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Sammanfattning 

Denna studie grundar sig på en undersökning om hur 31 högskolestudenters kognitiva 

prestation, samt förmåga att skapa falska minnen påverkades av ett ovidkommande 

bakgrundsbrus. Studiens huvudsakliga hypoteser utformades utifrån tidigare forskning om hur 

ovidkommande ljudkällor påverkar den kognitiva förmågan samt inverkar på skapandet av 

falska minnen; 1) att ett ovidkommande bakgrundsbrus ökar förmågan att skapa falska 

minnen, 2) att ett ovidkommande bakgrundsbrus försämrar inlärningen av kognitiv 

information, 3) att ett ovidkommande bakgrundsbrus bidrar till en ökad återgivning av 

påhittad information, 4) att ett ovidkommande bakgrundsbrus försvårar förmågan att uppfatta 

tal. Resultatet visade en tendens av att falska minnen ökade i betingelsen utan bakgrundsbrus 

vilket går i hypotesens motsatta riktning. Vidare gav resultatet stöd åt hypotesen att 

ovidkommande bakgrundsbrus försämrar inlärningen av kognitiv information. I resultatet 

framgick även att det inte förelåg någon effekt mellan betingelserna beträffande återgivningen 

av påhittad information. Däremot bekräftades författarnas hypotes att ett bakgrundsbrus 

försvårar förmågan att uppfatta tal. 

    Författarna menar att studier likt denna är av stor betydelse för debatten kring hur buller i 

öppna kontorslandskap påverkar människors prestationsförmåga samt uppkomsten av fel 

information.   

Nyckelord :Falska minnen, kognitiv inlärning, brus 
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Abstract 

This study aimed to explore how 31 collage students' cognitive performance and their ability 

to create false memories were affected by the exposure of an extraneous background noise. 

The studies main hypotheses were based on previous research on how extraneous noise affect 

the cognitive ability and the creation of false memories: 1) that an extraneous background 

noise increases the ability to create false memories, 2) that an extraneous background noise 

impairs the learning of cognitive information, 3) that an extraneous background noise 

contributes to an increased representation of fictional words, 4) that an extraneous 

background noise impedes the ability to understand speech . 

   The results showed a tendency in which false memories increased in the condition without 

background noise, a result which goes in the opposite direction of the hypothesis. 

Furthermore, the result supported the hypothesis that the extraneous background noise impairs 

the learning of cognitive information. The results also showed that there was no effect 

between the conditions regarding the representation of fictional information. However, the 

result confirmed the hypothesis that a background noise impedes the ability to understand 

speech. 

   The authors believe that studies like this are of great importance to the debate about how 

noise in open plan offices affect people's performance and the appearance of error 

information. 

Keywords: False memories, cognitive learning, noise 

 

  



4 
 

 

Förord 

 

 

Tack! 

Författarna vill rikta ett stort tack till alla som medverkat i den föreliggande studien. 

Ett speciellt tack till Robert Ljung som handlett oss genom studiens alla faser och till John 

Marsh för goda råd. 
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1.Inledning 

Forskning av minnesillusioner och minnesförvrängningar har länge attraherat forskare med 

mål att förstå människans minneskonstruktion (Johansson & Stenberg, 2002). En 

förvrängning eller illusion av ett minne kan bidra till att vi människor minns händelser som 

inte går att förankra i verkligheten. Roediger (1996) beskriver minnesillusioner som en 

situation där människans rapportering av en tidigare händelse avviker ifrån händelsens sanna 

natur. Roediger & McDermott (1995) menar att hjärnans skicklighet att bygga scheman av 

information bidrar till skapandet av falska minnen. Detta kan bidra till att vi minnas ord som 

aldrig presenterats för oss (Roediger & McDermott, 1995). Något som kan ses som ett bevis 

för att den mänskliga hjärnan under vissa förhållanden blir offer för sin egen förmåga att 

associera (Armin Schniders, 2008). Bradley (2003) hävdar att den mänskliga hjärnan har 

bevisats vara mycket ömtålig och mottaglig för falska minnen.  

   Minnesprocessen går att dela in i tre aspekter; kodning, lagring och återhämtning av 

information. När vi utsätts för nya perceptuella intryck, visuella eller auditiva, sker en 

registrering. Denna registering/inkodning är avgörande för hur väl informationen sedan 

lagras. Beroende på i vilket kontext kodning och lagring sker varierar förmågan att återge 

korrekt information. Om kodning och lagring av information sker under en dålig betingelse, 

t.ex. buller, tenderar människan att söka ledtrådar i sina kognitiva scheman, samt ur kontextet 

som informationen inhämtats, för att åstadkomma och skapa meningsfullhet (Baddeley, 

1999). En sådan process tar kognitiva resurser i anspråk och gör därför själva lyssnandet mer 

krävande. Rabbitt (1966; 1968; 1991) har bevisat i ett flertal studier att inkodning under 

dåliga akustiska förhållanden försämrar förmågan att minnas information. Rabbitts (1966; 

1968; 1991) tolkning av resultaten är att krävande inkodningsförhållanden behöver större 

mental ansträngning för att tyda, tolka och förstå information. Således finns det färre mentala 

resurser kvar för vidare bearbetning i inkodningsprocessen. Denna tolkning får även stöd av 

forskning rörande individuella skillnader i minnesprestation (Pichora-Fuller, Schneider & 

Daneman, 1995). Det är även bevisat att falska minnen skapas i större utsträckning när 

inkodning av information sker i krävande akustiska miljöer. Falska minnen har även i tidigare 

forskning bevisats ha en koppling till människans aktivering av fonologiska och semantiska 

representationer (Cluff & Luce, 1990). Allt tal bygger på en ström av ljudvågor som vi 

mentalt delar upp i enskilda föremål (ord), varje föremål är sammanlänkat med ett nätverk och 

tusentals andra ord, vilka lagras i det mentala lexikonet. Lexikala uppgifter definieras som 

den information som lagras i sinnet om ett visst ord. För att känna igen och förstå ett ord 

krävs tidigare kunskap kring ordets innehåll och kontext. Ett inkommande auditivt stimuli 
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aktiverar en mängd andra ord som har en lexikal närhet till målordet. Detta är en automatisk 

process vilket öppnar ett nätverk av associationsord när ett specifikt ord aktiveras (Lieberman 

et al,1967; Luce, 1986; Marslen-Wilson & Tyler, 1980; McClelland & Elman, 1986). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Även Marslen-Wilson & Tyler (1980) har utvecklat en modell för talperception kallad för 

”Kohort modell.” Denna modell bygger på 1) att ett auditivt ord aktiverar en uppsättning ord i 

det mentala lexikonet, kallade för ”initial kohort ord," 2) att ord som tillhör kohort reduceras 

efter semantisk- och kontextuell information, 3) att reduktionsprocessen fortsätter tills 

kontextinformationen och information kring själva ordet är tillräckligt för att endast ett ord 

ska bli kvar. Under störning av ett bakgrundsljud tenderar vi att sluta eliminera möjliga 

kandidater  vilket leder till att fler ord aktiveras i det mentala lexikonet. Det semantiska 

nätverket representerar relationen mellan begrepp av semantisk likhet eller samförekomst. 

Dessa relationer är grundade på vår kunskap och förståelse samt hur vi associerar och tolkar 

olika företeelser i världen (Cluff & Luce, 1990). Om vi lyssnar till tal i en miljö med mycket 

bakgrundsljud försvåras identifieringen till följd av en höjning av bakgrundsnivån mätt i 

decibel. Likväl påverkas identifieringen på grund av att semantisk- och fonologisk 

information konkurrerar i den befintliga lyssningssituationen. Ett förhöjt bakgrundsljud kan 

försämra möjligheten att korrekt identifiera tal och informationen i bakgrundsljudet kan bidra 

med interferens. Ett konstant brusljud såsom vitt brus innehåller lika mycket energi i alla 

frekvenser och kan betraktas som informationslöst. Vitt brus bidrar därför endast till en 

försämring av signal-brus-nivån (Howard-Jones & Rosen 1993). Enligt Veitch (2002) bör 

Figur 1. En svensk översättning av "The Spreading Activation 

Model" (Collins & Loftus, 1975) illustrerad av författarna 
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bakgrundsnivån vara åtminstone 5 dB för att god taluppfattning ska erhållas. En dålig 

ljudmiljö ökar även skapandet av falska minnen. Deese- Roediger- McDermott (DRM) 

paradigmet tillåter forskare att enkelt studera uppkomsten av falska minnen. Metoden 

introducerades av James Deese (1959) som år  rapporterade att hans deltagare tenderade att 

felaktigt återge ett icke presenterat ord (t.ex. musik) efter att ha lyssnat till en lista av ord 

vilka går att associera till det kritiska ordet (t.ex. toner, noter, sång, radio, lyssna, gitarr) 

(Johansson & Stenberg, 2002).  

   År 1995 reviderade Roediger, McDermott och Deese sitt paradigm och förlängde den 

ursprungliga resultatdelen. De undersökte inte bara återgivning av kritiska ord utan även 

igenkänning av visuell information. Resultatet visade att deltagare, efter att muntligt 

presenterats för en lista av ord, med hög probabilitet associerade till och angav det kritiska 

ordet. Likväl skedde detta även när försöksdeltagarna muntligt presenterades för en lista av 

ord och sedan uppmanades att känna igen orden i tryckt form. Försöksdeltagarna gjorde ingen 

skillnad på de riktiga och de kritiska orden då de var övertygade om att dessa presenterats 

under testets gång (Roediger & McDermott, 1995).  

   En svensk version av Deese- Roediger- McDermott paradigmet har konstruerats av 

Johansson och Stenberg (2002). Den svenska versionen av DRM paradigmet har påvisat en 

effekt av både falsk återgivning och falsk igenkänning. Johansson och Stenberg (2002) 

redovisade ett resultat som visade att majoriteten av falska minnen utgjordes av ord med en 

semantisk koppling till det presenterade ordet. Försöksdeltagarna återgav en betydande 

mängd av falska minnen i återgivningen, däremot återgav de färre påhittade ord. Hicks & 

Marsh (1999) genomförde en liknande studie, men adderade en testfas. Deltagarna skulle 

även genomgå en source monitoring fas. I den adderade fasen var försöksdeltagarna 

uppmanade att besluta om de återgivna ordet var ett ord de tidigare hört eller som de själva 

framställt. Resultatet visade att antalet återgivna kritiska ord reducerades till följd av source 

monitoring.  

   Resultaten ifrån dessa forskningsstudier visar vikten av en god auditiv arbetsmiljö. På den 

moderna arbetsplatsen strävar man efter att öka flexibiliteten, lagandan samt 

ko   nikationen  ellan ar et ta arna   ör   n a a  da en  företa  inne  r detta en n  

ar et  tr kt r i for  a  ö  na kontor land ka    n direkt definition a  kontor land ka  ta en 

ifr n Bonniers Svenska Ordbok (2002) lyder: ”Är en t   a  kontor d r  an ar etar i ett 

  cket  tort  e en a t r   ” Trot  att ö  na ar et  iljöer inne  r  er  ociala, flexi la och 

estetiskt tilltalande miljöer visar medarbetarundersökningar att denna arbetsdesign kan 

medföra en rad nya dilemman, t.ex. mer störande ljud, mindre personlig integritet och 
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effektivitet (Brooks & Kaplan, 1972). Jahncke (2011) har genomfört studier med syfte att 

precisera hur buller i öppna kontorslandskap påverkar den kognitiva prestationen. Hennes 

resultat avslöjade en betydande negativ effekt på förekomsten av buller i relation till 

deltagarnas minnesförmåga av ord. Detta visade sig genom att färre ord rapporterades under 

hög ljudnivå än under låg ljudnivå. Banburry och Berry (2005) har undersökt medarbetares 

subjektiva upplevelse kring distraktionen av olika kontorsbuller. Testet visade att 99 % av 

deltagarna störande sig på någon form av ljud, vilket ljud som störde just individen i fråga var 

dock individuell. Studien visade även att medarbetarna upplevde att vissa ljud var mer 

störande än andra, t.ex. irrelevanta bakgrundssamtal. Deltagarna rapporterade också att de 

mest störande ljuden inte gick att anpassa sig till över tid.  Ytterligare en aspekt i studien var 

att en dålig ljudmiljö försämrar identifikationen av information. I ett öppet kontorslandskap är 

det viktigt att medarbetarna kan kommunicera utan svårigheter.  

   Detta har påvisats i andra studier som bekräftat att tal upplevs som den mest störande 

ljudkällan i öppna kontorslandskap. Den negativa effekten av tal har visat sig bero på den 

försämrade taluppfattningen och inte på talets decibelnivå (Banburry och Berry, 2005). 

   Då taluppfattningen visat en negativ effekt på prestandan av genomfört arbetet är det viktigt 

att erhålla en god akustisk design, speciellt i öppna kontorslandskap där ljudnivån varierar 

(Hongisto, Virjonen & Keränen, 2007). I en undersökning med syfte att undersöka effekten av 

samtalsljud på medarbetare i öppna kontorslandskap framkom efter korrigerad ljudnivå att 

förmågan att fokusera på sin arbetsuppgift förbättrades med 48 %, den upplevda distraktionen 

av samtal förbättrades med 51 %, prestationen på uppgifter och dess noggrannhet samt minnet 

förbättrades med 10 % och de psykologiska symptomen av stress som t.ex. högt blodtryck och 

ökad hjärtfrekvens reducerades med 27 % (Sykes, 2004). 

”Lack of  ri ac  and increa ed di traction will  ake office worker  le   efficient and  oint to 

the need for good acoustical desi n ” (Bradley, 2003) 

1.1 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka om ovidkommande bakgrundsbrus, i öppna 

kontorslandskap, kan påverka inlärning av auditiv information. Ett vidare syfte är att 

undersöka om ett bakgrundsbrus kan påverka skapandet av kritiska- samt påhittade ord. 
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1.2 Frågeställning 

 

 Påverkas förmågan att skapa falska minnen när auditiv information maskeras med ett 

ovidkommande bakgrundsbrus?  

 Stör ett bakgrundsbrus inlärningen av auditiv information? 

 Påverkar ett ovidkommande bakgrundsbrus antalet återgivna påhittade ord? 

 Försvårar en dålig auditiv miljö förmågan att uppfatta tal? 

1.3 Hypotes 

 

Hypotes 1. Försöksdeltagarnas kommer att återge fler falska minnen (kritiska ord) när de hört 

stimulusmaterialet tillsammans med ett maskerande bakgrundsljud än utan ett maskerande 

bakgrundsbrus.  

Hypotes 2. Försöksdeltagarna kommer att återge färre korrekta ord när de hört 

stimulusmaterialet tillsammans med ett maskerande bakgrundsljud än utan ett maskerande 

bakgrundsbrus. 

Hypotes 3. Försöksdeltagarnas kommer att återge fler påhittade ord när de hört 

stimulusmaterialet tillsammans med ett maskerande bakgrundsljud än utan ett maskerande 

bakgrundsbrus. 

Hypotes 4. Försöksdeltagarna kommer att identifiera färre korrekta ord när de hört 

stimulusmaterialet tillsammans med ett maskerande bakgrundsljud än utan ett maskerande 

bakgrundsbrus. 
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2. Metod 

2.1 Försöksdeltagare och urval  

I experimentet medverkade 31 försöksdeltagare, varav 18 män (M= 27,1 år) och 13 kvinnor 

(M= 26,3 år). Deltagarna var studenter ifrån Högskolan i Gävle. Ingen vikt lades vid 

studenternas högskoleprogram eller utbildningsgrad, däremot fick ingen deltagare ha en känd 

hörselnedsättning. Deltagarna belönades med ett usb-minne eller en biobiljett efter utfört test. 

2.2 Material     

Experimentet bestod av tio ordlistor konstruerade efter DRM (Deese–Roediger–McDermott 

paradigm). Ordlistorna (se bilaga 1) som användes i experimentet var en svensk översättning 

genomförd av Johansson och Stenberg (2002). Ord ifrån tio listor spelades in av en kvinnlig 

röst (3 teman x 12 ord = 36 ord i en lista). Orden var arrangerade så att de följde sitt egen 

tema. Ljudupptagningen utfördes i Audacity 1.3.14 (Beta) i ett ljudisolerat laboratorium. 

Mikrofonen som användes var en JTS TT-50 och datorn var en laptop HP Compaq 6720s. 

Avståndet mellan mikrofonen och talaren var cirka 20 cm under inspelningen av samtliga ord, 

en åtgärd för att förhindra variation i ljudvolym (se figur 2). 

 

 

Efter inspelningen redigerades ljudfilerna så att varje ord utgjorde en separat ljudfil, med en 

intervall på en sekund. Orden placerades i slutet av sekunden (se figur 3) och mellan varje ord 

var det en interstimulusintervall på två sekunder. 

 

 

 

Figur 2. Översikt för att påvisa en konsekvent ljudvolym 

 

Figur 3. Översikt av enskilt ord med tidsramen en sekund 
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De färdigredigerade filerna programmerades i programmet E-prime. Under programmeringen 

spelades ett bredbandsbrus in på ljudfilerna, vilket utgjorde ett signalbrusförhållande på + 10 

dB(A). I betingelsen med brus uttalades orden 10 dB(A) starkare än bruset. I testsalarna 

förekom en naturlig ljudnivå på cirka 28 dB(A), däremot medförde användningen av hörlurar 

att ljudnivån under betingelserna var något längre.   

2.3 Tillvägagångssätt 

Informationen om experimentet delades ut i form av informationsblad på Högskolan i Gävle. 

De studenter som intresserades av att delta uppmanades att boka en tid i programmet 

timecenter via internet (www.timecenter.se). Rekryteringen av studenter genomfördes även 

med hjälp av sociala medier samt genom information i klassrum. Experimentet verkställdes 

under sju dagar i mars 2012 mellan 9.00 och 16.00 och ägde rum i tre ljudisolerade testsalar i 

hus 45 på Högskolan i Gävle. 

   Experimentet utformades i två variationer i enlighet med en latinsk kvadrat för att 

motbalansera eventuella effekter av ordningsföljder. Varje deltagare fick lyssna på tio 

förinspelade listor, fem listor utan brus och fem listor med brus. Varje lista innehöll tre 

kategorier och varje kategori innehöll tolv ord (3x12 ord = 36 ord i en lista). Alla ord inom 

varje kategori var synonymer eller motsatsord till ett gemensamt kritiskt ord. Innan varje lista 

presenterades fick deltagarna instruktioner (se bilaga 2) om testet. Varje deltest (lista) bestod 

av två faser, en inlärningsfas och en återgivningsfas (se figur 4). I inlärningsfasen 

presenterades varje ord auditivt med en intervall på två sekunder. Efter varje ord spelats upp 

instruerades försöksdeltagarna att upprepa det verbalt. Varje avslutad lista följdes av en 

återgivningsfas där försöksdeltagarna ombads att återge de ord som de kom ihåg. Orden 

återgavs skriftligen via testdatorn och ingen vikt lades vid seriell återgivning.  

 

 

 

 

 

  

Figur 4. Översikt av experimentets faser 
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2.4 Design och dataanalys    

Experimentet var en inompersonsdesign och hade en oberoende variabel bestående av två 

betingelser, brus och tystnad (inget pålagt bakgrundsbrus). Beroende variabeln var 1) 

försöksdeltagarnas antal upprepade ord, 2) försöksdeltagarnas antal korrekt återgivna ord, 3) 

försöksdeltagarnas antal återgivna kritiska ord och 4) försöksdeltagarnas antal återgivna 

påhittad ord (ej kritiska ord).  

2.5 Statistik 

Resultaten rättades i Microsoft Excel och beräknades med hjälp av parade t-test, konstruerade 

i SPSS version 2.0. Försöksdeltagarna poängsattes inom varje analysavsnitt. De kunde återge 

max 360 ord (36 ord x 10 listor) i testet. Experimentet innehöll totalt 30 stycken kritiska ord, 

ett ord per kategori. Ett p-värde på <.05 användes för statistisk signifikans. 

2.6 Forskningsetiska aspekter  

Medverkan i experimentet var frivilligt. Samtliga deltagare informerades om att de när som 

helst, utan motivering, kunde avbryta experimentet om så önskades. De insamlade resultaten 

behandlades konfidentiellt. 
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3. Resultat 

Resultatet är baserat på data ifrån alla försöksdeltagare (n=31). Alla tio listorna har påverkat 

resultaten i båda betingelserna. Ett p- värde på <.05 har använts för statistisk analys.   

3.1 Påverkades förmågan att skapa falska minnen när den auditiva informationen maskerades 

med ett ovidkommande bakgrundbrus? 

Resultatet visade en tendens av att 

försöksdeltagarna återgav fler kritiska ord i 

betingelsen utan brus (t(30)= 1.71, p < .098 ). 

Resultatet (se figur 5) visade att medelvärdet 

av kritiska ord var högre i betingelsen utan 

brus (M= 2.45, s= 1.8) än i betingelsen med 

brus (M=1.80, s=1.2). Resultatet tenderade att 

gå i hypotesens motsatta riktning. 

 

 

3.2 Störde ett bakgrundsbrus 

försöksdeltagarnas inlärning av auditiv 

information?  

Resultatet (se figur 6) visade att 

försöksdeltagarna kom ihåg fler ord under 

betingelsen utan brus (M= 52.71, s= 16.0) än 

med brus (M=44.06, s= 14.1). Resultatet gick i 

hypotesens riktning och bekräftades på en 

signifikant nivå (t(30)= 4.44, p < 0.01). För att 

säkerställa att den minskade frekvensen av 

ihågkomna ord i betingelsen med brus inte 

berodde på brusets inverkan på orduppfattningen, genomfördes en minnesanalys. Analysen 

utfördes i form av ett t-test i SPSS. Resultatet av analysen visade att försöksdeltagarna 

procentuellt även återgav en mindre andel av de upprepade orden under betingelsen med brus 

(t(30)= -2.21, p < .035).  
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Figur 5. Medelvärde av antal återgivna kritiska ord 
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Försöksdeltagarna angav en mindre andel ord (se figur nedan) i betingelsen med brus 

(M=0.26, s=0.08) än i betingelsen utan brus (M=0.32, s=0.17).   

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Påverkade ett ovidkommande 

bakgrundsbrus antalet återgivna påhittade 

ord? 

Resultatet (se figur 7) visade att medelvärdet i 

betingelserna inte var av stor skillnad. 

Försöksdeltagarna angav fler påhittande ord 

(ej kritiska ord) i betingelsen med brus 

(M=2.94, s=2.9) än i betingelsen utan brus 

(M= 2.65, s= 2.2). Resultatets signifikansnivå 

indikerade att det inte förelåg någon effekt 

mellan betingelsernas medelvärde (t(30)= -1.04, 

p<.306). 
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förmågan att uppfatta tal? 

Resultatet (se figur 8) visade att betingelsen 

med bakgrundsbrus hade stor inverkan på 

försöksdeltagarnas förmåga att upprepa ord i 

testet (t(30)= 7.27, p<0.01).  
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Försöksdeltagarna upprepade fler ord i betingelsen utan brus  (M= 168.71, s= 26.0) än i 

betingelsen med brus (M=147.35, s= 30.0). Testets resultat visade sig vara signifikant och går 

därmed i hypotesens riktning. 
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5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Den experimentella studien hade till syfte att undersöka om ett maskerande bakgrundsbrus 

påverkade inlärningen av auditiv information samt huruvida den hade någon effekt på 

skapandet av falsk information. Resultatet visade en tendens av att maskerande bakgrundsbrus 

minskar återgivning av falska minnen. Detta visade genom att försöksdeltagarna återgav färre 

kritiska ord i betingelsen med bakgrundsbrus. Resultatet visade även att maskerande 

bakgrundsbrus försämrade inlärningen av auditiv information. Detta till följd av att 

försöksdeltagarna kom ihåg färre ord under bakgrundsbrus. Även visade resultatet att 

försöksdeltagarnas förmåga att identifiera auditiv information försämrades med maskerande 

bakgrundsbrus, då försöksdeltagarnas förmåga att upprepa ord minskade. I den föreliggande 

studien framgick även att den negativa effekten som maskerande bakgrundsbrus hade på 

inlärningen av auditiv information inte berodde på en reducerad taluppfattning. Resultatet 

visade att försöksdeltagarna rapporterade en mindre andel av de identifierade orden i 

betingelsen med bakgrundsbrus än i betingelsen utan bakgrundsbrus. Resultatet bekräftade 

därför, i enlighet med hypotes två, att maskerande bakgrundsbrus försämrar inlärningen av 

auditiv information. Ett flertal anmärkningsvärda resultat erhölls i denna studie. En aspekt var 

den synbara tendensen av förhöjd återgivning av kritiska ord i betingelsen utan 

bakgrundsbrus, vilket indikerar att brus har en reducerande effekt på skapandet av falska 

minnen. Ett resultat vilket gick i motsatt riktning till författarnas hypotes ett. Innan 

föreliggande studie antog författarna att reduktionsprocessen, vilket eliminerar kandidater i 

det mentala lexikonet, skulle störas av ett bakgrundsbrus. Detta skulle resultera i att fler 

associationsord aktiverades och återgavs i återgivningsfasen. 

   Då resultatet visade det motsatta tror författarna att bakgrundsbruset hade en störande effekt 

på den associativa ordningsföljden av ord, vilket indikerade att det semantiska nätverket har 

känsliga knutpunkter vilka påverkas av bakgrundsbrus. Enligt Smith & Reedhunt (1998) 

krävs enbart små förändringar i förhållandet som DRM-listorna presenteras för att reducera 

antalet återgivna falska minnen. Ord strukturerade i teman uppmuntrar till relationell 

bearbetning vilket leder till ett starkare samband mellan kritiska ord och dess associationer. 

Det är enligt tidigare forskning bekräftat att paradigm (e.g DRM) som använder sig av 

semantiskt uppbyggda listor främjar produktionen av falska minnesillusioner, dock är det 

oklart vilka mekanismer som står till grund för produktionen av falska minnen (McDermott, 

1996) (Mather, Henkel & Johnson, 1997). Många forskare har genomfört studier med försök 

att förklara hur falska minnen skapas och i vilka situationer de är mest benägna att uppstå (El 
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Sharkawy, Groth, Vetter, Beraldi & Fast, 2008). Enligt Knott, Dewhurst & Howe (2011) 

spelar den associativa relationen mellan ord en stor roll för produktionen av falska minnen. 

Författarna antog att den reducerande effekten av falska minnen, under betingelsen med 

bakgrundsbrus, var en konsekvens av en försämrad associativ förbindelse mellan listorden. 

Enligt tidigare forskning har ovidkommande bakgrundsbrus försvårat den semantiska 

organisationen vid fri återgivning (e.g., Daee & Wilding, 1977). Detta indikerar att ett 

maskerande bakgrundsbrus stör formationen av semantiskt associerade ord, vilket i sin tur 

bidrar till att färre kritiska ord aktiveras och återges (Daee & Wilding, 1977). 

    Forskning har visat att den semantiska förbindelsen av ord främjar människans 

produceringen falska minnen, dock finns de skilda meningar kring den associativa relationens 

roll i sammanhanget (Knott et. al, 2011). Det förekommer olika åsikter beträffande hur falska 

minnen hanteras i förhållande till människans associativa förmåga, huruvida det är en 

medveten eller omedveten process. Enligt Underwood (1965) bidrar inkodningen av ett ord till 

att vi medvetet aktiverar andra ord som har en associativ relation till målordet. Till skillnad 

ifrån Underwood (1965) menar Andersson & Bower (1973) samt Collins & Luftus (1974) att 

den associativa aktivering sker automatiskt i det semantiska nätverket, vilket tyder på det är 

en omedveten process. Författarna anser att oavsett om den associativa aktiveringen sker 

under omedvetna eller medvetna omständigheter tyder den föreliggande studiens resultat på 

att människans associativa förmåga skapar falska minnen. Vidare ansåg författarna att 

bakgrundsbruset i experimentet, trots det faktum att det är informationslöst, hade en 

distraherande effekt på försöksdeltagarnas förmåga att associera. Enligt Beaman (2005) har 

människan trots instruktioner om att inte ta buller i beaktning, svårt att inte låta sig påverkas 

av ovidkommande ljudkällor. I den föreliggande studien fick försöksdeltagarna inga 

instruktioner om att ignorera det maskerande bakgrundsbruset. 

    Dock menar Beaman (2005) att instruktioner av detta slag inte är av relevans då det är en 

omedveten process, vilket ligger bortom individens kontroll. Falska minnen anses vara en 

konsekvens av att tidigare inkodad information misstolkats, då minnesbilden om 

informationens källa, detaljer eller innebörd förvrängts (Deese, 1959). Detta fenomen kan 

påverka en arbetsplats på två sätt, i den enskildas prestation i form av noggrannhet och klass 

på utfört arbete och på kvaliteten av informationsflödet mellan kollegor. Författarna kan 

därmed se att den föreliggande studien återger en aspekt där ett maskerande bakgrundsbrus 

verkar positivt. Trots att bakgrundsbrus har en bevisa negativ inverkan på den kognitiva 

prestationsförmågan, kan den i teori, under lägre decibelnivåer, verka för en minskad frekvens 

av falska minnen (Hongisto, 2005). Ett annat resultat från studien visade att försöksdeltagarna 
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upprepade färre ord under betingelsen med bakgrundsbrus än i betingelsen utan 

bakgrundsbrus. Resultatet indikerade att maskerande bakgrundsbrus hade en effekt på den 

kognitiva prestationen. En viktig aspekt, enligt författarna, var att erhålla ett resultat där den 

kognitiva prestationen inte minskade tillföljd av en försämrad taluppfattning i betingelsen 

med bakgrundsbrus. För att säkerhetsställa att denna effekt inte förelåg genomfördes en 

minnesanalys. Minnesanalysen visade att försöksdeltagarna återgav en mindre andel av de 

identifierade orden under bakgrundsbrus. Detta indikerade att den negativa effekten på 

kognitiv prestation under brus inte berodde på att försöksdeltagarna misslyckades med att 

identifiera de auditiva orden. I enlighet med den föreliggande studiens resultat bekräftar 

Rabbitt (1966) likväl som Kjellberg, Ljung & Hallman (2008) att ett bakgrundsbrus försämrar 

den kognitiva prestationen även när det är möjligt att identifiera auditiv information. 

   Ett flertal oberoende studier bekräftar att ovidkommande brus bidrar till en mer krävande 

inkodningssituation vid tolkning och förståelse av auditiv information (e. g Venetjoki, 

2006;Schlittmeier, Hellbrük, Thaden & Vorländer, 2008; Hongisto, Haapakangas & Haka, 

2008). Enligt Repovs & Baddeley (2006) förvandlas den fonologiska kodningen av tal, som 

vid goda lyssningsförhållanden bearbetas automatiskt, till en försvårad bearbetningsprocess. 

Lyssnaren måste koncentrera sig mer för att höra den auditiva informationen, vilket leder till 

att fler resurser riktas mot lyssnandet och färre till lagring och tolkning. Denna process kan 

ske utan svårighet under kortare perioder men kan under längre tid leda till kognitiv trötthet 

och i sin tur till en försämrad kognitiv prestation (Repovs & Baddeley, 2006). Enligt Rabbitt 

(1966, 1968) hamnar människor i en "dubbel-uppgift situation" när de lyssnar till tal under 

brusliknande förhållanden. Rabbitt (1966) menar att kapaciteten som läggs på att identifiera 

ord under ett bakgrundsbrus minskar kapaciteten att vidare kunna lagra och plocka fram 

information.  

   Enligt arbetsmiljöverket är det i vanliga kontorsmiljöer en ljudnivå på omkring 40-60 

dB(A). I öppna kontorsmiljöer förkommer oftast högre ljudnivåer vilket kan uppgå till mellan 

50-70 dB(A). Vid 45dB(A) anses ljudnivån vara tillräckligt hög för att störa anställdas 

prestationsförmåga (Arbetsmiljöverket "Buller och bullerbekämpning", 2000). Resultatet från 

föreliggande studie visade en tendens av att människan, även vid lägre decibelnivåer, 

påverkades av ett bakgrundsbrus och presterade sämre. Enligt författarna påvisar detta vikten 

av en god fysisk arbetsmiljö, då den akustiska miljön har en betydande roll för organisationers 

framgång i form av produktivitet. 
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   Resultatet går att hänvisa till Jahnckes (2011) studie med syfte att precisera hur buller i 

öppna kontorslandskap påverkar den kognitiva prestationen. Hennes resultat avslöjar, i 

enlighet med hypotes två, att förekomsten av buller har en betydande negativ effekt på 

minnesförmågan av ord.  

   Resultatet visade i den föreliggande studien en påtaglig skillnad, i medelvärde och 

signifikansnivå, mellan hypotes ett och hypotes tre, antal återgivna kritiska ord och antal 

återgivna påhittade ord. Författarna tror att anledningen till att resultatet visade en tendens av 

kritiska ord och inte påhittade ord beror på att den semantiska aktiveringen stördes i 

betingelsen med bakgrundsbrus. DRM- listor är uppbyggda för att främja semantisk 

aktivering vilket bidrog till att de kritiska orden lättare återgavs. De påhittade orden är av 

fonologisk uppbyggnad har inte samma semantiska anknytning till DRM-listornas teman. Ett 

annat resultat av den föreliggande studien visade att förmågan att identifiera auditiv 

information försämrades under dåliga auditiva förhållanden. Detta visade sig genom att 

försöksdeltagarna upprepade färre av de auditiva orden under inlärningsfasen i betingelsen 

med bakgrundsbrus. Under goda talsignalnivåer kräver talförståelsen inte någon ansträngning 

för normalt hörande individer. Under dåliga akustiska förhållanden blir 

identifieringsprocessen mer ansträngd. När fler resurser används för att tolka auditiv 

information minskar kapaciteten för att bearbeta och lagra denna. Taluppfattningen under 

dåliga signal-brus förhållanden kräver därför fler resurser av arbetsminnet (Kjellberg, 2004). I 

öppna kontorsmiljöer kan ett maskerande bakgrundsljud ha en negativ effekt på interaktionen 

och kommunikationen mellan medarbetare. Bakgrundsljud kan skapa missförstånd då 

förmågan att identifiera tal i brus försämras.   För att förebygga en kommunikativ och 

produktiv arbetsmiljö är det därför viktigt att främja en låg talinterferensnivå (Hongisto, 

2005). Enligt Hongisto (2005) är en fungerande kommunikation mellan medarbetare 

avgörande för arbetstillfredställelse och produktivitet. Ett ovidkommande bakgrundsbrus kan 

därmed vara avgörande för ett företags framgångar samt medarbetarnas attityd till sitt arbete 

(Hongisto, 2005). På arbetsplatser förekommer sällan arbetsuppgifter som går ut på att höra 

och komma ihåg specifika listor med ord. Däremot anser författarna att den föreliggande 

studien kan kopplas till arbetsuppgifter där det ingår att lyssna till och komma ihåg auditiv 

information. 

5.2 Metoddiskussion 

Att samla kvantitativ data i ett laboratorium hade både för- och nackdelar. En fördel var att 

ovidkommande variabler var lättare att kontrollera och förhindra i ett laboratorium. Det gav 
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även författarna möjlighet att övervaka ljudnivån på betingelserna så de var konsekventa. En 

nackdel med att genomföra experimentet i ett laboratorium var att försöksdeltagarna kunde 

uppleva en otrygghet i en sådan strikt och ovan miljö. Författarna anser därför att en intressant 

aspekt hade varit att genomföra experimentet i en mer naturlig miljö för att replikera en 

verklighetstrogen arbetsplats.  

   Skillnaden i tidpunkterna då experimentet genomfördes kan ha medfört olika föresättningar 

för försöksdeltagarna. De som genomförde testet tidigt på förmiddagen var säkerligen piggare 

och mer fokuserade än de som testades sent på eftermiddagen. Författarna anser därför att 

experimentet med fördel kunde ha genomförts under samma förutsättningar vad det gäller 

tidpunkt på dagen. En ytterligare aspekt för att  ge experimentet större validitet skulle kunna 

vara att öka antalet listor och antalet försöksdeltagare. För att säkerställa ett ännu mera korrekt 

resultat. 

5.3 Framtida forskning  

Att vidare forska inom detta område är intressant till följd av de frågetecken som fortfarande 

existerar kring ljudets effekt på människans kognitiva processer. Att undersöka i och under 

vilka situationer som falska minnen är mer eller mindre benägna att uppstå kan innebära att vi 

får en djupare förståelse för hur människan agerar och handlar beroende på yttre intryck. Det 

är även intressant att tillämpa denna aspekt, inte bara ur ett beteendevetenskapligt perspektiv 

utan även till arbetslivet. Om buller kan påverka frekvensen av falska minnen följer många 

frågor kring vad förutom människans associationsförmåga som ligger till grund för dess 

skapande. En aspekt vore att studera eventuella relationer mellan försöksdeltagarnas 

arbetsminneskapacitet och förmåga att skapa falska minnen. Ytterligare en intressant aspekt 

vore att undersöka om bakgrundsbrusets effekt på den kognitiva inlärningen är förenad till 

den individuella arbetsminneskapaciteten. Studien kan med fördel utvecklas och genomföras 

mer omfattande. 
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Bilaga 1: DRM- listorna som användes i experimentet 
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Bilaga 2. Instruktionerna som presenterades för försöksdeltagarna under experimentet 

Välkommen! 

Tack för att du deltar i detta experiment som bör ta cirka 40 minuter. Du kommer att få höra 

36 ord som spelas upp i hörlurarna, orden presenteras ett i taget och de presenteras med 3 

sekunders mellanrum. I nämnda mellanrum är din uppgift att muntligt upprepa ordet du precis 

har hört! 

Dvs: Du hör "Damm", du upprepar muntligt "Damm", du hör "Gås", du upprepar muntligt 

"Gås"... osv. 

När alla ord från en viss lista har presenteras verbalt för dig, kommer du att uppmanas att 

återge de ord som du just har sett. Ditt jobb är att skriva ner så många ord som möjligt från de 

visuellt presenterade orden. Du ska skriva in dem i datorn i valfri ordning och du ska inte 

gissa på uppgiften. 

Efter varje återgivet ord kommer du bli tillfrågad om hur säker du är att det återgivna ordet 

fanns med i instuderingslistan. Detta görs genom att välja "Kommer ihåg" eller "Känner 

igen". Detaljerade instruktioner gällande detta kommer ges precis innan denna delen. LÄS 

DESSA NOGGRANT! 

Vänligen ha på dig hörlurarna under hela experimentet. 

Tryck på valfri tangent för att starta testet! 

 

Du skriver ETT ORD PER INPUTBOX.  

Om du inte kommer ihåg fler ord skriv in bokstaven "n" i inputboxen och tryck "Ok". 

Tryck valfri tangent för att starta... 

 


