammanlagt fyra faser. För hälften av 

försökspersonerna startade ett block med fyra träningstest med återgivning i 

presentationsordning, som inte räknades med i resultatet. Därefter följde 16 listor med 

återgivningsinstruktion i presentationsordning. Nästa block startade med fyra träningstest med 

nya återgivningsinstruktioner, nu efter röst. Av de 16 män och 16 kvinnor som utförde 

testerna var könen också jämnt fördelade mellan de två blocken. Först återges de fyra orden 

som mannen läst upp i ordning, och därefter de fyra ord som kvinnan läst upp i ordning. 

Deltagarna hade ingen vetskap innan testerna började om när återgivningsinstruktionerna 

skulle komma, utan när en ny del av testet startade kom också de nya 

återgivningsinstruktionerna. Den seriella återgivningen kallas för återgivning i 

presentationsordning och när återgivningen organiseras efter röst kallas den för återgivning 

röst-för-röst. För att motbalansera presentationsordningen fick den andra hälften av 

försökspersonerna börja med återgivningsordning röst-för-röst i 16 listor och följande16 listor 

med återgivning i presentationsordning. Listorna presenterades i hörlurar och direkt efter 

uppläsningen kom orden upp i slumpmässig ordning på en dataskärm med en ruta intill varje 

ord. Försökspersonen ombads klicka på rutan intill det ord i den ordning de hört dem i sina 

respektive återgivningsinstruktioner. Alla ord klickades i innan nästa lista kunde presenteras, 

så om försökspersonen inte kunde ange positionen för något av orden måste denne alltså 

gissa. Testerna ägde rum utan tidspress, men varje test varade ca 30 minuter. 

 

2.5 Dataanalys 

 

Varje rätt angivet ord på rätt position gav en poäng. Varje försöksperson kunde således ha 

maximalt åtta rätt i varje lista och maximalt 256 rätt totalt. För att få maximala åtta rätt i 

återgivning röst-för-röst måste de angivna svaren vara på rätt position d.v.s. för ord upplästa 

av mannen på position 1, 3, 5 och 7 skulle svarsordningen vara 1, 2, 3 och 4. För ord som blev 

upplästa av kvinnan på position 2, 4, 6 och 8, var svarsordningen 5, 6, 7 och 8. 
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Försökspersonernas sammanlagda poäng analyserades med en trevägs variansanalys. Det 

program som användes var statistikprogrammet SPSS for Windows 15.0. Som signifikansnivå 

har valts ett p-värde på.05. t-tester har använts vid uppföljningar av resultaten. 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

 

Av de etiska hänsyn som tagits kring studien kan nämnas att deltagarna har informerats om 

sina rättigheter angående frivilligheten att delta, att deltagandet är anonymt och hur deras 

resultat kommer att redovisas. Den information de fick om testerna inkluderade 

tillvägagångssättet. Vi frågor om studiens syfte, innan testernas genomförande, informerades 

bara att det var en undersökning om korttidsminnets processer. Efteråt besvarades frågorna 

mer detaljerat vid eventuell förfrågan. De som frågade fick också sina enskilda resultat 

skickade till sig via mail. 

 

 

3. Resultat 
 

I Figur 1 visas medelvärdet för antalet rätt för varje serieposition i respektive 

återgivningsinstruktion. Analysen av resultatet beräknades på antalet rätt återgivna ord i 

vardera betingelsen återgivning i presentationsordning och återgivning röst-för-röst. Kravet på 

sfärisitet var uppfyllt, vilket gjorde att frihetsgraderna för analyserna med 

inompersonsvariabel inte behövde justeras. En 2(återgivningsinstruktion) 

x8(serieposition)x2(kön) ANOVA visade att det inte var någon huvudeffekt av 

återgivningsinstruktioner, F(1, 30)=0.52, MSE=18.57, p=.48, vilket innebär att prestationen i 

de båda återgivningsinstruktionerna inte skilde sig åt. Som väntat var det huvudeffekt av 

serieposition, F(7,210)=82.51, MSE=6.73, p<.01, vilket också framgår tydligt i Figur 1. 

Det var ingen huvudeffekt av kön, F(1,30)=0.71, MSE=52.55, p=.41, vilket 

betyder att det inte var någon skillnad mellan män och kvinnor. Resultaten visar att det blev 

en interaktion mellan återgivningsinstruktion och kön, F(1,30)=7.67, MSE=18.57, p<.01. 

Figur 2 visar hur könen presterar i de båda betingelserna.  t-tester visar att det finns en 

skillnad mellan de båda återgivningsinstruktionerna för män, där t(15)=2.41, p<.05. 

Skillnaden är också signifikant mellan könen i instruktionen återgivning i 

presentationsordning, t(30)=2.15, p<.05. Däremot påvisades ingen skillnad mellan könens 
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prestation i de båda betingelserna. Inte heller finns det någon signifikant skillnad mellan 

könen i instruktionen återgivning röst-för-röst. Det finns en signifikant interaktion mellan 

återgivningsinstruktion och serieposition F(7,210)=4.08, MSE=3.72, p<.05. Figur 1 visar 

också en uppgång mellan serieposition tre och fyra i betingelsen röst-för-röst som visar att en 

tendens till gruppering av materialet efter röst har ägt rum enligt instruktionen. Alltså att en 

recencyeffekt har skett på den sista seriepositionen av första uppläsningsrösten. Ett t-test 

mellan de båda seriepositionerna visar t(31)=-2.02, MSE=0.40, p=.052. 
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Figur 1. Deltagarnas medelvärden på varje serieposition, för återgivning i 

presentationsordning och röst-för-röst återgivning. 
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Figur 2. Medelvärden i de båda återgivningsinstruktionerna mellan män och kvinnor.
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4. Diskussion 

 
Syftet var att ta reda på om återgivningsordningen hade någon betydelse för 

återgivningsprestationen. Resultatet visar inte på någon huvudeffekt mellan de två 

återgivningsinstruktionerna. Enligt frågeställningen om könen presterar olika i återgivning 

röst-för-röst, kan resultaten inte stödja att det finns någon skillnad mellan män och kvinnor. 

Men interaktionen återgivningsinstruktion och kön bör särskilt studeras närmare. Det var 

skillnad mellan de båda återgivningsinstruktionerna hos män, där återgivning i 

presentationsordning hade den bättre prestationen. Skillnad fanns också att finna i återgivning 

i presentationsordning mellan kön, där män presterade bättre än kvinnor. Men eftersom 

kvinnor presterar något bättre, dock inte signifikant, i återgivning röst-för-röst än i 

presentationsordning, samtidigt som att männens prestation försämras signifikant i 

återgivning röst-för-röst kan man anta att det finns skillnader i hur män och kvinnor klarar att 

handskas med olika återgivningsinstruktioner. Studier har visat att kvinnor presterar bättre än 

män på uppgifter som mäter episodiskt minne (Herlitz et al., 1997) och på uppgifter som 

mäter verbala processer (Herlitz et al., 1997; Robert & Savoie, 2006). Kanske finns det 

paralleller mellan att organisera ett material efter presentationsröst och hur det verbala 

processandet fungerar. 

Däremot var det en liten, dock inte signifikant försämring i återgivningen under 

instruktionen röst-för-röst, utom mellan seriepositionerna tre och fyra, där det finns en 

uppgång som kan betraktas som signifikant då p=.052. Uppgången kan bäst förklaras av den 

recencyeffekt som uppstår i återgivningen av en serie med stimulusmaterial. I detta 

experiment är återgivningen grupperad efter röst, och recencyeffekten visade sig uppstå två 

gånger i samma serie eftersom stimulusmaterialet finns i två grupper efter röst. I tidigare 

forskning har det blivit en nedgång i återgivningsprestationen av multiröstlistor jämfört med 

enröstlistor. I denna studie där alternerande röster användes i båda betingelserna fick 

prestationen en nedgång när instruktionen var att återge orden grupperat istället för i 

presentationsordning, även om den inte är signifikant sämre. Teorin att det krävs mer av 

kapaciteten vid återgivning av tvåröstlistor tycks vara gällande även här eftersom prestationen 

är något försämrad då försökspersonerna instrueras att organisera orden i en annan ordning än 

den de presenterats i. Kan slutsatsen dras att ännu mer kapacitet krävs när orden inte bara lästs 

upp av flera röster, som i ”talker variability effect”, utan att försökspersonerna dessutom ska 

utarbeta en ny strategi för att minnas dem som ersätter den seriella? Greenes (1991) förslag att 

inkodningen sker grupperat efter röst kan däremot inte uteslutas. Instruktionen var att 
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gruppera stimulusmaterialet i återgivningen och när prestationen fick en liten nedgång innebär 

det att inkodningen av materialet fortfarande kan ske efter röst, men processerna är mer 

komplicerade, vilket lämnar färre resurser till återgivningen och det förklarar 

prestationsnedgången, vilket andra studier också kommit fram till (Greene, 1991; Martin et 

al., 1989). Således kan inte denna studie stödja hypotesen att prestationen skulle förbättras när 

återgivningsordningen grupperades efter röst jämfört med återgivning i presentationsordning. 

Inte heller var det några signifikanta skillnader i prestation mellan män och kvinnor i de båda 

återgivningsinstruktionerna. 

Ett förändringsförslag av studien är att ha olika ord i alla 16 listorna för att 

underlätta för försökspersonerna att skilja listorna från varandra och på så vis kanske uppnå 

en bättre prestation genom att undvikandet av interferens listorna emellan. Den eventuellt 

förbättrade, eller försämrade, prestationen förväntas då uppstå i båda återgivnings-

instruktionerna, men möjligheten finns ändå att resultatet kan påverkas för att urskilja de båda 

instruktionerna från varandra genom att den ena instruktionen skulle kunna få en signifikant 

bättre prestation än den andra. Förslaget grundas på deltagarnas subjektiva uttryck om 

svårigheterna med testet i stort. Ett annat förändringsförslag är ha listor innefattande ett större 

antal ord där orden lästes upp alternerande av en man och av en kvinna. Försökspersonerna, i 

två grupper med män i den ena gruppen och kvinnor i den andra, skulle vid återgivningen 

ange de ord upplästa bara av mannen i ena återgivningsinstruktionen och sedan av kvinnan 

upplästa orden i återgivningsinstruktion nummer två. Detta för att vidare undersöka om 

respektive kön har mer referenser till det ena eller det andra könet av det slag som Frick 

(1989) talar om i sin teori om ”recovery”, det vill säga teorin att materialet finns representerat 

som grupper i korttidsminnet. Det skulle i så fall kunna vara till hjälp att förklara att 

prestationen skilde sig åt mellan män och kvinnor i avseendet att män presterade bättre än 

kvinnor i första återgivningsinstruktionen och att män presterade sämre medan kvinnor gjorde 

den bättre prestationen i återgivningsinstruktion nummer två. Detta för att se om det finns en 

skillnad i hur män och kvinnor har referenser till kön på röst. Det förändrar då syftet med 

studien till att ha för avsikt att studera tendenser till grupperingar istället för 

återgivningsordningens betydelse för prestationen. 
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