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Tidigare forskning har visat att additionen av brus till 
en kognitiv uppgift har positiv effekt på barn med 
ADHD (Söderlund & Sikström, 2008). I den här studien 
syftar vi till att förstå brusets effekt och underlätta för 
individer med koncentrationssvårigheter samt för 
individer som lyckas sämre med kognitiva uppgifter. Vi 
vill också gå djupare och se om personer som inte 
lyckas så bra med minnesuppgifter kan öka sin 
prestation med hjälp av brus. Försökspersonerna i 
experimentet har fått titta på ordlistor med substantiv 
under fyra brusbetingelser. Resultaten visade att brus 
har en positiv effekt på personer med koncentrations-
svårigheter samt på personer vars prestation var sämre i 
experimentet. Kanske kan det vara nyttigt att 
märksamma resultat från denna studie när det gäller 
inlärning för individer med koncentrationssvårigheter 
och individer som lyckas sämre i t.ex. skolan.  

 

Syfte 

Den här studien ämnar ta reda på hur brus påverkar det episodiska minnet, kognitiva 
uppgifter och om det finns vissa individer som påverkas mer av brus än andra. De 
egenskaper som främst kommer ligga för fokus är individernas prestation, kan 
lågpresterande lyckas bättre med hjälp av brus. Vi kommer även titta på om personer 
med sämre koncentrationsförmåga kan lyckas bättre. Syftet med studien är att förstå 
brusets effekt och att underlätta för individer med koncentrationssvårigheter och för 
individer med som lyckas sämre med kognitiva uppgifter. 

Minnet 

Arbetsminnet är det minne vi använder oss av för att lagra och bearbeta information 
under en kortare tid. För att information ska kunna återkomma till sinnet efter att det 
försvunnit måste det förvandlas till en mental kod eller en föreställning. Det finns två 
olika former av föreställningar, verbala föreställningar och sensoriska föreställningar. 
Sensoriska föreställningar behåller informationen kortsiktigt, det kan vara en bild av 
ett hus eller ljudet av en tunnelbana. I det sensoriska registret stannar informationen 
inte längre än en sekund. Från det sensoriska registret skickas informationen över till 
arbetsminnet som håller informationen i medvetandet i ungefär 20-30 sekunder om 
inte personen väljer att repetera informationen för att hålla kvar den (Kowalski & 
Westen, 2005). Arbetsminnet har begränsad kapacitet, det klarar inte av att hålla kvar 
en större mängd information. Människor klarar vanligtvis av att memorera sju bitar av 
information samtidigt, något som refererats till ”the magical number seven” (Miller). 
Det är dock möjligt för människor att kontrollera informationen i arbetsminnet. 
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Genom att repetera informationen, t.ex. repetera en dikt man har hört, kan man 
behålla informationen i arbetsminnet. När sedan informationen inte längre är ny, men 
ändå finns kvar, har den förflyttats till långtidsminnet (Kowalski & Westen, 2005). 
Namnet arbetsminnet har det minnet eftersom det är den delen av minnet som 
temporärt lagrar information och bearbetar information som kan användas för att lösa 
problem, besvara krav utifrån och uppnå mål. Arbetsminnet fungerar alltså på flera 
sätt, det både lagrar information och bearbetar den. Tidigare studier har visat att brus 
har positiv effekt på det visuospatiala arbetsminnet hos individer som presterade 
sämre på en kognitiv uppgift. Studien visade att högpresterande lyckades sämre med 
betingelserna brus medan lågpresterande lyckades bäst med betingelsen brus i vänster 
öra (Eriksson, Johannesson & Zetterman, 2009). Om vi väljer att upprepa 
informationen för att behålla den eller om informationen är viktigt för oss kommer 
den att skickas till långtidsminnet. I långtidsminnet lagrar vi information på två olika 
sätt, deklarativt och procuderalt. Deklarativt refererar till minne som innehåller fakta 
och händelser, detta kan vara semantiskt (generell vetskap) eller episodiskt (minne av 
specifika händelser). Procuderalt minne är kunskapen om hur man gör saker t.ex. hur 
man cyklar. Minnena kan även vara explicita eller implicita, vilket betyder att de är 
medvetna eller omedvetna (Kowalski & Westen, 2005).  

Det episodiska minnet tillåter oss att mentalt resa genom tiden för att minnas 
information, tankar och känslor. Ur det episodiska minnet är det möjligt att hämta 
information till arbetsminnet och bearbeta det där (Kowalski & Westen, 2005). Först 
och främst kommer vi i den här studien att titta på det episodiska minnet. 
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Figur1. Storhjärnan. 

 

Den största delen av hjärnan är storhjärnan.  Storhjärnan består av två halvor, 
hemisfärer. Mellan hemisfärerna går det en djup skåra. Varje hemisfär har fyra lober; 
Nackloberna, Hjässloberna, Pannloberna och Tinningloberna. Nackloberna även 
kallade för occipitalloberna är den bakre delen av hjärnan som involverar synen samt 
som analyserar färger och former. Hjässloberna eller parietalloberna (placerade mitt 
på huvudet) involverar känseln, perception av rörelse och var objekt befinner sig i 
rummet, hjässloberna tar in information om värme, smak och kyla. Pannloberna som 
även kallas frontalloberna är de största av hjärnans fyra lober. Pannloberna involverar 
koordination, uppmärksamhet, planering, sociala bitar, abstrakt tänkande och minne. 
Från pannloberna kontrolleras människans beteende och det är där personligheten 
sitter. Tinningloberna, även kallade temporalloberna, är den del av hjärnan som 
känner igen lukt samt den del där hörseln och minne finns (semantiskt och 
episodiskt). Tinningloberna är också centrum för ansiktsigenkänning. På vänster sida 
av pann- och tinningloberna är platsen där språket är lateraliserat vilket innebär att 
detta är den del av hjärnan som vi intresserar oss för i den här studien. Lateralisering 
betyder att ena hemisfären fyller en funktion som motsatt sida inte gör. Vanligtvis, 
och för högerhänta personer, dominerar vänstra hemisfären språket, logiken, komplex 
motorik och verbala aspekter. Den högra hemisfären dominerar icke-lingvistiska 
funktioner så som formandet av kartor och miljön omkring sig. Den högra hemisfären 
är där man känner igen ansikten, platser och ljud (Kowalski & Westen, 2005).  

Uppmärksamhet/Koncentration 

När en person försöker koncentrera sig på en uppgift blir hon lätt distraherad om det 
inte är tyst och lugnt där hon befinner sig. Kanske väljer hon att sätta sig i ett tyst rum 
där ingen kan störa henne för att nå bäst koncentration. Men är det verkligen så att vi 
koncentrerar oss som bäst om det inte finns några distraktorer omkring oss? Är det 
lättare att behålla uppmärksamheten om det inte finns något annat omkring än det som 
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kräver uppmärksamhet? Tidigare forskning har visat att det kanske inte alltid är bäst 
att sitta i ett tyst rum utan några andra stimuli, det kanske inte är lättast att behålla 
uppmärksamheten då det inte finns något annat som tar fokus. I en tidigare under-
sökning har det visat sig att om man adderar ett auditivt brusljud till den kognitiva 
uppgiften kan man öka kognitiv prestation hos individer (Hugdahl, Westerhausen, 
Alho, Medvedev, Laine, Hämäläinen). En annan studie gjord på barn med diagnosen 
ADHD presenterade resultat där barnen kunde öka sin koncentrationsförmåga med 
hjälp av brus (Söderlund & Sikström, 2007). Uppmärksamheten/koncentrationen hos 
försökspersonerna i det här experimentet kommer mätas genom att försökspersonerna 
får fylla i ett Barkley Formulär (Barkley, 1997). 

Modellen som ligger som teoretisk grund för det här experimentet och som förklarar 
varför barn med Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) lyckas bättre med 
brus i öronen kallas för ”The moderate brain arousal (MBA) model” (Söderlund & 
Sikström, 2007). I enlighet med fenomenet stokastisk resonans (SR) kan en viss 
mängd brus förbättra den kognitiva förmågan medan för mycket brus endast 
försämrar den (Söderlund & Sikström, 2007). MBA-modellen visar oss att det finns 
en länk mellan brus och kognitiv prestation genom dopamintransmissionen. Brus kan 
kompensera för låg dopaminnivå och stimulera hjärnan så att individer med låg 
dopaminnivå kan öka nivån och genom det förbättra den kognitiva prestationen. 
Arbetsminnet är nämligen beroende av dopamin (Söderlund & Sikström, 2007). Det 
har visat sig att dopaminnivån hos barn med ADHD är en stor del av själva 
sjukdomen vilket kan förklara varför ökning av dopamin skulle förbättra fokus och 
kognitiv prestation (Söderlund & Sikström, 2007).  

I en senare studie ville man undersöka om samma brus kan ha positiv inverkan på 
individer utan koncentrationssvårigheter (Olsson, Smith, Tjärnström, Westerståhl, 
2008). Det visade sig att brus faktiskt kan påverka den kognitiva förmågan positivt 
hos personer utan koncentrationssvårigheter. Genom dikotiskt lyssnande testade man i 
den här studien först på vilket öra individerna lyckades återge flest stavelser under 
betingelsen ”återge vad du hör”. Det visade sig att individerna var bättre på att återge 
stavelser från höger öra jämfört med vänster. Under den andra betingelsen ombads 
individerna att fokusera på ett specifikt öra. Där visade det sig att försökspersonerna 
lyckades bättre med att styra uppmärksamheten till höger öra om brus spelades upp i 
öronen (Olsson et al., 2008). Den sistnämnda studien tyder alltså på att även personer 
utan koncentrationssvårigheter kan ha nytta av brus för att förbättra sin kognitiva 
förmåga. En förklaring till varför det råder preferens för höger öra kan finnas i 
lateraliseringen av språket då språket är lateraliserat till vänster hemisfär och har 
därför en rakare väg från höger öra jämfört med vänster öra (Stirling). Brusets effekt 
verkar olika beroende på vilken kognitiv uppgift som testas. Tester på dikotiskt 
lyssnande har visat att brus i höger öra förbättrar den kognitiva prestationen (Olsson 
et al., 2008). Experimentet på det visuospatiala arbetsminnet visade att brus i vänster 
öra ökade den kognitiva prestationen (Eriksson, Johannesson, Zetterman, 2009). 
Ovanstående tyder på att brus i höger öra förbättrar kognitiva uppgifter kopplade till 
språket och till vänster hemisfär i storhjärnan medan kognitiva uppgifter som det 
visouspatiala arbetsminnet förbättras genom brus i vänster öra då det visuospatiala 
arbetsminnet är lateraliserat till höger sida av storhjärnan.  

Med denna teoretiska bakgrund ämnar vi att testa om brus har en inverkan på 
episodminnet och vilka individer den har inverkan på.  
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Den första hypotesen är att individer med mer koncentrationssvårigheter påverkas 
mer av brus än individer med mindre koncentrationssvårigheter.  

Den andra hypotesen är att de som lyckas sämre på experimentet kommer att lyckas 
bättre under betingelserna brus. Den hypotesen får stöd av ett tidigare experiment där 
det visade sig att högpresterande återgav färre eller lika många stavelser under 
betingelsen brus medan lågpresterande lyckades bättre under betingelsen brus 
(Söderlund, Marklund & Lacerda, 2009).  

Metod 

Försökspersoner 

Försökspersonerna i det här experimentet består av 20 individer, 10 kvinnor och 10 
män, i åldersintervallet 20-60 år (M=30). Försökspersonerna rekryteras ur 
bekantskapskretsen vilket gör urvalet till ett bekvämlighetsurval. Varje försöksperson 
får innan experimentets start fylla i ett Barkley-formulär för att vi ska kunna se hur 
individerna skattar sin koncentrationsförmåga och sin hyperaktivitet. Formuläret 
består av 18 frågor där försökspersonen får ringa in siffran 0-3 där 0 står för 
förekomst aldrig och 3 för förekomst mycket ofta. Maxpoäng på formuläret är 54 och 
minimum 0, noll är normalvärdet. Barkley-formuläret är annars ett formulär som 
används för att ställa ADHD-diagnos, har man över 30 poäng så räknas detta som 
ADHD.   

Design 

Designen i det här experimentet är en 4x2 design där fyran står för de fyra olika 
brusbetingelserna (inget brus, brus vänster, brus höger, brus båda) och tvåan för 
gruppindelningen hög- och lågpresterande. Samma design (4x2) används för att pröva 
den andra hypotesen där fyran står för de fyra olika brusbetingelserna och tvåan för 
höga och låga poäng på Barkley-formuläret. De försökspersoner som placerades i 
gruppen högpresterande återgav 74 eller fler ord. De försökspersoner som placerades i 
gruppen höga poäng på Barkley-formuläret fick 16 poäng eller mer. Innan 
experimentet fick försökspersonerna fylla i ett översatt Barkley-formulär för att det 
ska vara möjligt att se hur pass mycket koncentrationssvårigheter individerna har. 
Vanligtvis används Barkley-formulär för att ställa ADHD-diagnos (Barkley, 1997). 

 Beroendevariabeln i experimentet är antal återgivna substantiv. De fyra stimuli som 
försökspersonerna utsattes för i experimentet var: inget brus, brus i höger öra, brus i 
vänster öra samt brus i båda öronen.  

Material 

I den här studien användes ett vitt brus inspelat från en tv-apparat när det inte finns 
något aktuellt program att visa eller när ingen signal finns. Denna typ av vitt brus har 
även kallats ”myrornas krig”. Brusets nivå låg på 77dB. Nivån på bruset har valts då 
det visat sig vara en optimal nivå vid tidigare forskning gjort på 
multiplikationsmodellen (Usher et al, 2000).  De tolv listor med substantiv som visas 
för försökspersonerna är randomiserade, likaså är substantiven inom listorna 
randomiserade, vilket görs i programmet E-prime 1.2 (psychology software). Varje 
substantiv presenterades i 3 sekunder med en paus på 2 sekunder mellan varje ord. 
Max antal rätt efter varje lista är tolv substantiv. Innan experimentets start fick 
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försökspersonerna en kort förklaring till vad experimentet gick ut på. Informationen 
de fick var att de skulle medverka i ett minnesexperiment och att deras resultat var 
konfidentiella. Information om hur experimentet skulle fortlöpa gavs sedan på 
datorskärmen innan experimentets start. Försökspersonerna fick sitta i ett ljudisolerat 
rum framför en datorskärm med hörlurar. Själva experimentet beräknades ta cirka 30 
minuter, med förberedelser cirka en timme. I hörlurarna spelades fyra betingelser upp: 
inget brus, brus i höger öra, brus i vänster öra samt brus i båda öronen. Samtliga 
betingelser var randomiserade under experimentet. På datorskärmen framför 
försökspersonen visades först instruktioner om hur försökspersonen skulle gå till 
väga. Efter det klickade personen sig vidare genom att trycka på en tangent och 
ordlistorna började rulla. Varje lista innehåller 12 substantiv och experimentet består 
av 12 listor. Substantiven presenteras en efter en med en kort paus emellan. När tolv 
substantiv presenterats var det försökspersonens uppgift att återge så många som 
möjligt i valfri ordning. Efter det trycker försökspersonen på en tangent och nästa 
ordlista börjar rulla. Varje betingelse (brus höger, vänster, båda, ingen) spelades upp i 
tre utav de tolv listorna. Substantiven i listorna är randomiserade liksom listordningen 
och betingelserna. När försökspersonerna under experimentets gång ska hämta 
information kommer detta hämtas ur det episodiska minnet, viss information kan även 
hämtas ur arbetsminnet då det är färsk information. 

 

Resultat 

Resultaten i studien visade att människor med koncentrationsvårigheter lyckas sämre 
på minnestestet (p=<0,001) jämfört med de som inte har koncentrationssvårigheter. 
Resultaten visar även att personer som lyckas sämre på testet förbättrade sina resultat 
med hjälp av brus (p=0,046). Samtliga förbättringar av episodminnet med hjälp av 
brus skedde genom betingelserna brus i höger öra samt brus i båda öronen. 

 

Tabell 1. Försökspersonskakrakteristika 

Fp Medelvärde Intervall 

Ålder 29,9 20-61 

Kön 10 män, 10 kvinnor  

Hänthet 18 höger, 2 vänster  

Antal poäng 73,8 0-144 

Barkley-score 17,6 0-54 
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Grafen nedan illustrerar försökspersonernas prestationer i experimentet delat upp i 
grupperna hög- och låg koncentrationsförmåga. 

 

Figur 2. Antal korrekt återgivna ord som en funktion av brusstimulering och grupp. 

Den första hypotesen som skulle prövas var att individer med mer 
koncentrationssvårigheter påverkas mer av brus än individer med mindre 
koncentrationssvårigheter. Försökspersonerna delades upp i två grupper efter hur de 
hade svarat på Barkley-formuläret. Antalet personer som hamnade i gruppen med 
höga poäng var 13 medan de resterande 7 hamnade i gruppen för låga poäng, de som 
ansågs ha höga poäng fick 16 poäng eller mer. Låga poäng antyder att man inte har 
koncentrationssvårigheter. 

 

Figur 3. Antal korrekt återgivna ord som en funktion av grupp.  

Ett t-test visade att det fanns en signifikant skillnad i antalet återgivna ord mellan de 
med hög koncentrationsförmåga (M=19,3) mot de som ansågs ha låg 
koncentrationsförmåga (M=16,9), (t (18)=4.9062, p=0.00014), SD 2,025. 
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Grafen nedan illustrerar att antal poäng på Barkley formuläret förutsäger hur många 
poäng man får på testet under betingelserna brus i höger kontra brus i vänster öra. En 
2x2 oberoende ANOVA med brus (inget, höger) och koncentration (låg, hög) som de 
oberoende variablerna och antal poäng som beroende variabeln visade på en 
signifikant interaktionseffekt av brus (F(1,18)=6,27,p=,022). Medelvärdet för 
personer med hög koncentrationsförmåga var inget brus (M=19,71), brus höger 
(M=19,21). Medelvärdet för personer som har låg koncentrationsförmåga utan brus 
var (M=14,83), brus höger (M=17,67). Den ställda hypotesen att individer med mer 
koncentrationssvårigheter påverkas mer av brus än individer med mindre 
koncentrationssvårigheter verifieras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Antal korrekt återgivna ord som en funktion av brus och grupp. 

Vidare fann vi även andra signifikanta resultat inom de två grupperna hög kontra låg 
koncentration. Starkast resultat fanns inom gruppen låg koncentrationsförmåga. 
Eftersom flervägs oberoende ANOVA tidigare visade att skillnaden mellan 
medelvärdena såg ut som de gjorde, var det möjligt att rikta hypotesen till att de 
lågpresterande kommer att förbättra sina resultat med hjälp av brus i höger jämfört 
med inget brus och göra ett oberoende t-test med ensidig prövning.  Den första 
ensidiga prövningen inom gruppen låg koncentrationsförmåga visade att personer 
med låg koncentrationsförmåga lyckas signifikant bättre på minnesuppgiften då de 
har brus i höger öra (M=17,7) jämfört med inget brus (M=14,8) vilket är den nedre 
linjen på figur 3. Ett t-test för oberoende mätningar, ensidig prövning ger ett så pass 
starkt resultat att det bör redovisas (t(7)=2,37, p=0,032). Ett oberoende t-test ensidig 
prövning inom gruppen låg koncentrationsförmåga visade också ett resultat mellan 
brus i höger öra jämfört i vänster öra (t(7),472, p=0,0014). 

Den andra hypotesen experimentet prövade var att de som lyckas sämre på 
experimentet kommer att lyckas bättre under betingelserna brus. Försökspersonerna 
delades in i två grupper, 9 högpresterande och 11 lågpresterande. Även om det fanns 
en antydan till att hypotesen kan stämma så blev resultatet inte signifikant. Grafen 
nedanför (figur 5) illustrerar att den skillnaden som var nära att bli signifikant är just 
på höger och på båda öronen när det gäller gruppen lågpresterande kontra 
högpresterande. Grafen nedan tyder också på att brus varken har negativ eller positiv 
effekt på högpresterande individer samt att brus i vänster öra inte har någon positiv 
effekt på någon av grupperna. De 9 försökspersoner som räknades till högpresterande 
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var de som lyckades återge 76 av 144 eller fler substantiv medan de lågpresterande 
var de som lyckades återge 74 eller färre. Medelvärdet för antal korrekt antal 
återgivna substantiv hos de högpresterande utan brus var 22,4 samtidigt som det var 
14,8 för låg. Medelvärdet för brus höger hos högpresterande var 21,7 samtidigt som 
det var 16,5 för lågpresterande. Medelvärdet för brus vänster hos högpresterande var 
21,7 samtidigt som det var 14,9 för lågpresterande. Medelvärdet för brus båda var 
21,8 hos högpresterande samtidigt som det var 16,5 hos lågpresterande. 

Grafen nedan illustrerar att det är höger öra som är intressant varför det var naturligt 
att göra ett t-test inom grupperna hög- och lågpresterande. 

 

Figur 5. Antal korrekt återgivna ord som en funktion av brusstimulering och grupp. 

Likt den första hypotesen var det även möjligt att rikta den här hypotesen efter 
resultat från flervägs oberoende ANOVA presenterats.  Prövningen skedde genom ett 
t-test (ensidig prövning). På de som räknades som lågpresterande kan man se 
intressanta resultat. Antal korrekt återgivna ord på höger öra (M=16,5) var signifikant 
högre än antal återgivna utan brus (M=14,8). Ett t-test för oberoende mätningar 
(ensidig prövning) gav ett signifikant resultat (t(10)=1,86, p=0,046). Den ställda 
hypotesen, att de som lyckas sämre på experimentet kommer att lyckas bättre under 
betingelserna brus, stämmer alltså överrens med resultaten. Grafen nedan illustrerar 
detta. 

Figur 6. Antal korrekt återgivna ord som en funktion av funktion av brus inom grupp. 
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Nästa t-test, ensidig prövning visade liknande resultat. Den här gången mellan brus i 
höger öra och brus i vänster öra. Antal återgivna ord på höger öra (M=16,4) var 
signifikant högre än antal återgivna på vänster (M=14,9). Ett t-test för oberoende 
mätningar gav ett signifikant resultat (t(10)=2,191, p=0,027).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Antal korrekt återgivna ord som en funktion av brus inom grupp. 

 

Diskussion 

 

Syftet med det här experimentet var att förstå brusets effekter på episodminnet samt 
att förbättra minnet hos individer med koncentrationssvårigheter och individer som 
lyckas sämre med minnesuppgifter. Resultaten från experimentet stärkte båda 
hypoteserna. Den första hypotesen att individer med mer koncentrationssvårigheter 
påverkas mer av brus än individer med mindre koncentrationssvårigheter verifieras. 
Flera data ovan och grafer illustrerar att brus påverkar episodminnet positivt, dock 
gäller detta inte alla individer. Den andra hypotesen är att de som lyckas sämre på 
experimentet kommer att lyckas bättre under betingelserna brus verkade till en början 
inte stämma och hypotesen förkastades. Dock dök det upp mycket intressanta resultat 
då grupperna delades resultaten prövades inom grupperna. De lågpresterande 
personerna var mycket mer känsliga för brus, speciellt när de fick brus i höger öra, 
vilket den första (figur 2.) grafen också illustrerar. Den första grafen illustrerar också 
att brus i höger samt brus i båda öronen har en positiv inverkan på lågpresterande 
individer. Samma graf illustrerar också att högpresterande personer påverkas knappt, 
om ens alls, av brus.  

Den första hypotesen att individer med mer koncentrationssvårigheter påverkas mer 
av brus än individer med mindre koncentrationssvårigheter stämmer alltså, dock 
gäller det bara om brus spelas upp i höger öra eller i båda öronen. Grafen Barkley 
score (figur 3) illustrerar en stark korrelation mellan koncentrationsförmåga och 
minnesförmåga vilket också betyder att hypotesen behålls. När sedan data 
undersöktes framgick det att personer som inte har koncentrationssvårigheter inte 
heller påverkas av brus medan personer med koncentrationssvårigheter påverkas 
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signifikant av brus. Precis som grafen med hög- och lågpresterande (figur 5) visar 
koncentrationsgrafen (figur 2) att det är brus i höger öra samt båda öronen som är 
mest intressant. All data tillsammans visar alltså att personer som inte lyckas väl i 
testet samt personer med låg koncentrationsförmåga påverkas positivt av brus.  

Tidigare forskning kring ADHD har visat att brus har en positiv inverkan på kognitiva 
uppgifter (Söderlund & Sikström) och nu efter den här studien visat att man inte 
behöver ha diagnosen ADHD för att påverkas positivt av brus utan det gäller även 
individer med sämre koncentrationsförmåga och individer med bristfälligt minne. Den 
teoretiska modellen (MBA) beskriven i inledningen kan förstärkas en del då den 
beskrev att högerpreferens gäller då lateraliseringen av språket har närmare väg till 
höger öra men det kan även finnas andra förklaringar. Det skulle kunna vara så att 
brus i vänster öra helt enkelt är irriterande då personen är högerhänt. Dock faller den 
teorin då lateraliseringen tyder på att kognitiva uppgifter som är lateraliserade till 
höger sida av hemisfären kan förbättras med brus i motsatt öra. Det här experimentet 
visade att brus i höger öra samt brus i båda öronen förbättrar episodminnet hos vissa 
individer, episodminnet som är lateraliserat till vänster hemisfär. Tidigare forskning 
visade att brus i vänster öra kan förbättra det visuospatiala arbetsminnet vilket är 
lateraliserat till höger hemisfär (Eriksson, Johannsesson, Zetterman, 2009).  

Dopamintransmissionens ökning på grund av brus är en intressant teori (Söderlund & 
Sikström, 2009) och frågan är då om dopaminet ökar mer om brus spelas upp i höger 
öra kontra vänster öra eller om dopaminet ökar oavsett vilket öra men att den positiva 
effekten av bruset försvinner för att det samtidigt känns obehagligt att ha brus i 
vänster öra för högerhänta individer.  

Experimentet är gjort för att kunna underlätta inlärning för individer med 
koncentrationssvårigheter samt för att förstå brusets effekt. Redan innan experimentet 
visste vi att brus har positiv effekt på individer med ADHD och nu vet vi att det även 
stämmer på ”vanliga” personer. Vi vet också lite mer om brusets effekt på olika 
kognitiva uppgifter, brus i vänster förbättrar det visuospatiala arbetsminnet och brus i 
höger förbättrar episodminnet. Lite närmare har vi kommit förståelse för hur det är 
möjligt att förbättra den kognitiva prestationen hos barn med ADHD och även för 
”vanliga” personer.  

Gällande metoden skulle några fler försökspersoner antagligen resultera i mer 
signifikanta resultat, speciellt när det kommer till att verifiera den första hypotesen 
mellan hög- och lågpresterande individer. Reliabiliteten i experimentet känns god då 
det inte bör vara svårt att replikera studien. Frågan är då validiteten. Lyckas vi faktiskt 
förbättra episodminnet hos vissa individer och var det just brusets inverkan. Lyckades 
Barkley-formuläret mäta koncentrationsförmågan hos individerna. Försökspersonerna 
själva tyckte till största del att bruset inte märktes, eller att de inte tänkte på det under 
experimentets gång. Några försökspersoner tyckte det kändes lite irriterande speciellt 
på vänster öra, andra tyckte det kändes skönt med frånvaro av brus efter det spelats 
upp. Gällande Barkley-formuläret så är det ett väl använt formulär avsett för att ställa 
ADHD diagnos (Barkley 1997). Självklart går det att ifrågasätta formuläret, speciellt 
då det är ett självskattningstest. Experimentets validitet kanske skulle öka om en 
kunnig person inom området skulle mäta koncentrationen hos individerna. Det skulle 
dock vara omöjligt och reliabiliteten skulle minska då det skulle handla om subjektiva 
bedömningar. Försökspersonerna i experimentet kom från ett bekvämlighetsurval där 
den närmsta vänskapskretsen användes. Det fanns en stor skillnad mellan individernas 
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utbildningsnivå vilken sträckte sig från högstadieutbildning till högskoleutbildning. 
Resultaten som visade att brus i vänster öra försämrade den kognitiva prestationen 
hos nästan alla kan tyckas självklar om man säger att det är irriterande med ljud i 
vänster öra. Samtidigt blir det motsägelsefullt när man tittar på tidigare studier som 
pekar på förbättrig av det visuospatiala arbetsminnet vid brus i vänster öra (Eriksson 
et al., 2009). 

Vad kan resultaten i den här studien bidra till då, förutom vidare forskning? Kanske är 
det så att skolor med ADHD barn borde ligga i en storstad med vägar och brus runt 
omkring. Kanske skulle det kunna hjälpa barnen att bli lite mer fokuserade och hjälpa 
dem lyckas lite bättre med kognitiva uppgifter. Det kanske är så att det inte bara gäller 
skolor med ADHD barn utan även klasser med skolbarn som inte lyckas så bra 
allmänt med skoluppgifter. Detta experiment har undersökt episodminnet i första 
hand. Tidigare experiment har undersökt arbetsminnet (Eriksson et al., 2009). Om det 
visar sig att framtida forskning kan presentera samma resultat dvs. att brus har positiv 
inverkan på kognitiva uppgifter, kan det vara dags att lärare och andra inom området 
tar del av den här informationen i hopp om att underlätta inlärning för många 
individer.  

Är resultaten generaliserbara? Den tidigare ADHD forskningen visade att barn med 
diagnosen förbättrar sin kognitiva med hjälp av brus (Söderlund & Sikström, 2009). 
Forskning inom ADHD har också visat att det är det visuospatiala arbetsminnet som 
är problematiskt hos barn med diagnosen ADHD (Westerberg, H, Hirvoski, T, 
Forssberg, H, Klingberg, T (2004). Eftersom detta experiment visade liknande resultat 
fast på episodminnet, att individer med koncentrationssvårigheter påverkas positivt av 
brus. Tyder detta på att individer med koncentrationssvårigheter i stort påverkas 
positivt att brus på flera olika minnen. Resultaten går inte att generalisera till 
populationen men väl till personer som lider av koncentrationssvårigheter. Resultaten 
går inte heller att generalisera till alla minnen dvs. det går inte fullt ut att hävda 
brusets inverkan på alla minnen, dock har forskningen tagit ett steg närmare den 
generaliseringen. 

 I övrigt kändes experimentet lyckat då vi har kommit ytterligare ett steg mot en 
förståelse av brusets effekt och vad som kan underlätta för personer med 
koncentrationssvårigheter, samt för personer med bristfälligt minne. 

Framtida forskning skulle kunna fokusera på lateraliseringen av minnen. Man skulle 
med en EEG- mössa kunna se vad bruset har för effekt då ett ord presenteras för oss. 
Till en början skulle det vara intressant att titta på P3a,b-vågen samt N-400-vågen, 
vilken mäter semantisk tolkning av ord. EEG mäter elektrisk aktivitet vid ytan av 
hjärnan. Varje gång en cell avfyrar produceras det elektrisk aktivitet (Kowalski & 
Westen). Genom EEG-mössan är det möjligt att spela in den elektriska aktiviteten i 
hjärnan.  

Sammanfattningsvis så stärktes hypoteserna om att människor med mer 
koncentrationssvårigheter kan lyckas bättre med minnesuppgifter med hjälp av brus 
samt att personer som lyckas sämre på minnesuppgifter kan förbättra sin 
minnesförmåga med hjälp av brus. Resultaten var så pass starka att vidare forskning 
inom området är önskvärt för att kunna förbättra kognitiva uppgifter hos de som 
behöver det. 

 



 13 

Referenser 

 

Barkley, R.A (1997). ADHD and the nature of self-control. New York: Guilford press. 

Eriksson, S., Johannesson, C., Zetterman, H. (2009). Observerad lateraliseringseffekt samt argument 
för att brus förbättrar arbetsminne i en lågpresterande grupp. Institutionen för lingvistik. 
Stockholmsuniversitet. 

Hugdahl, K., Westerhausen, R., Alho, K., Medvedev, S., Laine, M., Hämäläinen, H. Attention and 
cognitive control: Unfolding the dichotic listening story. Scandinavian Journal of Psychology. 

Kowalski, R., Westen, D. (2005). Psychology. USA: John Wiley & Sons. 

Miller, G.A. (1956) The magical number seven, plus or minus two: Some limits in our capacity for 
processing information. Psychological Review, 63, 81-97. 

Olsson, E., Smith, K., Tjärnström, M., Westerståhl, S (2008). Effekten av vitt bakgrundsbrus på en 
kontrollgrupp utan koncentrationssvårigheter.  Institutionen för lingvistik, Stockholms Universitet. 

Stirling, J. (2004). Neuropsykologi–en introduktion. Lund: Studentlitteratur. 

Söderlund, G., Marklund, E., Lacerda, F. (2009) Auditory White Noise Enhances Cognitive 
Performance Under Certain Conditions: Examples from Visuo-Spatial Working Memory and Dichotic 
Listening Tasks. Institutionen för lingvistik, Stockholms Universitet. 

Söderlund, G., Sikström, S. (2008). Positive effects of noise on cognitive performance: Explaining the 
Moderate Brain Arousal Model. 1. Department of linguistics, Stockholm University, Sweden and school 
of Psychology, University of Southhampton, UK. 2. Lund University Cognitive science (LUCS), 
Sweden. 

Usher, M., Feingold, M. (2000). Stochastic resonance in the speed. 

Westerberg, H., Hirvikoski, T., Forssberg, H., Klingnerg, T (2004). Viso-sptial Working Memory 
Span: A Sensitive Measure of Cognitive Deficits in Children With ADHD. Department of 
Neuroediatrics, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden. 

 
 


