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Exekutiva funktioner och uppmärksamhetsförmåga vid auditiv 
strömsegregering 

 Eliasz Ganning, Magdalena Haglund Holst, Gustav Karlsson, Michael Kullberg,  
Tobias Göhle, Wilhelm Brodin 

Sammanfattning 

Denna studie ämnar att utreda tre frågeställningar. Den första frågeställningen berör frågan om den auditiva 
strömsegregeringen är densamma när ord används som stimuli, jämfört med brus eller vokalljud som stimuli. Den 
andra frågeställningen behandlar frågan om det finns en korrelation mellan auditiv strömsegregering och exekutiva 
funktioner. Den tredje frågeställningen utreder om det finns någon korrelation mellan förmågan att segregera olika 
ljudströmmar och uppmärksamhet. Exekutiva funktioner utvärderades genom ett Stroop test, och uppmärksamhet 
genom ett PASAT. Resultaten från studien påvisade ingen signifikant korrelation mellan återgivandet av den 
sekventiella ordningen av orden i testet för den auditiva strömsegregeringen, samt distansen av de fundamentala 
frekvenserna av ordet. Inget signifikant resultat hittades heller vid Stroop-testet. En signifikant positiv korrelation 
hittades däremot mellan förmågan för uppmärksamhet och prestationen på testet för auditiv strömsegregering. 
Detta kan tyda på att uppmärksamhet kan mitigera att auditiva strömmar hålls för att vara två olika strömmar, utan 
istället hålls för att vara en sammansatt ström.   
 
Nyckelord: Auditiv strömsegregering; Stroop; PASAT; Auditory scene analysis 
 
 
 
 
Inledning 
Bakgrund    Människan har en välutvecklad 
förmåga att skilja på stimuli från flera olika 
ljudkällor. Ett exempel på detta är förmågan att 
urskilja något som vår vän säger till oss på en 
fest från det sorl av ljud som finns i bakgrunden. 
Detta är ett fenomen som vanligtvis 
förekommer i termer som “the cocktail party 
effect” eller “auditory scene analysis” (ASA) 
(Snyder et al., 2012). ASA är en term myntad 
av den kanadensiska professorn Albert S. 
Bregman (1990) och syftar på en fundamental 
färdighet i det mänskliga auditiva systemet som 
analyserar, identifierar, organiserar och sorterar 
olika typer av ljud till betydelsefulla 
perceptuella element. För att kunna få en 
djupare förståelse om ASA har man specifikt 
studerat “auditiv strömsegregering” där man 
genom forskning har undersökt 
uppmärksamhetsförmåga i att urskilja en 
ljudström (ton eller brus) som innehåller två 
olika frekvenser som två ljudströmmar 
(Bregman & Campbell, 1971). Forskning har 
sedan byggt vidare på detta och testat olika 
vokalljud för att få en representativ bild av hur 
auditiv strömsegregering kan fungera i tal 
(Alain et al., 2005). Det har uppenbarligen 

funnits ett intresse av att vidare undersöka den 
auditivt perceptuella förmågan med språkligt 
stimuli. Trots detta har inga studier gjorts på 
auditiv strömsegregering med ord istället för 
ljud eller vokaler.  
 
Frågeställning        Studien ämnade att utreda 
följande tre frågeställningar.  

Den första frågeställningen undersökte 
om auditiv strömsegregering gällande 
högfrekventa ljud även gäller för ord och inte 
enbart begränsas till vokaler eller ljud. 

Den andra frågeställningen ämnade att 
utreda om det finns ett samband mellan 
exekutiva funktioner och auditiv 
strömsegregering gällande språkliga 
percept.        Den tredje frågeställningen berör 
frågan om det finns ett samband mellan 
uppmärksamhetsförmåga och auditiv 
strömsegregering för språkliga percept.  
 
Teori        Tidigare studier har undersökt auditiv 
strömsegregering med både subjektivt 
uppfattningsrelaterade och neurologiska 
mätmetoder (Gaudrain et al., 2007; Alain et al., 
2005).  
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De uppfattningsrelaterade mätningarna 
har exempelvis genomförts via presentationen 
av fyra eller sex stycken ljud efter varandra på 
två olika fundamentala frekvenser (ABABAB) 
där A och B är olika toner och frekvensen A är 
oförändrad inom sekvensen (se Figur 1). 
Försöksdeltagaren har sedan uppgiften att 
försöka återge sekvensens ljud i rätt ordning och 
om försöksdeltagaren lyckas med detta så är det 
mer sannolikt att personen har uppfattat 
sekvensen som en sammanhållen ström. Skulle 
försökdeltagaren däremot återge ljuden i fel 
ordning så tyder detta på att denne har delat upp 
ljuden i två olika strömmar (t.ex. AAABBB, se 
Figur 1) vilket därmed indikerar att sekvensens 
temporala ordning inte uppfattas (Gaudrain et 
al., 2007).  
    Ovanstående metodik nyttjades av Gaudrin et 
al., (2007) för att undersöka tio olika 
fundamentala frekvensers (100, 110, 121, 134, 
147, 162, 178, 196, 216 och 238 Hz) inverkan 
på auditiv strömsegregering med vokaler. 
Studien undersökte även om 
presentationshastigheten (135ms/vokal, 7.4 
vokaler/sek respektive 175ms/vokal, 5.7 
vokaler/sek) kunde påverka deltagarens 
förmåga att återge sekvensens temporala 
ordning. Tio deltagare fick lyssna på 200 
vokalsekvenser (100 för varje 
presentationshastighet). Resultaten visade en 
stark segregeringseffekt på höga 
frekvensskillnader samt att sekvenser med lägre 
presentationshastighet identifierades korrekt 
oftare än sekvenser med en högre 
presentationshastighet. 

 

  
Figur 1. Experiment inom auditiv strömsegregering 
repeterar en variation av höga och låga toner. En högre 

frekvensskillnad mellan tonerna leder vanligtvis till 
segregering medan en lägre frekvensskillnad oftare 
uppfattas som en sammanhållen ljudström (adapterad från 
(Snyder et al., 2012)). 
 
Uppmärksamhet och auditiv strömning    Idéen 
om att uppmärksamhet skulle vara en del inom 
auditiv strömning tillkom redan vid de första 
testen av fenomenet. Bregman och Campbell 
(1971) definierar en auditiv ström som en 
sekvens av auditiva händelser vars element är 
perceptuellt relaterade till varandra. Strömmen 
segregeras då från andra eventuella auditiva 
händelser som är aktuella samtidigt. Bregman 
och Campbell (1971) påvisade att 
uppmärksamhet inte kan vara riktad mot fler än 
en ström samtidigt. 

I den aktuella studien valdes 
PASAT  (Paced Auditory Serial Addition Test) 
för att undersöka deltagarnas uppmärksamhet 
samt förmågan att bearbeta auditiv information. 
Tidigare studier har nyttjat PASAT för att 
förutspå unga lyssnares igenkänning av 
meningar med bakgrundsbrus (eng: sentence-
in-noise recognition) vilket har indikerat att 
auditiv uppmärksamhet är en av 
bearbetningskomponenterna inom språklig 
uppfattning (Moradi et al., 2014; Moradi et al., 
2013). 
 
Exekutiva funktioner och auditiv strömning  

Exekutiva funktioner är ett 
samlingsnamn för ett flertal kognitiva processer 
som arbetsminne, förmågan till inhibering, 
reglera riktningen för uppmärksamheten, samt 
att skifta mellan uppgifter och mentala tillstånd 
i relation till ett kontrollerat målstyrt beteende 
(Marchovich, 2014).  

 Inhibering är förmågan att hämma 
kognitiva störningar som kan uppstå när 
bearbetning av en stimulusfunktion hindrar en 
samtidig bearbetning av ett annat 
stimulusattribut. Med detta i åtanke bör 
exekutiva funktioner, såsom inhibering, 
troligtvis spela en viktig roll inom ASA men 
trots detta verkar forskning inom området vara 
begränsad (Goll et al., 2011).  

Ett väletablerat test för att undersöka 
förmågan till inhibering är Stroop-testet, där 
försöksdeltagaren behöver inhibera eller 
åsidosätta tendensen att producera ett mer 
dominerande eller automatiskt svar (Miyake et 
al., 2000). Av den anledningen valdes Stroop-
testet för att undersöka om den individuella 
förmågan att inhibera irrelevant stimuli kan 
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korreleras med förmågan att sammanhålla två 
auditiva strömmar. 
 
Metod 
Deltagare    Totalt rekryterades 28 deltagare. 
Deltagarna var 18 män och 10 kvinnor i åldrarna 
21 till 25 år (medelålder = 22.75, ± 1.38 år). 
Deltagarna rekryterades genom ett 
bekvämlighetsurval och samtliga gav 
informerat samtycke om att delta i studien. 
Samtliga deltagare var studenter på Linköpings 
Universitet. Två försöksdeltagare angav en 
hörselnedsättning men upplevde inte att något 
test var svårt att höra. Resterande deltagare 
angav ingen hörselnedsättning och samtliga 
angav att de talade svenska som förstaspråk. 
 
 
Material    Den aktuella studien var uppdelad 
tre olika uppgifter. Först utfördes ett test för 
auditiv strömsegregering, följt av ett Stroop-test 
och slutligen ett PASAT. Samtliga moment i 
undersökningen utfördes i en lugn och tyst miljö 
utan störningsmoment.  
 
Test för auditiv strömsegregering    Testet för 
auditiv strömsegregering bestod av 40 
sekvenser av de sex orden, som randomiserades 
efter varje sekvens, på fem olika fundamentala 
frekvenser (100, 121, 147, 178, 216 Hz). Dessa 
frekvenser valdes då de ligger innanför ramen 
för de mänskliga fundamentala 
röstfrekvenserna samt att de använts i tidigare 
studier (Tranmüller & Eriksson, 1995; 
Gaudrain et al., 2007). Det första, tredje och 
femte ordet hade alltid en fundamental frekvens 
på 100 medan det andra, fjärde och sjätte ordet 
hade någon av de högre frekvenserna (se Figur 
1). Dessa högre frekvenser ändrades inte inom 
samma sekvens men var randomiserade mellan 
de olika sekvenserna. Ordens presentation 
skiljdes åt med en paus på 500 millisekunder. 

Innan det huvudsakliga testet utförde 
deltagaren två förtest. Vid det första förtestet 
spelades endast ett av orden upp på 100Hz där 
deltagaren skulle återge vilket ord det var. För 
att gå vidare till det andra förtestet var 
deltagaren tvungen att få rätt på alla ord. I det 
andra förtestet spelades en randomiserad 
sekvens av alla sex ord upp, där deltagaren 
skulle återge orden i rätt temporal ordning. 
Frekvensen på orden i sekvenserna fungerade 
enligt Figur 1 och frekvens A som är 
basfrekvensen var alltid 100 Hz. Frekvens B 

randomiserades mellan de fyra andra 
frekvenserna (121, 147, 178, 216). 
 
PASAT        I den aktuella studien var talen 
upplästa på svenska. PASAT inleddes med ett 
förtest som var utformat med en talsekvens på 
elva tal vilket resulterade i tio svar. Det 
huvudsakliga testet presenterades med en 
talsekvens på 61 tal vilket resulterade i 60 svar. 
 
Stroop        Stroop-testet bestod av två 
omgångar, ett förtest på 10 sekvenser och ett 
huvudsakligt test på 40 sekvenser. 
Försöksdeltagaren blev i detta fall endast 
presenterad med kongruenta och inkongruenta 
ord där det neutrala stimulit ersattes med det 
initiala förtestet på 10 stimuli. Denna förändring 
genomfördes för att ge ett underlag i att avgöra 
om deltagaren förstått uppgiften samt för att 
mildra inlärningseffekter som annars skulle 
kunna påverka den data som samlades in från 
det huvudsakliga testet. 
 
Procedur    Den aktuella studien var uppdelad 
tre olika uppgifter. Först utfördes ett test av 
auditiv strömsegregering, följt av ett Stroop-test 
och slutligen ett PASAT. Innan testet startade 
fick deltagaren ange sitt informerade samtycke. 
Därefter genomfördes två förtest. I det första 
förtestet fick deltagaren lyssna igenom samtliga 
ord för att se om hen korrekt kunde identifiera 
vilket ord som spelades upp. Om hen 
misslyckades med att identifiera ljudet fortsatte 
testet tills att deltagaren hade gjort en helt 
korrekt identifikation. I det andra förtestet fick 
deltagaren utföra tio sekvenser av de 
randomiserade orden. Syftet med detta var att 
göra deltagaren bekväm med uppgiften. Efter 
det andra förtestet gick deltagaren vidare till 
testet med segregering av ljudströmmar. När 
detta var genomfört fick deltagaren genomföra 
ett Stroop-test samt PASAT för att undersöka de 
kognitiva förmågorna uppmärksamhet och 
arbetsminne. Stroop-testet bestod av två 
omgångar där den första omgången innehöll tio 
sekvenser och den andra innehöll 40 sekvenser. 
Omgången med tio sekvenser fungerade som ett 
förtest och syftade till att deltagaren skulle 
bygga en förståelse kring uppgiften och 
resultatet användes inte i senare analyser. Båda 
omgångarna innehöll både kongruenta och 
inkongruenta stimuli som var randomiserade. 
Mellan varje bild visades även ett vitt kryss för 
att indikera vart nästa stimuli skulle presenteras. 
Slutligen genomfördes ett PASAT där 
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deltagaren fick lyssna på en sekvens av tal 
muntligen fick återge summan av de två senast 
hörda talen. Även här utfördes förtest 
innehållande en sekvens av elva tal vilket 
resulterade i tio svar. Syftet med förtestet var 
återigen att deltagaren skulle förstå uppgiften. 
Resultatet från förtestet användes inte i senare 
analys av resultat. När förtestet var avklarat 
utförde deltagaren sedan det huvudsakliga 
testet. Under det huvudsakliga testet 
presenterades en talsekvens på 61 tal vilket 
resulterade i 60 svar. Ett svar markerades som 
korrekt om deltagaren yttrat svaret innan nästa 
tal i sekvensen presenterats. Svaren för både 
förtestet och det huvudsakliga testet 
antecknades manuellt av en försöksledare under 
testens gång. 
 
 
Resultat 
Testresultat     Stroop-testet har två stimuli, 
kongruent och inkongruent. Resultatet från 
testet inkluderar reaktionstid för korrekta svar 
på båda stimuli, andel korrekta svar av alla svar 
givna svar på båda stimuli, samt tidsskillnaden 
mellan medelvärden av stimuli. Medelvärdet på 
reaktionstiden för kongruenta korrekta svar var 
610.6ms, med en standardavvikelse på 70.6ms. 
Andelen korrekta svar för kongruent stimuli gav 
ett medelvärde på 93.4%, med en 
standardavvikelse på 7.6%. Medelvärdet på 
reaktionstiden för inkongruenta korrekta svar 
var 671.3ms, med en standardavvikelse på 
125.9ms. Andelen korrekta svar för inkongruent 
stimuli gav ett medelvärde på 94.3%, med en 
standardavvikelse på 7.3%. Resultatet av 
tidsskillnaden mellan medelvärden av stimuli 
gav ett medelvärde på 60.7ms för skillnaden i 
responstid för korrekta svar mellan kongruenta 
och inkongruenta stimuli. Det vill säga ett 
korrekt svar på ett inkongruent stimuli tar i snitt 
60.7ms längre än ett korrekt svar för ett 
kongruent stimuli. Standardavvikelsen för 
skillnaden mellan kongruent och inkongruent 
var 84.9ms. För att avgöra om resultaten från 
Stroop-testet var normalfördelade så utfördes 
ett Kolmogorov-Smirnov. Detta visade att 
Stroop-testet var signifikant normalfördelad 
D(28) = 0.200, p = 0.05. 

Resultaten från PASAT har ett 
medelvärde på 49.96 rätt samt en 
standardavvikelse på 7.36 rätt. Ett 
Kolomogorov-Smirnov test utfördes för att 
avgöra normalfördelning. Resultatet av detta 

visade att PASAT var signifikant 
normalfördelat D(28) = 0.055, p = 0.05. 
    Resultatet för 6 rätt per omgång i 
strömsegregeringstestet gav ett medelvärde på 
23.2 omgångar med 6 rätt, med en 
standardavvikelse på 10.1 omgångar med 6 rätt. 
För att testa om resultaten från 
strömsegregerings testet är normalfördelade 
görs ett Kolmogorov-Smirnov test som visar att 
sex rätt på hörtestetet är signifikant 
normalfördelat D(28) = 0.200, p = 0.05. Detta 
visar att data är parametrisk.  
 
Tabell 1. Medelvärden och standardavvikelser för 
de omgångar i auditiva strömsegergeringstestet med 
6 rätt, uppdelat i de fyra frekvenser som testas. 
 

Frekvens 121Hz 147Hz 178Hz 216Hz 

Medelvärde 6.214 5.893 5.821 5.286 

Standard- 
avvikelse 

2.780 2.699 2.982 2.917 

 
    För att undersöka om strömsegregering 
lättare uppstår vid högre frekvensskillnader 
genomförs en envägs variabelanalys-ANOVA, 
F(3, 108) = 0.51) och p = 0.67. Resultatet för 
denna analys var därmed inte signifikant. 
Utöver detta genomfördes även en 
medelvärdeskomparation som visar en 
stagnerande trend i medelvärdet för högre 
frekvensskillnader men resultatet är, återigen, 
inte signifikant. 
    Eftersom studiens data är normalfördelad så 
utförs ett Pearson korrelationstest för att 
undersöka korrelationen mellan testet för 
auditiv strömsegregering och Stroop-testet samt 
testet för auditiv strömsegregering och PASAT. 
Mellan testet för auditiv strömsegregering och 
Stroop-testet mäts ingen signifikant korrelation, 
r = -0.210, N = 28, p = 0.282 (𝝰 = 0.05). 
    Mellan testet för auditiva strömsegregeringen 
och PASAT mäts en signifikant korrelation, r = 
0.484, N = 28,  p = 0.009 (𝝰 = 0.05). 
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Figur 5. Medelvärden för de omgångar i auditiva 
strömsegergeringstestet med 6 rätt, uppdelat i de fyra 
frekvenser som testas. 

 
 
Figur 6. Pearson korrelationstest mellan hörtest med 
sex rätt per omgång och totalt antal rätt per deltagare 
i PASAT. 
 
 
Diskussion 

Resultat från en envägs variabelanalys 
var inte signifikant vilket både kan bero på 
sekvensmängden och det ordbaserade stimulit. 
Däremot indikerar resultaten 
från  medelvärdesjämförelsen att 
ordsekvensens temporala ordning är svårare att 
återge korrekt ju högre frekvensskillnaden är 
mellan orden som presenteras. Även om 
skillnaden inte är lika stor som tidigare 
forskning visar så stämmer detta överens med 
den vokalbaserade auditiva strömsegregeringen 
(Gaudrain et al., 2007). Potentiellt kan detta 
resultat vara en grund för att segregeringsteorier 
om bearbetningsskillnader mellan språkliga och 
icke-språkliga stimuli kan förkastas. Detta bör 
även innebära att någon form av språklig 

modularitet inte uppenbarar sig vid den auditiva 
strömsegregeringen. Även om språkliga 
modularitetsteorier inte kan förkastas till följd 
av detta forskningsfynd kan det eventuellt 
indikera att modulariteten åtminstone är 
begränsad till senare steg i den auditiva 
informationsbearbetningen. Samtidigt är 
skillnaden mellan den ordbaserade 
identifikationen av den temporala ordningen vid 
olika frekvensskillnader betydligt mycket 
mindre än de vokalbaserade resultaten 
(Gaudrain et al. 2007). Detta kan vara en 
konsekvens av semantiskt betydelsefullt stimuli 
där människan lättare har möjlighet att nyttja 
minnesregler vilket potentiellt mildrar 
strömningseffekten vid höga 
frekvensskillnader.                Resultatet visar en 
signifikant korrelation mellan testet för auditiv 
strömsegregering och PASAT, vilket indikerar 
att uppmärksamhet är en förmåga som 
potentiellt förhöjer den individuella kapaciteten 
att sammanhålla olika ljudströmmar med hög 
frekvensskillnad. Detta indikerar att 
alternativhypotesen för den tredje 
frågeställningen kan bekräftas och därmed att 
det finns ett samband mellan auditiv 
strömsegregering och förmågor som 
uppmärksamhet och hastighet samt flexibilitet 
vid auditiv informationsbearbetning. 
Korrelationen mellan PASAT och testet för 
auditiv strömsegregering är dock inte särskilt 
stark vilket eventuellt kan tala för skillnader i 
informationsbearbetningens karaktär för de 
olika typerna av stimuli. Det kan exempelvis 
antas att det finns skillnader i auditiv 
uppfattning och bearbetning av sifferaddition 
och identifikation av sekventiell ordning. 
Samtidigt tycks det vara ett rimligt antagande 
att den individuella förmågan att bearbeta 
auditiv information till viss del är generell för 
en mängd olika stimuli, vilket korrelationen 
indikerar.  

Resultatet visar däremot ingen 
signifikant korrelation mellan testet för auditiv 
strömsegregering och Stroop-testet. Vi kan 
således bekräfta den antagna nollhypotesen och 
förkasta den alternativa hypotesen gällande den 
andra frågeställningen. Detta resultat förefaller 
överraskande då exekutiva funktioner innefattar 
förmågor som arbetsminneskapacitet och 
inhibering.  
 
Slutsatser 
    Resultaten visade ingen signifikant effekt av 
frekvensskillnader vid ordbaserad 
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strömsegregering. Ingen signifikant korrelation 
upptäcktes mellan inhibering och förmågan att 
sammanhålla ljudströmmar. En signifikant 
korrelation noterades mellan auditiv 
strömsegregering och PASAT vilket kan tolkas 
som en indikation på att 
uppmärksamhetsförmågan kan mildra 
strömningseffekten av auditivt stimuli med 
höga frekvensskillnader. Studien kan därför 
konstatera att vissa exekutiva funktioner, såsom 
selektiv uppmärksamhet, är involverade i 
auditiv strömsegregering även om ingen 
signifikant korrelation noterades mellan Stroop-
testet och segregeringsuppgiften. 
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