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I forced-attention dichotic listening paradigmet (Hughdahl & Andersson, 1986) lyssnar individer på 

olika stavelseljud i båda öronen samtidigt. Detta genomförs utifrån tre olika betingelser. 

Instruktionen är att rapportera det som hörs (Non-forced, NF) eller att rapportera det som hörs i 

ett specifikt öra (Fored-right, FR och Forced-left, FL). NF används för att studera 

dominansförhållandet mellan hemisfärerna vad gäller att inhämta auditiv information. FR och FL 

kan användas för att studera förmåga att medvetet rikta uppmärksamheten. Syftet var att studera 

åldersrelaterade skillnader och effekter av kognitiv träning på förmågan att medvetet rikta 

uppmärksamheten i dikotisk lyssning. Frågeställningarna var om det är skillnad mellan yngre och 

äldre vuxna vad gäller korrekta svar från vardera öra utifrån NF, FR och FL och om yngre 

respektive äldre vuxna förbättras vad gäller att avge korrekta svar från vänster öra som funktion av 

träning vid FL. Femtiosex deltagare varav 26 var äldre och 30 var yngre deltog. Dessa delades upp i 

en tränings- och  kontrollgrupp. Samtliga deltagare genomförde dikotisk lyssning före och efter fem 

veckor (15 sessioner) av kognitiv träning. Kontrollgruppen deltog endast i dikotisk lyssning.  

Resultatet visade att den yngre gruppen återgav signifikant fler korrekta svar från vänster öra än 

den äldre gruppen i FL. I övrigt påvisades inga signifikanta skillnader som funktion av ålder eller 

träning.  

 

In the forced-attention dichotic listening paradigm (Hughdahl & Andersson, 1986) individuals 

listen to different syllables in both ears at the same time. Three different conditions are given: The 

instruction is to report what is heard (Non-forced, NF) or to report what is heard in a specific ear 

(Forced-right, FR and Forced-left, FL). NF can be used to study the dominance relation between the 

hemispheres for auditory information. FR and FL can be used to study the ability to deliberately 

direct attention. The aim was to study age-related differences and effects of cognitive training in the 

ability to direct attention in dichotic listening. The questions were: if it is a difference between 

younger and older adults in number correct answers from each ear in NF, FR and FL and if younger 

and older adults improve in number correct answers from the left ear as a function of training in FL. 

Fifty-six participants participated where 26 were older and 30 were younger. The participants 

were divided in a training- and control-group. All participants performed dichotic before and after 

five weeks (15 sessions) of cognitive training. The control-group only participated in the dichotic 

listening.  The results showed that the younger group gave significantly more correct answers from 

the left ear than the older group in FL. There were no other significant differences as a function of 

age or training.  
 

Mentalt tempo, episodiskt minne och semantiskt minne är kognitiva förmågor som 
har visat sig försämras hos äldre vuxna i jämförelse med yngre vuxna (Rönnlund, 
Nyberg, Bäckman, & Nilsson, 2005; Schaie, 1994). En teori är att äldres generella 
nedsättning av kognitiva förmågor drivs framförallt av försämringar av exekutiva 
funktioner (Park & Reuter-Lorenz, 2009). Prestation i test avsedda att mäta 
exekutiva funktioner har visat sig ha stor samvariation med test avsedda att mäta 
andra kognitiva förmågor. Exekutiva funktioner kan beskrivas som mekanismerna 
som kontrollerar och reglerar kognitiva processer. Det är förmågan att medvetet 
rikta fokus och sortera information. Detta är centralt för planering, målstyrt 
handlande och problemlösning (Miyake et al., 2000).  Miyake et al. (2000) delar 
upp exekutiva funktioner i tre förmågor. Uppdatering är förmågan att observera 
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inkommande information och byta ut information som inte längre är relevant för 
uppgiften mot ny information som är relevant. Skiftning är förmågan att skifta 
fokus mellan uppgifter och mentala representationer. Inhibering är förmågan att 
stoppa automatiska eller dominanta responser (Miyake et al., 2000).  Ett sätt att 
testa skillnader i exekutiva funktioner och mer specifikt inhibering är genom 
forced-attention dichotic listening paradigmet (Hughdahl & Andersson, 1986).  
 
I dikotisk lyssning får individer lyssna på inbördes olika stavelseljud i båda öronen 
samtidigt. Detta brukar föregås av en av tre olika typer av instruktioner. Den första 
instruktionen är att personen ska rapportera ljudet den hör, ”non forced” (NF). 
Den andra instruktionen är att fokusera på och rapportera det som hörs i höger 
öra, ”forced right” (FR). Den tredje instruktionen är att fokusera på och rapportera 
det som hörs i vänster öra, ”forced left” (FL)(Takio et al., 2009). När individer bara 
får instruktionen att rapportera vad de hör utan att de blir tillsagda att fokusera på 
något särskilt öra så brukar de oftast rapportera fler av ljuden de får höra i höger 
öra, detta fenomen brukar kallas för höger öra övertag, ”right ear advantage” 
(REA) i litteraturen (Bless et al., 2013; Hugdahl, Carlsson, & Eichele, 2001; Takio et 
al., 2009). Detta faktum har sin orsak i mer dominanta kontralaterala auditiva 
förbindelser i hjärnan ihop med att de flesta individer bearbetar tal övervägande i 
vänstra hjärnhalvan. Den vänstra ipsilaterala auditiva förbindelsen har också visat 
sig bli hämmad av den högra kontralaterala förbindelsen under dikotisk lyssning 
(Della Penna et al., 2007).    
 

När individer blir instruerade att fokusera på vad de hör i vänster öra uppstår en 
konflikt då tendensen är att ljudet i högerörat per automatik uppfattas. För att 
klara uppgiften och korrekt rapportera stavelserna som presenteras i vänster öra 
måste individen inhibera informationen som presenteras i höger öra. Det har visat 
sig att storleken på en region i hjärnan som är associerade med inhibering, 
anterior cingulate cortex, har betydelse för individers prestation vid FL (Bless et 
al., 2013).  

 

Uppmärksamhet går att dela upp i top-down- och bottom-up processande (Sarter, 
Givens, & Bruno, 2001). Top-down avser förmågan att medvetet rikta 
uppmärksamheten mot ett särskilt stimuli medan bottom-up avser förmågan att 
upptäcka och analysera stimulus baserat på själva stimulusen. Dikotisk lyssning 
kan undersöka både top-down och bottom-up aspekterna av uppmärksamhet. 
Under NF undersöks bottom-up vilket ofta tar sig uttryck i större förmåga att 
uppmärksamma det som hörs i höger öra. Under FL och FR undersöks förmåga till 
top-down. Det vill säga att modulera bottom-up processandet genom att medvetet 
rikta uppmärksamheten mot det som hörs i ett av öronen. För detta krävs, som 
nämnts tidigare, inhiberingsförmåga.  

 
Skillnad i prestation vid dikotisk lyssning mellan yngre och äldre vuxna har 
undersökts i flera studier. Genomgående presterar äldre vuxna sämre än yngre 
vuxna när det gäller  antal korrekt rapporterade stavelser från vänster öra vid FL i 
jämförelse med NF (Anderson, Reinvang, Wehling, Hugdahl, & Lundervold, 2008; 
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Hugdahl et al., 2001;Hughdahl et al., 2009; Takio et al., 2009; Thomsen et al., 
2005). Medan yngre vuxna brukar klara av att rapportera signifikant fler korrekta 
stavelser från vänster öra än från höger öra brukar äldre deltagare inte klara av att 
göra det. Att rapportera fler korrekta stavelser från vänster än från höger öra 
kallas för vänster öra övertag, ”left ear advantage” (LEA) i litteraturen. Att äldre 
vuxna misslyckas med att uppnå ett LEA visar på försämrad förmåga till top-down 
reglering av uppmärksamheten.  
 
Två av dessa studier visade att äldre även presterar sämre vad gäller att återge 
korrekta stavelser från höger öra vid NF (Hugdahl et al., 2001; Passow et al., 2012). 
Andra studier har visat på likvärdigt höger öra övertag för äldre vuxna som för 
yngre vuxna vid NF (Anderson et al., 2008; Hughdahl et al., 2009; Takio et al., 
2009). Frågan om det skiljer sig i höger öra övertag mellan yngre och äldre vuxna i 
NF får alltså inget entydigt svar i litteraturen.   
 
Studier som testat visuell språklig tolkningsförmåga för höger respektive vänster 
synfält har visat att äldre vuxna hade mindre övertag för höger synfält jämfört med 
yngre vuxna (Collins & Mohr, 2013). Dessa fynd är i linje med HAROLD modellen 
som stöds av evidens inom flera olika kognitiva områden (Cabeza, 2002). Modellen 
säger att äldre vuxna kompenserar för försämrad funktionsnivå genom att motsatt 
hjärnhalva till viss del hjälper den dominanta hjärnhalvan inom olika kognitiva 
domäner. Om modellen skulle appliceras på dikotisk lyssning skulle alltså ett 
minskat höger öra övertag för äldre vuxna vara att förvänta sig. Detta skulle 
förklaras med att språkområdena i den vänstra hjärnhalvan försämrats i 
funktionsnivå hos äldre vuxna och att höger hjärnhalva därför till viss del 
kompenserar.  
 
Eftersom forskningsläget inte är entydigt när det gäller ifall höger öra övertaget är 
oförändrat eller minskar hos äldre vuxna och en minskning är vad som skulle 
förväntas utifrån HAROLD modellen skulle det vara intressant att undersöka äldre 
vuxna och yngre vuxna med dikotisk lyssning för att se om det ena eller andra 
utfallet blir replikerat.  
 
Som tidigare nämnts presterar äldre vuxna konsekvent sämre än yngre vuxna vid 
FL och detta beror på försämrad förmåga till inhibering. Försämring av 
inhiberingsförmåga och andra exekutiva funktioner kan vara grundorsaken till 
äldres generella kognitiva nedsättningar. Därför skulle det vara intressant att 
studera om träning av exekutiva funktioner kan ge effekter på förmåga att rikta 
uppmärksamheten vid dikotisk lyssning.  
 
Träning av exekutiva funktioner för yngre vuxna har visat sig leda till förbättrad 
prestation i den tränade uppgiften (Chein & Morrison, 2010; Chooi & Thompson, 
2012; Jaeggi, Buschkuehl, Jonides, & Perrig, 2008; Owen et al., 2010; Schmiedek, 
Lövdén, & Lindenberger, 2010). Vissa av studierna visade ingen ökning av 
prestationen på andra uppgifter än den tränade (Chooi & Thompson, 2012; Owen 
et al., 2010). Andra studier har visat på förbättringar av snarlika men inte identiska 
uppgifter och även ökad prestation i uppgifter avsedda att mäta kognitiva domäner 



4 
 

som ligger längre från träningsuppgifterna så som läsförståelse, flytande 
intelligens och episodiskt minne (Chein & Morrison, 2010; Jaeggi et al., 2008; 
Schmiedek et al., 2010) 
 
Även hos äldre vuxna har träning av exekutiva funktioner visat sig leda till 
förbättrad prestation i den tränade uppgiften eller i likartade uppgifter(Bherer et 
al., 2006; Borella, Carretti, Riboldi, & De Beni, 2010; Carretti, Borella, Zavagnin, & 
de Beni, 2013; Dahlin, Nyberg, Bäckman, & Neely, 2008; Karbach & Kray, 2009; Li 
et al., 2008; Schmiedek et al., 2010). Vissa av studierna har även visat på förbättrad 
förmåga inom kognitiva domäner som ligger längre ifrån träningsuppgifterna så 
som flytande intelligens, läsförståelse och episodiskt minne(Borella et al., 2010; 
Carretti et al., 2013; Karbach & Kray, 2009; Schmiedek et al., 2010).  
 
En studie har visat att träning med dikotisk lyssning har förbättrat prestationen 
vid FL och även en auditivt uppmärksamhetsuppgift för deltagarna. Effekterna på 
visuella inhiberingstest undersöktes också i studien men utan några signifikanta 
resultat (Soveri et al., 2013). Mig veterligen har ingen studie undersökt det 
omvända. Ifall kognitiv träning kan öka prestationen vid dikotisk lyssning. Detta är 
därför intressant att undersöka. Skulle signifikanta resultat erhållas i en sådan 
studie skulle det indikera att inhiberingsförmåga kan tränas. 
 
Detta examensarbete utgår från en studie som undersökte om träning av exekutiva 
funktioner kan leda till ökad prestation på icke tränade uppgifter och inom samma 
och andra kognitiva domäner. Försökspersonerna var uppdelade i två grupper 
med äldre respektive yngre vuxna och tränade exekutiva funktionerna 
uppdatering, skiftning och inhibering vid femton tillfällen under en 
femveckorsperiod. Träningen ledde till ökad prestation i snarlika men inte 
identiska uppgifter inom områdena inhibering och uppdatering. Den yngre 
gruppen visade också ökad prestation på baklänges sifferrepetition och 
räknespann som anses mäta arbetsminne. Perceptuell hastighet, verbalt flöde, 
episodiskt minne och flytande intelligens mättes och analyserades också. Inga 
träningseffekter sågs till dessa kognitiva funktioner (Sandberg, Rönnlund, Nyberg, 
& Stigsdotter Neely, 2014). I nämnda studie fick deltagarna även genomföra 
dikotisk lyssning före och efter genomförd träning av exekutiva funktioner. 
 
Jag ska i mitt examensarbete analysera data från dikotisk lyssning insamlad ihop 
med tidigare nämnd studie (Sandberg et al., 2014) Syftet är att studera 
åldersskillnader i NF, FR och FL och att studera eventuella effekter av träning på 
prestation i FL.  
 
Frågeställningar: Är det skillnad mellan yngre och äldre vuxna vad gäller REA vid 
NF betingelsen? Är det skillnad mellan yngre och äldre vad gäller att rapportera 
korrekta svar från örat de fått till uppgift att fokusera på vid FR respektive FL? 
Kommer yngre respektive äldre förbättras vid FL som funktion av träning av 
exekutiva funktioner? 
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Metod 
 
Deltagare                                                                                                                                                    
För studien rekryterades 66 äldre och yngre vuxna. De yngre rekryterades via 
reklamblad som delades ut på Umeå universitets campus. De äldre rekryterades 
via annonser i lokala tidningar samt via lokala pensionärsföreningar. Ihop med 
rekryteringen screenades deltagarna så att personer med färgblindhet och 
neurokognitiva svårigheter inte rekryterades. De äldre respektive yngre delades 
slumpmässigt i kontrollgrupp respektive träningsgrupp. Deltagare i 
träningsgruppen erhöll 500 kr i ersättning, deltagare i kontrollgruppen erhöll 250 
kr. Innan studien informerades alla deltagare om syftet med studien och att de 
hade rätt att avbryta sitt deltagande när som helst.     
 
Fyra avhopp bland de yngre och ett bland de äldre skedde efter att studien inletts. 
Två äldre deltagare exkluderades på grund av självskattningar som indikerade 
depression respektive demens. Fyra av de äldre deltagarna exkluderades från 
dataanalysen. Detta eftersom de hade förre än 20 av maximalt 36 korrekta svar på 
homonymerna i dikotisk lyssning vilket indikerar problem att över huvud taget 
uppfatta stavelserna. Bland de äldre deltagarna blev 26 kvar. 13 i träningsgruppen 
(medelålder 69) och 13 i kontrollgruppen (medelålder 68). Bland de yngre 
deltagarna blev 30 kvar i förmätningen varav 27 var kvar även i eftermätningen. 
14 av dessa var i träningsgruppen (medelålder 26) och 13 i kontrollgruppen 
(medelålder 24).  
 
Etik 
Som nämnts tidigare utgår examensarbetet från data insamlad av Sandberg et al., 
(2014). Deltagarna blev informerade om syftet med studien och att de hade rätt att 
avbryta sitt deltagande när de vill. Deltagarna blev även informerade om att om att 
data kunde komma att användas i framtida projekt. Studien var granskad och 
godkänd av regionala etikprövningsnämnden i Umeå. För att skydda deltagarnas 
identiteter var deltagarna kodade i spss datafilen som användes vid analyserna. 
Desutom gjordes analyserna på en dator som bara jag hade tillgång till.  
 
Material/procedur                                                                                                                 
 Tränings och kontrollgrupper testades i dikotisk lyssning före och efter en fem 
veckorsperiod med 15 sessioner av träning i exekutiva funktioner. 

 
Dikotisk lyssning                                                                                                   

Forced-attention dichotic listening paradigmet (Hughdahl & Andersson, 1986) 
användes. Stavelserna ba, da, ga, pa, ta och ka var inlästa av en manlig röst med 
konstant intonation och intensitet. Dessa stavelser parades ihop i alla möjliga 
kombinationer så att 36 unika kombinationer bildades. Sex av dessa 
kombinationer var homonymer, samma stavelse i båda öronen. Försöksdeltagarna 
fick höra dessa kombinationer i hörlurar, ena stavelsen i vänster öra och andra 
stavelsen i höger öra samtidigt. Medellängden på uppläsningen av stavelserna var 
ungefär 0.35 sekunder och det var ungefär fyra sekunder mellan varje stavelsepar. 
Stavelseparen lästes upp tre gånger vid varje testtillfälle. Vid de tre gångerna fick 
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försöksdeltagarna olika instruktioner. Instruktionen inför den första uppläsningen 
var att muntligt återge den stavelse som personen uppfattat först eller haft lättast 
att uppfatta. Instruktionen inför de två följande uppläsningarna var att muntligt 
återge stavelserna som lästes upp i höger öra respektive muntligt återge 
stavelserna som lästes upp i vänster öra. Hälften av deltagarna fick den ena av 
dessa instruktioner först, andra hälften fick den andra instruktionen först. 
Ordningen på stavelseparen var olika för de tre betingelserna. Försökspersonernas 
svar skrevs ner. Det noterades hur många svar som motsvarade vad deltagarna 
hade fått höra i höger respektive vänster öra efter varje instruktionsbetingelse. 
Svaren på homonymerna användes inte i dataanalysen. Dessa var med för att 
kunna utesluta personer som gett korrekta svar på färre än 20 av 36 homonymer i 
alla tre betingelser före och efter träning sammanslaget. Detta eftersom få korrekta 
homonymer tyder på svårigheter att över huvud taget uppfatta vad som hörts i 
hörlurarna. Svaren från sådana deltagare riskerar att återspegla chansningar 
snarare än uppfattade ljud.   

 
Träning av exekutiva funktioner                                                                         

Träningen bestod av sex olika uppgifter. Två uppgifter för uppdatering, två 
uppgifter för skiftning och två uppgifter för inhibering. Varje uppgift hade tre 
svårighetsgrader. De yngre deltagarna fick den lättaste svårighetsgraden 
träningstillfälle 1-5, den mellersta svårighetsgraden träningstillfälle 6-10 och den 
mest krävande svårighetsgraden träningstillfälle 11-15. De äldre deltagarna fick 
den lättaste svårighetsgraden träningstillfälle 1-6, den mellersta svårighetsgraden 
träningstillfälle 7-11 och den mest krävande svårighetsgraden träningstillfälle 12-
15. 
 
Uppgift 1(uppdatering): Bokstäverna A, B, C och D presenterades slumpmässigt, en 
åt gången, i mitten av en dataskärm. Varje bokstav presenterades i två sekunder 
och det var 1 sekund mellan bokstäverna. Antalet bokstäver som presenterades 
varierade och deltagarna visste inte hur många bokstäver som skulle visas varje 
enskild gång. Vid varje övningstillfälle visades fem ”listor” med bokstäver. Efter 
varje lista var deltagarnas uppgift att återge de fyra sista bokstäverna som visats 
på skärmen i rätt ordningsföljd. Svaret angavs genom att trycka på en av fyra 
intilliggande tangenter som fått bokstäverna tejpade över sig. Svårighetsgraden 
ändrades genom att variera längden på listorna (4-7, 6-11 och 5-15).   
 
Uppgift 2 (uppdatering): 16 blåa cirklar ordnade i en 4 * 4 matris presenterades på 
en datorskärm. En slumpad cirkel ändrade färg till röd i två sekunder en gång i 
taget. Med ett inter-stimulus intervall om en sekund. Antalet cirklar som ändrade 
färg varierade och deltagarna visste inte hur många cirklar som skulle ändra färg 
varje enskild gång. Efter varje gång var deltagarnas uppgift att klicka på de fyra 
sista cirklarna som bytt färg i korrekt ordningsföljd. Detta upprepades fem gånger 
vid varje övningstillfälle. Svårighetsgraden ändrades genom att variera längden på 
listorna (4-7, 6-11 och 5-15).   
 
Uppgift 3 (skiftning): Tre listor om 30 nummer mellan 10 och 99 presenterades 
slumpvis ett nummer i taget i mitten av dataskärmen. Den första listan var 
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deltagarnas uppgift att addera 2 och skriva svaret så fort som möjligt med siffrorna 
på nummertangentbordet. Den andra listan var deltagarnas uppgift att göra 
samma sak förutom att subtrahera 2 istället för addera 2. Den tredje listan var 
uppgiften att addera 2 och subtrahera 2 om vart annat. Numren visades tills 
deltagarna hade skrivit in svaren. Intervalet mellan respons och nästa 
stimuluspresentation var 0.5 sekunder. Svårighetsgraden ändrades genom att 
ändra numret som skulle adderas eller subtraheras (2, 4 och 5) 
 
Uppgift 4 (skiftning): Siffrorna 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 och 9 slumpvis en åt gången på olika 
platser i en kvadrat på en dataskärm. Beroende på var i kvadraten en siffra dök 
upp skulle deltagarna antingen kategorisera siffran som udda/jämn eller 
över/under 5. Deltagarna skulle svara genom att trycka på en höger eller 
vänsterpil som klistrats på tangenter i mitten av tangentbordet så fort som möjligt. 
Siffrorna dök upp i kvadratens hörn i medurs ordning. 128 siffror presenterades 
vid varje tillfälle. Dessa var uppdelade i fyra block om 32. Svårighetsgraden 
ändrades genom att ändra intervallen mellan svar och nytt stimuli (1, 0,5 och 0,2 
sekunder). 
 
Uppgift 5 (inhibering): Rader om sju bokstäver presenterades en i taget i mitten på 
dataskärmen. De bokstäver som presenterades var bokstäverna S, C, B och D. Den 
mittersta bokstaven var alltid omgiven av 6 inbördes identiska bokstäver (ex: 
DDDSDDD). Deltagarnas uppgift var att så snabbt som möjligt trycka på en vänster 
eller högerpil, som klistrats på tangenter i mitten av tangentbordet, beroende på 
den mittersta bokstaven. Om mittenbokstaven var S eller C skulle deltagarna 
trycka vänsterpil. Om mittenbokstaven var B eller D skulle deltagarna trycka 
högerpil. Mittenbokstaven kunde vara omgiven av vilken som helst av de fyra 
bokstäverna. Alla möjliga kombinationer av mittenbokstav och omgivande 
bokstäver (16) presenterades i slumpvis ordning sex gånger vid varje 
övningstillfälle. Svårighetsgraden ändrades genom att ändra intervallen mellan 
svar och nytt stimuli (1, 0,5 och 0,2 sekunder). 
 
Uppgift 6 (inhibering): 4 färgord (svart, röd, blå och gul) och 4 icke- färgord (stork, 
ris , bil och gås) som var skrivna med färgerna svart, röd, blå eller gul 
presenterades slumpvis en och en. Deltagarnas uppgift var att så snabbt som 
möjligt trycka en tangent på vilken det klistrats på motsvarande färg som ordet var 
skrivet med. Varje tillfälle presenterades 4 * 36 ord. I varje omgång med 36 ord 
ingick 12 färgord skrivna i kongruent färg, 12 färgord skrivna i inkongruent färg 
och 12 icke- färgord. Svårighetsgraden ändrades genom att ändra intervallen 
mellan svar och nytt stimuli (1, 0,5 och 0,2 sekunder). 
 
Uppgifterna tränades i samma ordning varje tillfälle och de tre exekutiva 
funktionerna tränades ungefär 30 minuter per tillfälle.   
 
Dataanalys                                                                                                                                   
Data från dikotisk lyssning analyserades med två olika typer av variansanalyser 
(ANOVA). För att studera skillnader mellan unga och äldre innan träning utfördes 
en 2(Ålder: Yngre och Äldre) * 2(Betingelse: NF, FR och FL) * 2(Öra: Vänster och 
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Höger).  För att analysera eventuella signifikanta trevägsinteraktioner utfördes 
separata ANOVor för varje dikotisk lyssnings betingelse, 2(Ålder: Yngre och Äldre) 
* 2(Öra: Vänster och Höger). Dessa följdes upp med t-tester. För att studera 
skillnader som funktion av träning för yngre och äldre i FL-betingelsen utfördes en 
2(Grupp: Träning och Kontroll) * 2(Ålder: Yngre och Äldre) * 2(Tillfälle: Före 
träning och Efter träning) * 2 (Öra: Vänster och Höger). Statistiska beräkningar 
utfördes med IBM SPSS Statistic 21. Signifikansnivån sattes till 0.05.  

 
Resultat 

 
Skillnader mellan yngre och äldre innan träning                                                                 
ANOVAn visade på en signifikant huvudeffekt av betingelse F(2, 108) = 5,03 MSE = 
3,07 p = ,008. Fler korrekta stavelser återgavs i FR än i NF och FL. Den visade även 
på en signifikant huvudeffekt av öra F(1, 54) = 77,73 MSE = 57,52 p < ,001. Fler 
korrekta stavelser återgavs från höger öra än från vänster öra. Den visade även på 
en signifikant interaktionseffekt mellan betingelse och öra F(2, 108) = 61,77 MSE = 
29,82 p < ,001. Högst antal korrekta stavelser återgavs från höger öra i FR, färre i 
NF och lägst antal FL. För vänster öra återgavs högst antal korrekta stavelser i FL, 
färre i NF och lägst antal i FR. Slutligen visade den en signifikant trevägs 
interaktion mellan betingelse, öra och ålder F(2, 108) = 7,13 MSE = 29,82 p < ,001. 
Denna följdes upp med tre separata ANOVor.  
 
ANOVAn för NF betingelsen visade en signifikant huvudeffekt av öra F(1, 54) = 
85,65 MSE = 27,70 p < ,001. Fler korrekta stavelser återgavs från höger öra. 
ANOVAn för FR betingelsen visade en signifikant huvudeffekt för öra F(1, 54) = 
159,29 MSE = 35,85 p < ,001. Även här återgavs fler korrekta stavelser från höger 
öra. ANOVAn för FL betingelsen visade en signifikant interaktionseffekt mellan öra 
och ålder F(1, 54) = 1,34 MSE = 53,60 p = ,002. Efterföljande t-test visade att den 
yngre gruppen hade signifikant fler korrekta svar från vänster öra än från höger 
öra. Skillnaden mellan höger och vänster öra svar från den äldre gruppen var inte 
signifikant.  
 
Tabell 1. Medelvärden (och standardavvikelser) för antal korrekta återgivna 
stavelser från vardera öra för äldre respektive yngre i de tre betingelserna före 
träning.  

 NF FR FL 

 Höger Vänster Höger Vänster Höger Vänster 

Äldre 16,2 (4,9) 6,8 (3,4) 19,1 (5,4) 5,4 (3,7) 12,7 (6,4) 9,8 (6,2) 

Yngre 17,2 (4,9) 8,1 (2,8) 20,3 (5,3) 5,5 (3,1) 9,3 (4,5) 15,5 (4,9) 

 
Skillnader som funktion av träning i FL                                                                          
ANOVAn visade på en signifikant huvudeffekt av tillfälle F(1, 49) = 4,19 MSE = 3,19 
p = ,046. Fler korrekta stavelser återgavs efter träning än före träning. Den visade 
även på en signifikant interaktionseffekt mellan öra och ålder F(1, 49) = 8,08 MSE 
= 97,35 p = ,007. Efterföljande t-test visade att den yngre gruppen hade signifikant 
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fler korrekta svar från vänster öra än från höger öra. Skillnaden mellan höger och 
vänster öra svar från den äldre gruppen var inte signifikant. 
 
Tabell 2. Medelvärden (och standardavvikelser) för antal korrekt återgivna stavelser 
från vardera öra för äldre och yngre i tränings och kontrollgruppen före och efter 
träning i FL.  
  Före träning Efter träning 

  Höger Vänster Höger Vänster 

Äldre Träning 14,3 (6,1) 8,3 (4,0) 14,3 (4,6) 10,2 (4,5) 

 Kontroll 11,2 (6,6) 11,2 (7,7) 12,6 (6,3) 10,9 (5,9) 

Yngre Träning 9,2 (3,7) 16,1 (3,7) 10,7 (4,1) 15,9 (4,7) 

 Kontroll 10,3 (4,8) 14,4 (5,0) 10,8 (6,8) 13,6 (6,0) 

        
 

Diskussion 
 
Denna studie bygger på data insamlad från dikotisk lyssning genomförd enligt 
forced-attention dichotic listening paradigmet (Hughdahl & Andersson, 1986). I 
detta paradigm får individer lyssna på inbördes olika stavelseljud i båda öronen 
samtidigt. Syftet var att studera åldersskillnader i alla tre betingelserna och att 
studera eventuella effekter av träning på prestation i FL. För att undersöka syftet 
formulerades tre frågeställningar: (1) Är det skillnad mellan yngre och äldre vuxna 
vad gäller REA vid NF betingelsen, (2) är det skillnad mellan yngre och äldre vad 
gäller att rapportera korrekta svar från örat de fått till uppgift att fokusera på vid 
FR respektive FL och (3) kommer yngre respektive äldre förbättras vid FL som 
funktion av träning av exekutiva funktioner? 
   
Den första frågeställningen gällde om det var skillnad mellan äldre och yngre 
vuxna vad gäller REA i NF betingelsen. Analyserna visade att det inte fanns någon 
skillnad mellan den äldre och den yngre gruppen vad gäller REA i NF betingelsen. 
Den enda signifikanta skillnaden som påvisades för NF betingelsen var som väntat 
fler korrekta svar från höger öra jämfört med vänster öra. Andra studier har också 
visat oförändrat REA hos äldre vuxna jämfört med yngre vuxna (Anderson et al., 
2008; Hughdahl et al., 2009; Takio et al., 2009; Thomsen et al., 2005). Däremot 
fann Passow et al. (2012) inget signifikant REA för äldre deltagare i sin studie och 
Hugdahl et al. (2001) fann att REA minskade hos en äldre grupp i förhållande till 
yngre grupper. Två tänkbara faktorer som kan förklara de olika resultaten inom 
fältet kan vara relaterat till egenskaper hos populationen äldre i de olika studierna. 
Det är sannolikt att skillnader i både ålder och kognitiv funktion kan bidra till att 
det ibland påvisas skillnader i REA och ibland inte. Kognitiv funktion är inte 
dokumenterat i merparten av studierna. Däremot är ålder det. Den högsta 
ungefärliga genomsnittsålder som äldre deltagare haft i ovan nämnda studier är 70 
år. Bland studierna med ungefärlig medelålder för äldre gruppen på 70 år återfinns 
både oförändrat och minskat REA för äldre gruppen. Det går alltså inte att se att 
ålder är det som skiljer mellan REA och inget REA hos äldre deltagare.  Denna 
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studie ihop med de som tidigare visat på oförändrat REA representerar fler 
deltagare (230) än de som inte gjort det (80). Detta kan ses som en indikation på 
att REA inte förändras, i varje fall i större utsträckning, hos 60-70 åringar som 
grupp jämfört med unga vuxna. Ett sätt att utvärdera om resultaten som visar på 
minskat REA är uttryck för en reel minskning av REA med högre ålder eller för icke 
representativa stickprov skulle vara att testa personer med riktigt hög 
genomsnittsålder som t.ex. 80 år vilket mig veterligen aldrig gjorts. 
 
I NF betingelsen testas försökspersonernas stimulusdrivna bottom-up 
processande av auditiv information. Om REA inte ändras i större utsträckning för 
60-70 åringar som grupp i NF betingelsen så är detta inte helt i linje med HAROLD 
modellen (Cabeza, 2002). Modellen säger att äldre kompenserar för nedsättningar 
i kognitiva och perceptuella funktioner genom att tidigare lateraliserade 
funktioner blir mer bilaterala. Det finns mycket stöd för modellen vad gäller mer 
komplexa kognitiva funktioner så som inhibering och inkodning medan stödet vad 
gäller mer basala perceptuella processer inte är lika starkt (Cabeza, 2002). Ett sätt 
att förstå detta är att vid mer komplexa kognitiva processer är det lättare att 
fördelen med att använda båda hjärnhalvorna överväger nackdelen med att 
hjärnhalvorna då måste använda kapacitet till att kommunicera med varandra 
(Cabeza, 2002). Ett möjligt sätt att förstå detta är att vid komplexa kognitiva 
processer så behövs båda hjärnhalvorna mer än vid processande av mer basal 
perceptuell information. Intressant skulle vara att studera en grupp ännu äldre 
personer än i denna studie för att se om ett mer bilateral mönster kan skönjas. 
 
Den andra frågeställningen var om det förelåg en skillnad mellan yngre och äldre 
vad gäller att rapportera korrekta svar från örat de fått till uppgift att fokusera på 
vid FR respektive FL. Analyserna visade att det inte var någon signifikant skillnad 
mellan den yngre och äldre gruppen i FR. Däremot fanns en skillnad i FL. Den 
yngre gruppen hade ett signifikant LEA medan den äldre gruppen varken hade 
signifikant LEA eller REA även om tendensen var REA. Att äldre vuxna inte lyckas 
lika bra som yngre vuxna i FL är i linje med vad som är känt om kognition och 
åldrande i allmänhet, att exekutiva funktioner försämras med hög ålder (Park & 
Reuter-Lorenz, 2009).  Det är även i linje med vad som är känt om dikotisk 
lyssning under FL betingelsen i synnerlighet (Anderson et al., 2008; Hugdahl et al., 
2001; Hughdahl et al., 2009; Takio et al., 2009; Thomsen et al., 2005). De nyss 
nämnda studierna har däremot visat på olika resultat vad gäller ifall äldre vuxna 
har så mycket sämre resultat att de misslyckas att ändra REA till LEA eller att inget 
öra har övertag. 
  
Vilken genomsnittsålder de äldre deltagarna haft skulle kunna vara faktorn som 
ligger bakom de olika resultaten vad gäller om äldre vuxna har REA i FL 
betingelsen. Tre studier hade en medelålder på ca. 60 år (Anderson et al., 2008; 
Hugdahl et al., 2001; Thomsen et al., 2005). Två av dessa med sammanlagt 133 
äldre deltagare visade att tendensen för den äldre gruppen var LEA även om detta 
inte var signifikant (Anderson et al., 2008; Hugdahl et al., 2001). Den tredje med 8 
deltagare visade på signifikant REA (Thomsen et al., 2005). Trots den sistnämnda 
studien så pekar dessa studier totalt sett mot att det antagligen inte finns någon 
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REA hos 60 åringar som grupp i FL betingelsen. Den innevarande studien och två 
tidigare studier hade en medelålder på ca. 70 år (Takio et al., 2009; Hughdahl et al., 
2009). Denna studie och Hughdahl et al. (2009) visade på ej signifikant tendens till 
REA medan Takio et al. (2009) visade på signifikant REA. Sammanlagt 
representerade dessa studier 130 deltagare. Jag tycker att detta tyder på att 
tendensen är ett skifte från LEA till REA i FL betingelsen av dikotisk lyssning 
mellan 60 och 70 årsåldern. Fler studier med fler deltagare eller en metastudie av 
de tre studier som undersökt äldre deltagare med medelålder på ca. 70 år skulle 
kunna bringa mer klarhet.   
 
Den tredje frågeställningen var ifall försökspersonerna skulle få mer korrekta 
vänster öra svar vid FL som funktion av träning. Analysen visade inte på någon 
signifikant skillnad före jämfört med efter träning. Som nämnts i inledningen visar 
litteraturen på blandade resultat vad gäller effekter av kognitiv träning. Prestation 
i de tränade uppgifterna förbättras konsekvent av träning men vad gäller 
överföring till andra uppgifter är resultaten inte konsekventa. Vissa studier har 
inte visat på förbättringar i andra uppgifter (Bherer et al., 2006; Li et al., 2008) 
medan andra studier har visat på det (Karbach & Kray, 2009; Schmiedek et al., 
2010). Mot bakgrund av detta är det intressant att den äldre träningsgruppen hade 
en icke signifikant medelvärdesskillnad för korrekta vänster öra svar efter träning 
jämfört med före träning.  Medelvärdet hade ökat efter träning. För den yngre 
gruppen återfanns ingen sådan medelvärdesskillnad. Det skulle kunna vara så att 
en studie med fler deltagare skulle ge signifikanta resultat. Det finns också en 
möjlighet att mer träning skulle ge en signifikant förbättring. Jaeggi et al. (2008) 
fann att mer arbetsminnesträning verkade leda till bättre prestation i test avsedda 
att mäta flytande intelligens. Träningen i den studien bestod bara av en 
uppdateringsuppgift. Studien var annorlunda än denna men visade ändå att 
förmåga ökade som funktion av mängd träning. Jag kommer nedan att diskutera 
utifrån premissen att resultatet för innevarande studie gäller och träningen inte 
gav någon effekt på prestation i FL i dikotisk lyssning.  
 
Som nämnts i inledningen utgick detta examensarbete från en studie om kognitiv 
träning (Sandberg et al., 2014). I denna studie påvisades signifikanta förbättringar 
i de tränade uppgifterna men även i snarlika men inte identiska uppgifter inom 
områdena inhibering och uppdatering. Det går att ställa frågan varför inte även 
prestation vid FL i dikotisk lyssning förbättrades då denna uppgift kräver 
inhiberingsförmåga.  
 
Ett sätt att förstå resultatet kan vara att den förbättrade prestationen i samma och 
snarlika inhiberingsuppgifter inte är ett uttryck för förbättrad inhiberingsförmåga 
utan snarare förändrat bottom-up processande. Soveri et al. (2013) undersökte  
träning i att medvetet rikta uppmärksamheten mot vänster öra i dikotisk lyssning. 
De fann ökad prestation i FL men även fler vänster-öra svar vid NF betingelsen 
efter träning för träningsgruppen. Med andra ord ökade korrekta svar från vänster 
öra även när instruktionen inte var att rikta uppmärksamheten mot vänster öra. 
Som nämnts tidigare används NF betingelsen för att mäta stimulusdrivet bottom-
up processande av auditiv information. Resultaten från Soveri et al. (2013) skulle 
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kunna tolkas som att den ökade prestationen vid FL var ett uttryck för förändrat 
bottom-up processande snarare än ökad förmåga till inhibering.  Att höger öra blev 
mindre dominant, vilket visade sig i NF betingelsen, och det därför inte krävdes 
lika stor inhiberingsförmåga för att rikta uppmärksamheten mot vänster öra i FL 
betingelsen hos träningsgruppen. När det gäller inhiberingsuppgifterna Stroop och 
Flanker som tränades i denna studie finns mig veterligen inget motsvarande sätt 
att undersöka bottom-up processande avskilt från inhiberingsförmågan. Om någon 
skulle komma på det skulle det kunna bidra med insikter i vad det är som gör att 
träning av inhibering ökar prestationen i uppgiften som tränas. Det skulle kunna 
vara en kombination av att inhiberingsförmågan ökar och att bottom-up 
processandet förändras.      
 
Ett annat sätt att förstå resultaten på är att träningen av exekutiva funktioner 
förbättrade förmågan till inhibering med visuell stimuli. Då träningen endast 
innefattade inhibitionsträning med visuellt material och förbättring sågs endast i 
en icke tränad visuell Stroop uppgift men inte i den auditiva 
dikotisklyssningsuppgiften är detta en möjlig tolkning av resultaten. Det skulle 
också kunna vara så att inhiberingsförmågan ökar bara i den tränade uppgiften 
och snarlika uppgifter. Jag antar att ett sätt att testa om det är så till skillnad från 
att bottom-up processandet har förändrats är att undersöka aktiviteten i 
hjärnregioner förknippade med inhibering, så som anterior cingulate cortex, före 
och efter träning.  
 
Problem med studien                                                                                                                   
Detta arbete har begränsningar vilka bör beaktas vid tolkning av resultaten. 
Deltagarna hörseltestades inte innan studien för att säkerställa att de var kapabla 
att höra stavelserna i dikotisk lyssning. Däremot exkluderades deltagare som gett 
färre än 20 korrekta svar från de homonyma stavelseparen av totalt 36 möjliga. 
Detta kan sägas fylla ungefär samma funktion. Som påtalats tidigare i diskussionen 
hade ett större sample och mer träning eventuellt gett ett signifikant resultat. 
Kontrollgruppen genomförde inte placeboträning. Vid ett eventuellt signifikant 
resultat hade detta kunnat hjälpa till att utesluta placebo som orsak till förbättrad 
prestation.  
 
Framtida forskning                                                                                                                       
Det skulle vara intressant att låta en grupp med genomsnittlig ålder på 80 år 
genomföra dikotisk lyssning och jämföra med en grupp unga vuxna för att se om 
REA vid NF betingelsen fortfarande är oförändrat vid den åldern. En metastudie 
över de studier som gjorts där den äldre gruppen haft genomsnittlig ålder på 70 år, 
alternativt helt nya studier skulle vara intressant för att se om det övergår i REA 
vid FL betingelsen med hög ålder.  
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