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Sammanfattning 
Denna studie har undersökt huruvida det är möjligt att träna sin hörsel i att lyssna 

analytiskt. Den har också syftat till att undersöka huruvida bilder påverkar hur 

människor identifierar och bedömer ljud. Efter en litteraturstudie samt en 

hypotestestande undersökning på området har jag sett tendenser som tyder på att 

det går att träna sin hörsel i denna typ av lyssning. Jag har också sett indikationer på 

att bilder kan påverka hur vi identifierar ljud. 

Nyckelord: ljuddesign, spelljud, ’reduced listening’, ’causal listening’ 
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1 Introduktion 
Under mina tre år som ljudstudent på programmet Dataspelsutveckling vid Högskolan i 

Skövde har jag stött på framför allt ett problem i mitt samarbete med andra discipliner. Som 

ljuddesigner i en dator/TV-spelproduktion, detta stämmer säkert in på de flesta discipliner 

inom spel- och filmbranschen, får jag tidigt i en produktion en vision av hur den färdiga 

produkten kommer låta. Den visionen kan vara väldigt svår att förmedla till andra och vice 

versa. Detta är i sig inte ett problem. Problemet uppstår först när arbete som är under 

utveckling ska bedömas innan den slutgiltiga kontexten finns att tillgå. Ljudeffekter, mi ljöljud 

och till och med musikstycken tagna ur sin kontext verkar bedömas hårdare och på ett annat 

sätt än när de spelas upp i sitt rätta sammanhang. För att få en rättvis bedömning, av i mitt 

fall ljud, av kollegor, samarbetspartners etc. har jag provat att sätta in ljuden i en passande 

kontext med hjälp av andra ljud. Exempelvis ljud av fotsteg spelas upp tillsammans med 

bakgrundsmusik, vindljud och kvittrande fåglar. Det ger, anser jag, ljudeffekten en bättre 

chans att bli bedömd som den skulle ha blivit av en spelare av det slutgiltiga spelet. Detta 

förfarande kräver emellertid för mycket jobb för att vara en användbar metod i det 

vardagliga arbetet och en del av grundproblemet kvarstår. Jag har också märkt att kollegor 

som är vana att arbeta med ljud bedömer ljud på ett lite annorlunda vis än de utan ljudvana. 

Detta arbete har syftat till att undersöka om det finns någon grund i de skillnader jag har 

märkt i bedömning hos ljudvana kontra icke ljudvana människor. Det har också syftat till att 

undersöka om det kan löna sig att använda bilder för att skapa en kontext för åhöraren när 

ljud under arbete ska bedömas. För att undersöka dessa två frågor har jag genomfört en 

litteraturstudie samt en undersökning där ett antal respondenter med och utan ljudvana har 

fått lyssna på och bedöma ljud med eller utan hjälp av bilder. 

För att få ljud- och bildmaterial till denna studie har jag använt mig av det material jag 

producerat under utvecklingen av spelet Fylgja (Liminal Studio) på Mölndals museum.  
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2 Bakgrund 

2.1 Vad är ljud? 
”Sound arrives at the ear in the form of periodic variations in atmospheric pressure called 

sound-pressure waves.” (Huber & Runstein, 2005, s.33). Enklare uttryckt är ljud en 

förändring i lufttryck som vi uppfattar med hjälp av vårt hörselorgan. Gibs on (1966) talar om 

att ett ljuds frekvensspektrum och transienter (amplitudtoppar) är desamma var du än 

befinner dig inom ljudets hörbara radie och det är de som definierar ljudet och de speglar 

ljudkällan. Det är en bra teknisk beskrivning av hur ljudvågen ser ut i förhållande till dess 

källa men det beskriver inte vad vi människor faktiskt hör. Stockfelt (1995) menar att 

lyssning är subjektivt och att vi alla gör vår egen tolkning av de ljud som når våra öron. Vi hör 

alla samma ljudvågor men tolkar dem på olika sätt beroende på tidigare erfarenheter, 

personlighet osv. Ett ljud helt utan kontext, andra sinnesintryck eller minnen hos åhöraren 

borde knappast kunna frambringa några associationer i hjärnan. Chion (1994) menar att vi 

endast lägger de ljud som har någon emotionell eller funktionell mening för oss på minnet. 

Men vi kan lura minnet att tro att vi vet hur något låter. Chion (1994) tar upp ett exempel 

rörande krigsfilmer. Väldigt få biobesökare har väl upplevt krig och väldigt få vet således hur 

en krigsfilm borde låta. Genom bilder, andra filmer vi sett och våra egna associationer 

accepterar vi ändå ljudet som kommer ur högtalarna under de krigsscener som utspelar sig 

på skärmen. Chion (1994) skriver att det är stor skillnad på ljud som låter korrekt för 

åhöraren och ljud som faktiskt är korrekta. Han menar att för åskådare av film är det 

viktigare att ljudet är passande och effektivt än att det är exakt realism. Detsamma  borde 

gälla för dator/TV-spel. 

2.2 Ljud i vardagen 
Att det finns många olika synsätt kring ljud och ljuddesign råder det inget tvivel om. 

Speldesigner Ernest Adams (2010, s.230) skriver ”Always include a facility that allows the 

player to adjust the volume level of the music independently from the volume level of the 

other audio effects - including turning one or the other off completely.”. Det som slår mig 

när jag läser detta är att jag inte alls håller med författaren. I många av dagens dator/TV-spel 

är ljudeffekter och musik skapade för att utgöra en helhet och i många fall kan ljud och 

musik utgöra en stor del av den nödvändiga information spelaren behöver få. Enligt Collins 

(2007) har ljud i spel generellt sett en mer aktiv roll än i film och behöver i vissa fall lyssnas 

på noggrant för att rätt beslut ska kunna fattas i spelet. Ett exempel på detta är spelet Left 4 

dead, skapat av Valve Corporation (2008), där musiken förändras när en viss typ av extra 

farlig fiende är i närheten. Collins (2007) skriver också att i vissa typer av spel kan det få 

ödesdigra konsekvenser för spelkaraktären (spelaren) att stänga av ljudet. Denna utveckling 

inom spelvärlden, där spelaren aktivt får använda sin hörsel för att samla information går i 

motsatt riktning mot tendenser som verkar träda fram i vårt samhälle i övrigt. I takt med att 

vi har börjat se mer och mer film och TV och gå med hörlurar i öronen i trafiken anser jag att 

vi förlitar oss mindre och mindre på vår hörsel för att samla information i vår vardag.  Till och 
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med i dialog med andra människor förlitar vi oss minde och mindre på hörseln, med tanke på 

hur många samtal som idag byts ut mot sms-, Internet- och e-postkonversationer. Bullret i 

dagens storstäder gör att vår hjärna måste gallra bort många hörselintryck för att vi inte ska 

bli galna (Dykhoff, 2002) och detta bidrar också till att vi förlitar oss mer på vår syn än hörsel. 

I en film får vi själva inte välja hur vi vänder vårt huvud för att lyssna efter ljudkällan. Ljudet 

kommer från höger om det är mixat på det viset. Detta gör att vi blir serverade en ljudvärld 

där vi inte aktivt behöver lyssna och leta efter ett ljudets ursprung och själva tolka ljud i 

samma utsträckning som ute i naturen. Om vi antar att denna tes är korrekt borde dator/TV-

spel vara lämpliga verktyg för att kompensera för vår bristfälliga användning av hörseln i 

samhället. Barn kan t.ex. använda sig av spel med tredimensionella ljudvärldar för att träna 

sig i att använda sin hörsel på ett mer aktivt sätt. Collins (2007) hänvisar till Chions (1994) 

forskning och menar att ’acousmetic sound’ (ljud som inte har någon synlig källa) kan 

inspirera oss att titta åt det håll ljudet kommer ifrån. 
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3 Problemformulering  

3.1 Kan vi träna vår hörsel? 
Chion (1994) talar om tre olika lyssningssätt, med utgångspunkt i Schaffers (1967) teorier om 

'reduced listening' och 'acousmetic listening' (som förenklat innebär: hör vi ett ljud utan att 

se dess källa/orsak lyssnar vi på ett annat sätt då en stor del av ljudet döljs av synintryck i 

vanliga fall). De tre lyssningssätten Chion (1994) tar upp är 'causal', 'semantic' och 'reduced'. 

'Causal listening' innebär att lyssna efter ett ljuds källa. Hör du ett brummande utanför 

fönstret kan du förmodligen identifiera att det är en lastbil som åker förbi . Om du hör någon 

komma gående bakom dig kan du identifiera att det är fotsteg du hör men du lyssnar inte på 

varje liten detalj i ljudet. 'Semantic listening' är när vi lyssnar efter vad ljudet kommunicerar 

för information. Exempelvis när någon pratar med oss. 'Reduced listening', å andra sidan, är 

att aktivt lyssna och analysera själva ljudets akustiska egenskaper utan att blanda in orsak, 

verkan, mening eller värdering. Denna typ av lyssning är förmodligen ganska ovant för de 

allra flesta. Kan man träna sig på att lyssna analytiskt på ljud? Chion hävdar det (1994, s.31) 

”...reduced listening has the enormous advantage of opening up our ears and sharpening our 

power of listening.”. Om ljud i film skriver han att det vi ser och hör ofta inte är ljudets 

egentliga källa utan vad filmen lurar oss att tro. Under en scen ur en film där en person på 

skärmen blir fryst till is kommer åskådaren förmodligen att både se och höra just detta. Jag, 

som van ljuddesigner, ser en person bli fryst till is men hör ljudet av bubbelplasten som 

kanske använts vid inspelningen. På samma sätt kanske en van grafiker hör en person bli  

fryst till is men ser en dataanimation. Denna distinktion mellan upplevelser hos olika 

personer tyder på att det går att träna sig i lyssning. I Soundscape tar Copeland (2000) upp 

hur synskadade människor är mycket bättre på att lyssna på sin omgivning än seende. Detta 

är intressant att belysa i sammanhanget då det borde handla om just träning av hörseln i 

brist på visuell information. Copeland (2000) skriver bl.a. att vi alla är omgivna av ljud hela 

tiden men vi är mindre medvetna om det än synskadade personer. Om synskadade kan träna 

upp sin hörsel kanske alla kan det genom att lyssna mer aktivt och analytiskt. Det går även 

hand i hand med Chions (1994) påstående att alla borde ägna sig åt 'reduced listening' då 

och då. 

3.2 Ljud och bild i samspel 
Vikten av ljud och bild som helhet i film och spel, men även i vår vardag, är svårt att bestrida. 

Våra sinnen har helt klart tydliga kopplingar till varandra och det är våra kombinerade 

intryck av alla våra sinnen som lokaliserar och validerar oss i vår omvärld. Ett extremt tecken 

på sådana kopplingar mellan sinnen är begreppet synestesi. Synestesi beskrivs i SAOL som 

”Sinnesanalogi t.ex. upplevelse av en ton som blå.”. Goller, Otten och Ward (2008) skriver 

att nyfödda påstås existera i någon form av synestetiskt tills tånd där alla sinnesintryck 

blandas och att det även i vissa fall kan fortsätta upp i vuxen ålder. 

Ett annat begrepp som kan vara värt att nämna är 'dual coding' (den som vill läsa mer om 

detta begrepp kan exempelvis konsultera Paivio, 1991). Det är ett begrepp det talas om 
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inom psykologin och ofta inom minnesforskning. I enkla ordalag kan 'dual coding' förklaras 

med att syn- och hörselintryck kodas i separata kanaler i hjärnan och att det kan uppstå en 

förbättring i exempelvis minneshantering om de båda sinnena stimuleras parallellt. Att detta 

stämmer indikeras bl.a. av Özcan och van Egmond (2007) som utfört experiment där 

försökspersoner testats i hur väl de kom ihåg olika typer av ljud med hjälp av olika visuella 

hjälpmedel. De nämner även i sin rapport tidigare forskning (Tindall-Ford, Chandler och 

Sweller, 1997) som har visat på att vi har lättare att ta till oss information som presenteras 

för mer än ett sinne i taget, t.ex. både bild och ljud samtidigt. 

Chion (1994) talar om att ljud till och med kan skapa rörelse i stillbilder. Ett exempel han 

nämner är hur ljudet av kluckande vatten kan skapa en känsla av rörelse i en stillbild 

föreställande vattenringar. I motsats till detta kanske en bild kan hjälpa vår hjärna att skapa 

en kontext åt ett ljud vi annars inte hade kunnat tolka. 

Redan som foster i vår mors mage börjar vår hörsel fungera (Dykhoff, 2002). Walter Murch 

(2000), ljuddesigner av rang, skriver i sin artikel Stretching Sound to Help the Mind See att 

långt innan vi föds och kan se hör vi ljuden av vår mor och vår omvärld. När vi sedan föds och 

växer upp tar synen över och vår hörsel tar mer och mer en bakgrundsroll. Från och med det 

ögonblick då vi för första gången slår upp ögonen får vår hörsel och vår syn påbörja ett 

livslångt samarbete och det är bl.a. det samarbetet jag har undersökt med mitt arbete.  

3.3 Frågeställning 
Det problem som det här arbetet har syftat till att studera består av två frågor. Det första 

problemet grundar sig i Chions (1994) teorier om de tre lyssningssätten och antagandet att 

det går att träna sig i att använda sin hörsel. ’Causal’ och ’semantic’ lyssning sker mer eller 

mindre automatiskt. När vi hör ett ljud jobbar hjärnan för fullt för att identifiera ljudets orsak 

och mening. ’Reduced listening’ är däremot något som Chion (1994) menar är en medveten 

handling. För de flesta människor är detta ett helt överflödigt förfarande men för någon som 

arbetar med ljud är det en nödvändighet. För att kunna lägga på effekter, klippa och mixa 

ljud krävs denna typ av analytiska lyssning på ett ljuds akustiska egenskaper och det kan, 

anser jag, ses som lyssningsträning.  

Den andra delen av mitt problem handlar om samarbetet mellan syn och hörsel. ”Because 

the image is degraded, you tend to demand more of the sound.”. Dessa ord uttalades av 

Murch i en intervju utförd av Tom Kenny (1998). Här förklarar Murch att han ofta brukar vilja 

ha sämre bildkvalitet på filmen när ljudet ska bedömas. Jag tror att det ligger mycket i hans 

teori och även om det arbetssättet har ett användningsområde är det just de högre kraven 

jag vill undvika vid uppspelning av ljud för att få en bedömning som är så lik 

slutkonsumentens som möjligt. 

Ger övning färdighet när det handlar om att lyssna analytiskt och är i så fall människor som 

är vana att arbeta med ljud bättre på att bedöma och identifiera ljud än andra? Finns det 

fördelar för en ljuddesigner med att ta hjälp av ett visuellt stimuli för att skapa en kontext 
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hos åhöraren när ljud under arbete ska bedömas? För att kunna studera de här två frågorna 

har jag ställt upp två hypoteser. 

3.3.1 Hypotes 1 
Människor som är vana att arbeta med ljud och att lyssna analytiskt är bättre på att 

identifiera ett ljuds källa och bedöma dess egenskaper än andra. 

3.3.2 Hypotes 2 
En kontext i form av en bild påverkar hur människor identifierar ett ljuds källa och bedömer 

dess egenskaper. 

3.4 Metodbeskrivning 

3.4.1 Undersökningen 
För att undersöka dessa två hypoteser har jag genomfört en kvantitativ undersökning 

(Bryman, 2002). Testpersonerna fick sitta ner vid en dator och fick höra en serie olika 

ljudeffekter, musikaliska element och miljöljud. Till vissa ljud visades bilder med helt fel 

kontext i förhållande till ljudet. Till vissa ljud visades bilder med helt rätt kontext i 

förhållande till ljudet. Testpersonerna fick under förfarandet svara genom att skriva och 

kryssa i ett förtryckt formulär. De fick bedöma ljuden efter tre kriterier (hädanefter 

hänvisade till som A, B och C): vad ljudet föreställde (A), ljudets estetiska kvalitet (B) samt 

den tekniska kvaliteten på ljudet (C). Begreppet estetisk kvalitet definierade jag i det här 

sammanhanget som den subjektivt upplevda höjden av ljudet ur ett konstnärligt perspektiv. 

Begreppet teknisk ljudkvalitet definierade jag i det här sammanhanget som den subjektivt 

upplevda höjden av ljudets egenskaper i fråga om inspelning, mixning, brus osv. På A fick 

respondenten skriva en kort beskrivning av sin första association med egna ord. På fråga B 

och C fick respondenten ringa in det omdöme denne tyckte stämde bäst överens med sin 

egen åsikt. Jag valde medvetet att gradera fråga B och C på en 4-gradig skala för att tydligare 

kunna se en tendens åt något håll. Jag genomförde även samma test med en kontrollgrupp 

där testpersonerna fick lyssna på alla ljuden och göra samma bedömningar men helt utan 

visuellt stimuli. Testet bestod av 16 ljud med tillhörande bilder. Efter varje uppspelning av 

ett ljud fick testpersonen en stund på sig att fylla i sina svar. Jag valde att endast låta 

respondenterna höra korta ljud två gånger och längre ljud en gång. Detta för att jag ville att 

respondenterna skulle svara utifrån sina första associationer till ljuden snarare än att 

begrunda sina svar noggrant. Vilka ljud och bilder som användes återkommer jag till i kapitel 

4. Alla testpersoner fick utföra studien under så lika förhållanden s om möjligt. Jag som 

försöksledare styrde undersökningen helt och hållet och spelade ljud och visade bilder i 

samma ordning och i ungefär samma tempo för alla respondenter. Detta gjorde jag för att 

undvika yttre påverkan för att få så lika förhållanden som möjligt för alla respondenter. Vid 

alla tillfällen användes samma dator, hörlurar och volym för att undvika skillnader i 

bedömning p.g.a. olika hårdvara/mjukvara (Andreasson & Rylander, 2005). 
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Både grupp 1 och grupp 2 bestod av lika delar personer som arbetar med ljud och som inte 

arbetar med ljud i sin vardag. Jag genomförde testet med sammanlagt 20 personer. Med 

andra ord 10 ljudvana respondenter och 10 icke ljudvana respondenter. Jag gjorde ett 

strategiskt urval (Bryman, 2002) av respondenter. De 10 ljudvana testpersonerna var 

ljudstudenter vid Högskolan i Skövde. För att få så rättvis bedömning som möjligt valde jag 

främst personer som studerar eller har studerat nyligen även i gruppen med icke ljudvana 

respondenter. Så långt det var möjligt försökte jag få en jämn köns- och åldersfördelning 

men jag valde medvetet att inte lägga så stor vikt vid genus och ålder i denna studie. Detta 

val gjorde jag för att jag anser att hörsel är väldigt generellt för alla människor och jag har 

inte sett några indikationer på att man fokuserat nämnvärt på de frågorna i den forskning jag 

studerat. 

Anledningen till att jag valde en kvantitativ metod, i form av ett frågeformulär, var för att 

effektivt kunna få så många svar som möjligt av varje testperson för att så långt det var 

möjligt utesluta slumpen och se tendenser hos de båda testgrupperna.  I jämförelse med 

exempelvis en kvalitativ undersökning, bestående av djupgående intervjuer med 

testpersonerna, ansåg jag att jag borde kunna få bättre värden på mina mätningar genom att 

använda denna metod. I en så liten undersökning som denna ansåg jag även att det blev mer 

praktiskt hållbart att genomföra en kvantitativ enkätundersökning. 

3.4.2 Förväntade resultat 

Ett problem jag förutsåg med den här metoden var att det skulle krävas väldigt många olika 

testpersoner och scenarion för att få ett helt säkert resultat. Jag hoppades dock kunna se 

indikationer och påvisa tendenser och förhoppningsvis kunna föreslå framtida forskning på 

området. Ett problem jämfört med en kvalitativ intervjustudie var att jag i min undersökning 

var tvungen att kompromissa i mina svarsalternativ och ge testpersonerna ett antal 

förutbestämda alternativ att kryssa för i sina bedömningar. Det hade varit att föredra om 

testpersonerna hade fått uttrycka sig fritt kring sina känslor. Det kändes dock inte praktiskt 

hållbart och jag tror att det hade varit extremt svårt att få några mätbara värden genom en 

sådan studie i det här sammanhanget. 

Vad jag hoppades kunna utläsa ur den här undersökningen var dels skillnaderna i 

bedömningar hos de personer som är vana att arbeta med ljud och de som inte är det, men 

också skillnaderna i bedömning av ljuden med och utan visuellt stimuli. Genom att använda 

felaktiga kontra korrekta kontextbilder hoppades jag även kunna se indikationer på hur 

bilderna påverkade ljudbedömningarna i positiv eller negativ riktning. 
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4 Det praktiska arbetet 

4.1 Projektbeskrivning 
Den praktiska delen av mitt arbete utför jag hos Liminal Studio i Mölndal där jag arbetar som 

ljuddesigner och kompositör på spelet Fylgja. Fylgja är ett 'story'-baserat äventyrsspel med 

målgruppen barn 8-12 år. Spelet utspelar sig i Mölndal under bronsåldern och järnåldern och 

ska belysa de forntidsfynd som gjorts på platserna i och omkring Mölndal. Spelaren tar rollen 

som Tyra, en 10-årig flicka som nyss flyttat till Mölndal med sina föräldrar. Spelet kommer 

att distribueras gratis via Internet men också finnas tillgängligt via Mölndals museum där 

arbetet utförs. Spelet förväntas stå klart till hösten. Ljuden och grafiken som skapas i spelet 

har även använts i den undersökning jag har utfört. 

 

Figur 1 Fylgja logotyp 
 

4.2 Mjukvara 
Den spelmotor som används till Fylgja heter Unity3d (Unity Technologies). Det som är Unitys 

främsta fördel är även till viss del en nackdel: nämligen enkelheten. Det är en paketlösning 

för alla discipliner inom spelutveckling och är väldigt intuitivt och lättarbetat vare sig arbetet 

gäller grafik eller ljud. Detta koncept har dock lett till att bland annat en del ljudfunktioner 

har skalats bort till fördel för användarvänlighet vilket har vållat en del problem i mitt arbete 

med ljudimplementering i Fylgja. Lösningen på dessa problem har varit att skräddarsy 

'scripts' efter behov, med hjälp av duktiga kollegor, samt göra en del kompromisser med 

ljuddesignen. 

4.3 Arbetssätt 
Jag använder mig av ett iterativt arbetssätt under utvecklingen av Fylgja. För att enkelt 

beskriva tillvägagångssättet har jag delat in arbetet i fyra faser. Dessa har jag valt att kalla 

koncept-, skapande-, implementerings- samt utvärderingsfas. 
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4.3.1 Konceptfas 
Som namnet antyder är denna fas till för att just skapa koncept. Men den innefattar även allt 

förarbete och alla förundersökningar. Det första steget med arbetet på det här spelet var att 

ta in information om spelet, läsa manus och ta in önskemål, krav och åsikter från vår 'art 

director'. Jag har sedan start haft tämligen stor artistisk frihet gällande musik och ljuddesign, 

jag har dock haft ett tydligt ramverk att utgå ifrån i form av bra manus, kollegor och 'art 

direction'. Det är under den här fasen viktigt att definiera en tydlig namnstruktur för alla 

ljudfiler och att identifiera alla eventuella tekniska begränsningar för att kunna planera 

arbetet. Båda de här punkterna har gått smärtfritt tack vare oerhört kompetenta kollegor. 

Själva ljudarbetet under den här fasen har gått ut på att skapa ljudkoncept baserat på de 

grafiska koncept och den information som funnits till hands. Tidigt i en produktion kan det 

vara svårt att ha en vision för exakt hur spelet kommer att se ut. När ljudkoncept då ska 

göras väljer jag att fokusera på stämningen. Stämningen sätts bäst med musik och 

'ambiance' och det är de delarna som får tjäna som konceptverktyg. Jag har försökt använda 

mig av en hel del autentiska instrument som kan ha funnits under brons - och järnåldern, t ex 

horn, flöjter och rytminstrument för att slå an tonen. I början planerade jag att ha specifika 

teman för flera av spelets karaktärer, något som inte är helt ovanligt inom film, t ex i Sergio 

Leones Once upon a time in the west (1968), med musik av Enio Morricone. Jag tog dock 

beslutet att gå ifrån den idén pga. tidsbrist i själva spelet. Jag anser att det passar bättre med 

platsspecifik musik som berättar en historia kronologiskt i just det här fallet.  

Eftersom spelet inte har så mycket 'action' när Tyra springer runt i spelvärlden, de mer aktiva 

spelmomenten förekommer i form av småspel inom spelet, så får 'ambiance' och musik 

extra stort utrymme. Jag har valt att skapa en logiskt uppbyggd ljudvärld i samspel med det 

visuella. Det ska med andra ord inte spelas ljud från platser som inte borde låta så. Detta har 

givetvis inneburit en del antaganden om hur det kan ha låtit under brons- och järnåldern. För 

att göra djurlivet lite mer trovärdigt har vi bland annat fått hjälp av en fågelkunnig person 

med vilka fåglar som kan ha funnits under de här tidsepokerna på de här platserna. 

För att skapa inlevelse i spelet har jag valt att använda mig av så få icke-diegetiska ljud som 

möjligt. Ett diegetiskt ljud kan definieras som ett ljud som härstammar från spelvärlden 

(Ekman, 2005) och som karaktären i spelet kan tänkas höra (Joergensen, 2006). Denna teori 

är hämtad från filmteorin (Collins, 2008) men är även applicerbar på datorspel. Spelaren 

behöver dock ibland få information om vad som händer i spelet och det har jag i så stor 

utsträckning som möjligt försökt göra med hjälp av diegetiska ljud. Exempelvis under 

minispelet Tända eldarna där spelaren ska vifta liv i döende eldar med hjälp av en gren. 

Istället för att använda klassiska 'interface'-ljud har jag valt att använda ljud som härstammar 

från eldarna, karaktären och grenen för att ge denna information. 

4.3.2 Skapandefas 
Nästa fas har varit att skapa så mycket ljudeffekter, dialog, specialskriven musik och 

'ambiance' som möjligt. Här ingår inspelning av de ljud som behövs. Jag  har använt mig av så 
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mycket egna inspelningar som möjligt i syfte att lära mig maximalt om hela 

ljudproduktionen. För att få en känsla för ljudbilden besökte jag tidigt under denna fas de 

platser där fornfynden gjorts. Musikarbetet har gått ut på att komponera musik till spelets 

alla delar och att anpassa den efter de tekniska begränsningar vi haft, t.ex. att vi inte kunnat 

använda olika lager i musiken. Detta har resulterat i förrenderade, längre musikstycken som 

får spela från början till slut snarare än korta loopar. 

Eftersom spelet är väldigt 'story'-drivet har en stor del av arbetet gått ut på att arbeta med 

dialog. Vi har fått stor hjälp av Backa Teater med både röstskådespeleri och inspelning. Ett 

exempel på designval jag har tagit är att hårdkoda all rumslighet direkt i dialogfilerna snarare 

än att använda Unitys inbyggda 'reverb'-zoner. Detta har jag valt för att all dialog i princip 

kommer ta plats i förrenderade 'cut-scenes'. Att använda 'reverb' på det här sättet sparar 

resurser och ger mer direkt kontroll över precis hur ljuden ska låta vid ett visst tillfälle. 

4.3.3 Implementeringsfas 
I implementeringsfasen läggs alla ljud in i spelmotorn. Ljudet grovmixas och alla geografiska 

’triggers’ och alla ’events’ för ljuden skapas. Under den här fasen görs al la inställningar 

angående komprimeringsnivå på ljud, om ett ljud ska vara två- eller tredimensionellt och om 

det ska vara i stereo eller mono etc. Just förhållandet mellan stereo och mono har varit 

intressant under det här projektet. För att skapa en känsla av att ljuden som kommer från 

spelkaraktären själv ligger närmare spelaren än övriga ljud har jag mixat de ljuden i mono 

och i mitten av ljudbilden. Övriga ljud är i de allra flesta fall i stereo.  

Ett problem vi stötte på tidigt var angående lyssnarens position. En virtuell lyssnare måste 

placeras ut i en tredimensionell spelvärld. Den fungerar som en tänkt mikrofon som tar in 

alla ljud som finns i spelvärlden. Det kan bli lite problematiskt när spelet som i detta fall 

använder sig av en tredjepersonsvy. Vi fick göra en avvägning om vi skulle sätta lyssnaren på 

karaktären eller i kameran och valde kameran. Det blev dock problem då ljudet upplevdes 

onaturligt vid snabba kamerarörelser. Vi kom till slut fram till en bra kompromiss där 

lyssnaren sitter på Tyras huvud men roterar i förhållande till kameran. Avstånd från 

ljudkällor samt ’triggers’ styrs av karaktärens position men panorering styrs av kamerans 

riktning. Det gav den mest naturliga ljudbilden av de sätt vi testat. 

En annan kompromiss som behövts göras gäller fotstegsljud. Då vi av tekniska skäl inte 

kunnat specificera olika underlag har jag fått skapa förmixade fotsteg som passar till alla 

underlag. Jag har även blandat in alla ljud från karaktärens kläder och utrustning i de här 

ljuden. Jag har skapat cirka 20 stycken sådana här ljud och vid varje fotsteg spelas ett av de 

här ljuden slumpvis. 

Huiberts och van Tol (2008) har tagit fram en modell för spelljud som de kallar IEZA. Den 

bygger på teorin kring diegetiska kontra icke-diegetiska ljud och innehåller också inslag av 

interaktiva kontra icke-dynamiska ljud (Collins, 2008). Enligt IEZA-modellen delas ljud in i fyra 

kategorier: ’zone’ och ’effect’ (diegetiska ljud) samt ’affect’ och ’interface’ (icke-diegetiska 
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ljud). I det här spelet har jag experimenterat med dessa principer och gjort åkningar mellan 

de olika kategorierna. Ett exempel på detta är den musik som spelas när Tyra närmar sig en 

serie kokgropar. Hon hör trummor och partymusik på avstånd och rör sig i den riktningen. 

Ljudet är här tredimensionellt. När hon når musikens källa däremot går musiken från tre- till 

tvådimensionellt ljud och blir således helt vanligt bakgrundsmusik. Därmed hävdar jag att 

ljudet gjort en vandring från att vara ett diegetiskt ljud till att även vara ett icke-diegetiskt 

ljud (från ’effect’/’zone’ till ’affect’). Även interaktiva kontra icke-dynamiska ljud har jag lekt 

med vid ett antal tillfällen. Collins (2008) nämner bland annat att spelaren kan hitta den 

osynliga punkt där en spelare, genom att förflytta sig ett steg fram eller tillbaka, kan välja 

vilken musik som spelas. Detta har jag utnyttjat till min fördel då två karaktärer i spelet står 

och viskar om det stundande kriget. På lite avstånd kan Tyra precis urskilja vad som sägs 

men går spelaren för nära karaktärerna säger de ”sch” och tystnar. När spelaren går en bit 

ifrån karaktärerna igen återupptar de sin konversation. Spelaren får då effektivt kontroll över 

det här samtalet bara genom sin egen position. 

”Although game audio typically maintains all of the functions found in film or television 

sound /…/ there are also some distinct differences in the ways in which audio functions in 

games.” (Collins, 2008, s.128). Med detta menar Collins bland annat att förhållandet mellan 

ljud och bild inte är lika förutbestämt, mer oförutsägbart, i spel än i film. Just detta ledde till 

problem med paddelscenen i Fylgja (Figur 2). Jag ville ha progression i stämningen med hjälp 

av musiken i den här scenen och lösningen fick bli att helt enkelt förhindra spelaren att 

paddla tillbaka, och således gå tillbaka till föregående ljudbild, efter en viss punkt i 

spelvärlden. En kompromiss och avvägning mellan interaktivitet och stämning, långt ifrån 

optimal men dock en lösning på ett problem.  

 

Figur 2 Paddelscen 
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Berättarrösten som även fungerar som Tyras instruktör i spelet har jag valt att mixa i mono 

och med en annan rumslighet än övrig dialog för att lyfta ut rösten ur spelvärlden. 

Berättarrösten blir frånkopplad, icke-diegetisk och mystisk (Chion, 1994, Dykhoff, 2002). 

Detta är ett vanligt knep inom film- och spelljud, t.ex. i Fable (Lionhead Studios, 2004) där 

instruktioner fås via en röst spelaren hör genom ett sigill  karaktären bär med sig. Begreppet 

kallas för ’acousmêtre’ och syftar på en röst från en person som hörs men inte syns (Chion, 

1994). 

4.3.4 Utvärderingsfas 
Den sista fasen går ut på att spela spelet, lyssna, lyssna och åter lyssna och anteckna allt som 

låter illa eller behöver justeras. Här letas ljudbuggar upp och rättas till och ’triggers’ och 

’events’ justeras för att fungera som tänkt. Det är även i denna fas bra att ta in externa 

speltestare för att utvärdera om alla ljud får rätt effekt och upplevs som tänkt.  

En aspekt som vore intressant att undersöka med hjälp av speltest är begreppet ’acousmetic 

sound’ (Chion, 1994): att spelaren vill gå mot ljud som spelas utanför bilden. Den partymusik 

vid kokgroparna som jag tidigare nämnde är med flit placerad lite vid sidan om den stig 

spelaren visuellt uppmanas att ta med hjälp av brinnande eldar (Figur 3). Det vore här 

intressant att testa om spelaren följer ”eldstigen” eller följer ljudets riktning i första hand.  

 

Figur 3 ”Eldstigen” 
 

4.3.5 Summering 
De fyra faserna arbetas igenom i den ordning de just beskrevs och efter en iteration (ett 

varv) upprepas fas 2-4 tills spelet i fråga är färdigt. En nackdel med det här arbetssättet är att 
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det är svårt att veta hur ljud kommer fungera innan spelet är tillräckligt färdigt för att ljuden 

ska kunna testas i spelmotorn. En fördel är å andra sidan att det är lätt att lägga tid på det 

som är viktigast, en enkel version av så mycket ljud som möjligt skapas och testas och kan 

sedan förbättras i prioriteringsordning. 

4.4 Undersökningsmaterial 
Arbetet med att ta fram de ljud och bilder som användes i min undersökning var inte helt 

lätt. Ljud är oerhört subjektivt (Stockfelt, 1995) och att i förväg avgöra vilka ljud som passade 

för den här typen av undersökning var i princip omöjligt. Jag utgick således från de olika 

miljöer som fanns att tillgå i Fylgja och utgick från bilderna när jag valde ljud. Jag tog 16 

distinkta bilder med hjälp av en kamera i spelmotorn. 9 korrekta ljud som motsvarade 

kontexten på respektive bild valdes ut (Figur 4) och till de resterande 7 bilderna valde jag ut 

felaktiga ljud i förhållande till kontexten på bilden (Figur 5). Jag varierade hur nära 

besläktade ljuden var med respektive bild och jag försökte hålla en jämn nivå på ljuden i 

fråga om stil och kvalitet för att få tydligare resultat på bildernas inverkan. Ljud och bilder 

sattes sedan samman till en presentation som fungerade både med och utan bilder och som 

kunde styras enkelt endast med hjälp av en datormus. 

 

Figur 4 Exempel på korrekt bild. Till denna bild spelades ljudet av ett fotsteg i gräs.  
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Figur 5 Exempel på felaktig bild. Till denna bild spelades ljudet av en hammare mot 
järn. 
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5 Analys 
Det största arbetet med denna undersökning låg i att analysera alla svar och sammanställa 

alla resultat. Själva undersökningen gick förhållandevis snabbt och smärtfritt och fungerade 

praktiskt och tekniskt sett väl. Så gott som alla respondenter förstod instruktionerna utan 

problem och tyckte att det var en intressant undersökning att ta del av. 

5.1 Begrepp 
För att kunna sammanställa alla resultat och testa mina hypoteser behövde jag börja med 

att specificera vissa begrepp och göra indelningar. Den första indelningen jag gjorde var att 

dela in frågorna i felaktiga och korrekta bilder. Respondenterna kategoriserades in efter de 

två aspekter jag undersökt. De med ljudvana omnämns hädanefter ML, de utan ljudvana för 

UL. De som fick genomföra undersökningen utan bilder samt med bilder kallar vi UB 

respektive MB. Jag fick således fyra olika svarsgrupper att ta hänsyn till. De hänvisas 

hädanefter till som ML/UB, ML/MB, UL/UB samt UL/MB. 

För att kunna få mätbara resultat på fråga A (vad ljudet föreställer) behövde jag översätta 

fritextsvaren till siffervärden. Jag valde att ge varje svar ett betyg i heltal mellan 1 och 3 där 

1=helt fel, 2=varken eller och 3=helt rätt. Om ljudet exempelvis föreställde ett fotsteg i gräs 

gav svaret ”fotsteg i gräs” betyget 3, svar som ”fotsteg” eller ”gräsprassel” gav betyget 2. 

Svaren var en aning subjektiva och diffusa i vissa fall men jag försökte att bedöma dem så 

lika och så objektivt som möjligt. 

Fråga B (estetiskt kvalitet) och C (teknisk ljudkvalitet) var enklare att sammanställa då 

respondenterna fick ringa in det värde de ville på en skala mellan 1 och 4, där 1=inte alls bra 

och 4=jättebra. 

5.2 Resultaträkning 
Nästa steg blev att räkna samman alla resultat för varje ljud och fråga för varje svarsgrupp. 

Jag var endast intresserad av att jämföra skillnader hos de fyra svarsgrupperna snarare än 

hos individer. Därför valde jag att räkna samman resultaten för alla 5 respondenter i 

respektive svarsgrupp och sedan räkna ut medelvärden. Jag skrev in alla resultat i fyra 

tabeller, en för varje svarsgrupp. Jag gjorde sedan fler tabeller där jag summerade svaren för 

exempelvis alla ML och UL, alla UB och MB etc. Jag förde sedan in alla resultat jag var 

intresserad av att studera i diagram för att få en bättre överblick över alla resultat. 

Observera att fråga A i alla diagram endast har min- och maxvärden 1-3 och frågorna B och C 

har min- och maxvärden 1-4 oavsett hur diagrammen är graderade. 

5.3 Utvärdering 
Utformningen på undersökningen, kan jag i efterhand konstatera, fungerade både bra och 

dåligt. En kvantitativ undersökning av den här typen ger enkelt mätbara värden, det var dock 

negativt att jag själv fick gradera respondenternas svar på fråga A. Alternativet hade varit att 

tillhandahålla ett antal olika alternativ för de svarande att välja bland. Jag valde dock att inte 



 

 16 

göra så för att undvika att påverka respondentens egna associationer. Ljuden jag valde ut 

borde ha varit bättre specificerade och utvalda i kategorier för att få bättre jämförelser 

mellan felaktiga och korrekta bilder. Jag borde även ha undvikit att ha olika många felaktiga 

kontra korrekta bilder för att få säkrare resultat. Med så få respondenter, som denna 

undersökning genomförts med, går det inte att statistiskt säkerställa några resultat men det 

går trots det att se vissa tendenser vilka är intressanta att diskutera. 

5.3.1 Fel vs. rätt bilder 
Den första jämförelsen görs mellan två diagram där alla fyra svarsgrupper finns 

representerade. Diagrammen (Figur 6 och 7) visar de sammanräknade medelvärdena för alla 

frågor med felaktiga respektive korrekta bilder. Denna jämförelse testar både Hypotes 1 

(skillnader mellan ljudvana och icke ljudvana personer) och Hypotes 2 (hur bilderna påverkar 

bedömning och identifikation av ljuden). Det är därför främst intressant att jämföra de 

svarsgrupper som fått se bilder men det är även intressant att jämföra svaren med 

grupperna UB. 

Figur 6 Diagram – felaktiga bilder, alla svarsgrupper 
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Figur 7 Diagram – korrekta bilder, alla svarsgrupper 
 

På fråga A, vad ljudet föreställer, syns skillnader hos svarsgrupperna mellan felaktiga och 

korrekta bilder. Den tydligaste tendensen är att svaren är bättre för alla UB på frågor med 

felaktiga bilder men bättre för grupperna MB på ljud med korrekta bilder. Bilden verkar 

alltså styra bedömningen i rätt eller fel riktning. Observera ökningar från felaktiga bilder till 

korrekta bilder hos grupperna MB. Även skillnader på grupperna ML och UL syns. Framförallt 

mellan ML/MB och UL/MB på frågor med felaktiga bilder. Respondenter med ljudvana 

verkar inte bli vilseledda av felaktiga bilder i samma utsträckning som de utan ljudvana. På 

frågor med korrekta bilder blir resultaten mellan ML/MB och UL/MB däremot nästan 

identiska. 

På fråga B, den estetiska bedömningen, kan vi också se vissa tendenser. Den kraftigaste 

ökningen i bedömning mellan felaktiga och korrekta bilder syns hos UL/MB. Det är intressant 

att notera att det blir större skillnader i bedömningarna mellan felaktiga och korrekta bilder 

hos grupperna MB än UB och också större skillnader mellan felaktiga och korrekta bilder hos 

UL än ML. Grupperna MB verkar bedöma ljudet högre på fråga B när resultatet av A är 

högre. 

Svaren på Fråga C, teknisk ljudkvalitet, visar samma tendenser som på fråga B. Återigen syns 

den kraftigaste ökningen i bedömning mellan felaktiga och korrekta bilder hos gruppen 

UL/MB. Det är inga överväldigande skillnader men dock en indikation. Även här verkar 

gruppen UL/MB ta mer hänsyn till bilderna i sina bedömningar än ML/MB. 
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5.3.2 Med vs. utan bilder 
Denna jämförelse syftar endast till att testa Hypotes 2 och tar således inte hänsyn till om 

respondenten tillhör gruppen ML eller UL. I diagrammen nedan (Figur 8 och 9) syns de 

sammanräknade medelvärdena för alla UB och MB för alla felaktiga respektive korrekta 

bilder. 

Figur 8 Diagram – felaktiga bilder, med/utan bilder 
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Figur 9 Diagram – korrekta bilder, med/utan bilder 

 

Vid en jämförelse av fråga A mellan de båda bildkategorierna syns skillnader mellan UB och 

MB. För felaktiga bilder är resultatet bäst för gruppen UB och för korrekta bilder är resultatet 

bäst för MB. Notera också större skillnad mellan felaktiga och korrekta bilder för MB än UB. 

På fråga B ser vi att bedömningarna är högre överlag hos UB. När bedömningen för MB är 

högre på fråga A verkar även värdet på fråga B öka. 

Även på Fråga C är bedömningarna högre överlag hos UB än MB. Jämförelsen mellan 

korrekta och felaktiga bilder visar knappt mätbara skillnader. 

5.3.3 Med vs. utan ljudvana 
Nästa jämförelse testar endast Hypotes 1. I diagrammen nedan (Figur 10 och 11) är 

medelvärdena för alla respondenter ML och UL för alla felaktiga respektive korrekta bilder. 

Det är här viktigt att notera att alla resultat för respondenter som har genomfört studien 

utan bilder är medräknade i resultaten. 
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Figur 10 Diagram – felaktiga bilder, med/utan ljudvana 

Figur 11  Diagram – korrekta bilder, med/utan ljudvana 
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Fråga A visar väldigt jämna resultat. Notera det jämna förhållandet mellan felaktiga och 

korrekta bilder hos gruppen ML kontra den kraftiga ökningen hos UL. 

På fråga B syns inga markanta skillnader. Det är dock intressant att notera störst ökning i 

bedömning mellan felaktiga och korrekta bilder hos gruppen UL. 

Fråga C visar inte heller några stora skillnader. Det är dock värt att nämna minskningen i 

bedömning mellan felaktiga och korrekta bilder hos ML kontra ökningen hos UL. Indikation 

på att personer ML tar mindre hänsyn till bilderna i sina bedömningar. 

5.3.4 Alla ljud 
Detta diagram (Figur 12) visar det sammanslagna medelvärdet för alla 16 ljud för respektive 

svarsgrupp. 

Figur 12 Diagram – totalt alla ljud, alla svarsgrupper 
 

Fråga A visar högre värden för båda grupperna ML än UL. Vi ser även att inom både ML och 

UL är värdena högre hos grupperna MB än UB.  

På fråga B och C ser vi att alla värden är lägre för MB än UB. Notera också de lägre värdena 

för grupperna ML än UL på fråga C. 
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5.3.5 Alla respondenter 
Diagrammet visar (Figur 13) det sammanlagda värdet för alla 16 ljud för alla respondenter 

sammanslaget. 

Figur 13 Diagram – totalt alla respondenter 
 

Medelvärdet av alla respondenter på fråga A blev, tämligen väntat, nära medelvärdet 2, med 

tanke på att cirka hälften av bilderna var korrekta och hälften felaktiga. 

På fråga B och C hamnar medelvärdena strax över 3 av 4. Den tekniska kvaliteten bedöms 

lite högre än den estetiska. Att värdena hamnar över medel är en välkommen bekräftelse på 

att ljuden kan komma att fungera i spelet Fylgja. 

5.3.6 Frågvis genomgång 
Jag gick givetvis även igenom resultaten för varje fråga för sig inom varje svarsgrupp. 

Kommentarerna från denna genomgång finns att läsa i Appendix A. Jag visar här ett exempel 

från kategorin felaktiga bilder (Figur 14) samt ett exempel från kategorin korrekta bilder 

(Figur 15). 
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Figur 14 – Diagram fråga 10 
 

Ljud nummer 10 var en inspelning av ett papper som knycklas ihop. Bilden som visades 

föreställde en svamp i skogen. På fråga A syns skillnader värda att notera. I grupp ML 

svarade så gott som alla respondenter helt korrekt. Gruppen UL hamnar dock under medel. 

Notera även en nedgång för UL/MB jämfört med UL/UB. Intressant korrelation mellan 

frågorna A och B. 
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Figur 15 – Diagram fråga 14 
 

Ljud nummer 14 var en inspelning av prasslande vass och kluckande vatten. Bilden som 

visades föreställde vass och vatten vid en strandkant. På fråga A syns att respondenterna MB 

har svarat bättre än UB. Det är även här intressant att notera korrelationen mellan fråga A 

och B. 

5.4 Summering 
I den första jämförelsen (kap 5.3.1), den mellan felaktiga och korrekta bilder, verkar det som 

att respondenter med ljudvana inte verkar bli vilseledda av de felaktiga bilderna i samma 

utsträckning som de utan ljudvana. Kanske kan det vara så att de som är vana att använda 

endast sin hörsel i sådana här sammanhang bortser från bilden när den inte stämmer 

överens med den egna associationen? På frågor med korrekta bilder blir resultaten mellan 

ljudvana och icke ljudvana däremot nästan identiska. Kanske krävs det inte lika mycket av 

hörseln när bild och ljud stämmer överens. Grupperna som har fått se bilder verkar bedöma 

ljudets estetiska kvalitet högre när resultatet på fråga A är högt. Det kan eventuellt tyda på 

bättre bedömning med rätt kontext. 

I jämförelsen med och utan bilder (kap 5.3.2) syns skillnader på fråga A. Resultaten här 

indikerar att bilderna har påverkat respondenterna i negativ respektive positiv riktning i 

fråga om att korrekt identifiera ljud. På fråga B och C är det intressant och oväntat att 

bedömningarna är högre överlag hos de utan bilder än de med bilder. Med så få svaranden 
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kan det vara en enstaka person eller fråga som drar upp eller ner medel men det är ändå 

intressant att se tendensen. 

I kapitel 5.3.3 jämförs alla respondenter med ljudvana med de utan ljudvana. Fråga A visar 

hur de med ljudvana varit bättre på att ignorera den felaktiga bilden. De med ljudvana 

verkar vara en aning mer kritiska i sina bedömningar av den tekniska ljudkvaliteten.  

Då de totala medelvärdena för alla ljud jämförs (kap 5.3.4) syns det ett högre medelvärde för 

grupperna ML än UL på fråga A vilket talar för att Hypotes 1 delvis kan stämma. Det syns 

också högre medelvärde för grupperna MB än UB på fråga A, vilket är positivt eftersom 

merparten av bilderna var korrekta (9 korrekta och 7 felaktiga). Detta tyder på att även 

Hypotes 2 skulle kunna stämma. På fråga B är det förvånande att de som inte sett några 

bilder ger högre betyg än de som sett bilder. Jag hade förväntat mig att de respondenter 

som inte fick se några bilder skulle lyssna mer kritiskt. Detta skulle kunna vara en indikation 

på att Hypotes 2 inte stämmer. En jämförelse med diagrammen i (kap 5.3.1) visar dock en 

större ökning på fråga B mellan felaktiga bilder och korrekta bilder hos grupperna MB än UB 

vilket motsäger denna indikation. 
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6 Slutsats 

6.1 Resultatsammanfattning 
Detta arbete har syftat till att studera huruvida det är möjligt att träna sig i analytisk lyssning, 

samt hur bilder påverkar vårt hörande. För att undersöka dessa två frågor genomfördes en 

kvantitativ undersökning baserad på två hypoteser uppställda utifrån frågorna. Hypotes 1 

löd: Människor som är vana att arbeta med ljud och att lyssna analytiskt är bättre på att 

identifiera ett ljuds källa och bedöma dess egenskaper än andra. Hypotes 2 löd: En kontext i 

form av en bild påverkar hur människor identifierar ett ljuds källa och bedömer dess 

egenskaper. 20 respondenter, med och utan ljudvana, fick bedöma 16 stycken ljud, med 

eller utan hjälp av bilder. Respondenterna fick bedöma ljuden efter tre kriterier: vad ljudet 

föreställde (identifikation av ljudets källa), ljudets estetiska kvalitet samt den tekniska 

ljudkvaliteten. Resultaten av undersökningen visade både positiva och negativa tendenser i 

förhållande till mina förväntningar. Angående identifikation av ett ljuds källa indikerade 

resultaten att båda hypoteserna eventuellt kan stämma. Det behövs dock en större 

undersökning för att kunna säkerställa några resultat. Frågorna kring ljudens estetiska och 

tekniska kvaliteter visade på oväntade och varierande resultat som talar både för och emot 

båda hypoteserna. Efter en analys av resultaten av varje fråga för sig har jag sett tendenser 

som tyder på att det går att träna sig i att identifiera ljud. Jag har också sett indikationer på 

att bilder kan påverka hur vi identifierar ljud. Huruvida ljudvana människor är bättre på att 

bedöma tekniska och estetiska kvaliteter hos ljud kan jag dock inte avgöra. Jag anser heller 

inte att mina resultat är tillräckligt talande för att kunna påstå att bilderna påverkat 

respondenternas estetiska och tekniska bedömning av ljuden. 

6.2 Diskussion 
Ljudet i spel och film brukar allt som oftast hamna i baksätet jämfört med bilden precis som 

hörseln hamnar i baksätet jämfört med synen i trafiken och i vår vardag. Vår hörsel är alltid 

med oss, oavsett om vi blundar, det är mörkt eller vi ligger i vår mammas mage. Vår hjärna 

måste gallra bland ljuden och vi förlitar oss mer på vår syn för att samla information. Kanske 

är det därför ljud i film är som bäst när ingen tänker på det (Dykhoff, 2002). Jag tror att det 

är denna ständiga närvaro av hörseln och vår tillit till synen som bidrar till de tendenser jag 

sett i min undersökning. Enligt Chion (1994) kan ’semantic’ och ’causal’ lyssning ske 

samtidigt. Vi hör vad någon säger och hur de säger det samtidigt. När vi  hör ett ljud försöker 

vår hjärna febrilt att hitta en kontext vi känner igen. Finner hjärnan ingen kontext kanske 

ljudet gallras, men när vi sätts i en situation där vi tvingas fortsätta lyssna på ljudet verkar 

det bli problem. Flera av de respondenter som inte hade någon ljudvana uttryckte förvirring 

och en smärre panik när de inte kunde identifiera ett ljud. Bedömningen av den estetiska 

kvaliteten verkade på många frågor ha en korrelation till identifikationen av ljudet vilket 

tyder på att det kan finnas ett samband mellan kontext och estetisk bedömning. En 

indikation på detta var frågor där respondenterna var osäkra på ljudkällan och svarade fel på 

frågan om ljudets källa. På dessa frågor sjönk många gånger svaren även på frågan om 
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estetisk kvalitet. De gånger respondenterna däremot var säkra på sin sak, trots att de hade 

fel, steg bedömningarna av den estetiska kvaliteten. 

’Reduced listening’ är enligt Chion (1994) en medveten handling där vi kopplar bort lyssning 

som är ’causal’ och ’semantic’. Jag är inte helt överens med Chion på den punkten. Jag tror 

att möjligheten finns att reducerad lyssning är något som människor som arbetar med ljud i 

sin vardag tvingas till vare sig de är medvetna om det eller inte. I min studie har jag försökt 

blanda de tre lyssningssätten och framtvinga reducerad lyssning. På frågan om ljudets källa 

har respondenterna fått identifiera ljudet men på frågorna om estetisk och teknisk kvalitet 

har de fått bedöma ljudets akustiska egenskaper. Jag tycker mig se ett samband mellan 

träning i reducerat lyssnande och förmåga att identifiera ljud (’causal listening’).  Inte minst 

indikeras detta av att den förvirring som infann sig hos osäkra respondenter utan ljudvana 

inte alls återfanns hos gruppen med ljudvana. Det som verkade hända när personer i 

gruppen med ljudvana blev osäkra på ett ljuds källa var att de tog hjälp av ljudets akustiska 

egenskaper för att identifiera det. Vår hjärna har begränsad bandbredd, den största delen av 

bandbredden som finns tillgänglig för sinnesintryck tas upp av synen (Dykhoff, 2002). När vi 

däremot inte har några synintryck att gå efter får hjärnan mer utrymme för hörseln. Kanske 

kan det vara så att träning i analytiskt lyssnande lär oss att avsätta mer resurser i hjärnan åt 

hörseln. För att bekräfta detta vore det intressant att mer omfattande undersöka de 

tendenser som pekar på att personer med ljudvana är bättre på att bortse från felaktiga 

bilder än de utan ljudvana. 

’Causal listening’ är det vanligaste sättet att lyssna och enligt Chion (1994) också det mest 

påverkbara och förrädiska lyssnandet. I min undersökning testade jag att påverka detta 

genom att visa felaktiga respektive korrekta bilder. Resultaten antydde att det gick att 

påverka respondenternas identifikation av ljud. Precis som Stockfelt (1995) och Chion (1994) 

menar, kan jag här också se en koppling mellan en upplevd kontext och hur vi tolkar ljud. För 

de allra flesta i vårt samhälle är nog hörseln främst ett komplement till vårt främsta sinne: 

synen. Så kommer det nog alltid att vara, oavsett om det handlar om film, spel eller i vår 

vardag. Med de tendenser jag kunna påvisa, framförallt med hjälp av Hypotes 2, har jag 

åtminstone hittat ett nytt arbetssätt som kan ersätta de ”ljudbilder” jag tidigare förlitat mig 

på. Genom att sätta in ljud som ska bedömas i en korrekt kontext med hjälp av en bild, anser 

jag att ljudet har en bättre chans att bli bedömt på det sätt som konsumenten kommer 

bedöma det i den slutgiltiga produkten. 

6.3 Framtida arbete 
En hypotetisk fortsättning på detta arbete skulle vara att göra studien med många fler 

testpersoner och bättre konstruerade och mer ingående frågor. Frågan angående ljudets 

källa fungerade väl men frågorna kring ljudens kvaliteter var en aning för diffusa och blev 

inte tillförlitliga. Jag tror att hörselns subjektiva natur kräver en väldigt tydlig och 

välstrukturerad studie för att bli tillförlitlig. För att undvika att själva ljuden påverkar 

bedömningarna vore det intressant att spela samma ljud flera gånger med olika bilder, både 
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korrekta och felaktiga. För detta krävs dock en stor undersökning med väldigt många ljud så 

att respondenten inte känner igen ljudet när det spelas en andra gång i en ny kontext.  

En intressant aspekt att fokusera på i ett sådant arbete vore att undersöka den korrelation 

mellan en upplevd kontext och bedömning av estetisk kvalitet vissa frågor visade tendenser 

på. Exempelvis kunde en kontrollfråga tillföras, till frågan om ljudets källa, som löd: Hur 

säker är du på ditt svar? Om respondenten då får kryssa i ett värde mellan t.ex. 1 och 5 hade 

det enkelt gått att jämföra värdena mellan denna fråga och den estetiska bedömningen. 
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Appendix A 
Detta är en av sammanställning av de anteckningar jag gjort när jag studerat och jämfört alla 

diagram (Appendix B) frågvis. 

Felaktiga bilder 

Fråga 1 
Ljud: Träpinnar som slås ihop. Bild: Smed hamrar på metall. Kommentar: Bedömning av A, B 

och C lägre för MB. Kvalitetsbedömningar sjunker när det uppenbart blir fel bild? De flesta 

hör trä men ser metall? Ganska lågt värde på A i förhållande till svårighetsgrad på ljudet. 

Fråga 3 
Ljud: Fotsteg i grus med tygprassel. Bild: Vacker sjö med kanot. Kommentar: Klar skillnad på 

A på mellan ML/MB och UL/MB. ML bättre på att bortse från bilden. Förvånande att MB ger 

lägre bedömning på B och delvis C. Kanske ger fel bild kontra association lägre betyg ? ML 

svarade fotsteg av något slag i högre grad. 

Fråga 4 
Ljud: Hammare mot metall. Bild. Bord med skålar. Kommentar: Överlag högre värde hos UB. 

Bäst på A var ML/UB. Återigen lägre estetisk bedömning för MB. 

Fråga 5 
Ljud: Knakande pinne. Bild: Himmel med flygande fågel. Kommentar: Mycket högre värde 

hos ML än UL på A. Återspeglas inte i B och C. Bäst var återigen ML/UB. Felaktiga bilder 

verkar vilseleda en del, men inte lika ofta hos ML/MB som hos UL/MB. 

Fråga 10 
Ljud: Papper som knycklas ihop. Bild: Svamp i skogen. Kommentar: Mycket bättre värde på A 

hos ML än UL. Bättre hos UB än MB i båda grupper. Återspeglas tydligt i estetiska 

bedömningen. Identifikation av ljudet = högre bedömningar. Teknisk bedömning verkar inte 

påverkas på samma sätt. 

Fråga 11 
Ljud: Hårt klick med datormus. Bild: Två karaktärer som slåss med pinnar, träff pinne mot 

pinne. Kommentar: Ingen lyckades identifiera ljudet. Kort ljud med ganska begränsat 

frekvensinnehåll kan vara orsak. Hade en bild på en datormus ändrat resultaten? Flera svar 

på A innefattade slag etc. förmodligen p.g.a. bilden. Ganska lågt medel på B, inga direkta 

avvikelser på B och C. 

Fråga 15 
Ljud: Vind i björklöv. Bild: Finstämd bild på ett vattendrag. Kommentar: Oerhört tydligt 

resultat på A i gruppen UL. Nästan alla UB svarade rätt och sa vind. Alla i gruppen MB 

svarade vattenfall eller liknande. Gruppen ML hade högt medel på A i både grupper och 

anmärkningsvärt att MB hade lika högt värde som UB. Båda hypoteser stärks här. I 
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förhållande till frågor där respondenterna varit väldigt tveksamma har både B och C här 

väldigt höga medelvärden. Kan bero på att på denna fråga var respondenterna säkra på att 

de kunde höra vad ljudet föreställde även när de hade fel. Med andra ord: tron att svaret är 

rätt = högre estetisk bedömning? 

Korrekta bilder 

Fråga 2 
Ljud: Fotsteg i gräs. Bild: Fot i gräs. Kommentar: Extremt tydligt resultat på A. Mycket högre 

värden i båda grupper hos MB än UB. Återspeglas inte i B och C. 

Fråga 6 
Ljud: Slag mot kropp med tillhygge. Bild: Två karaktärer som slåss med pinnar, träff pinne 

mot kropp. Kommentar: Extremt tydligt resultat på A. Mycket högre värden i båda grupper 

hos MB än UB. Återspeglas inte i B och C. Intressant att jämföra med Fråga 11 som har 

snarlik bild. Även om grupperna UB inte hade så mycket högre bedömning av A orsakade 

detta ljud inte lika stor förvirring som musklicket i Fråga 11. Medel på framförallt B men även 

C är således högre på Fråga 6 än Fråga 11. Intressant att notera angående teorin att tron att 

svar är rätt = högre estetisk bedömning. 

Fråga 7 
Ljud: Mixad ljudbild med eldar och mystisk flöjtmusik. Bild: Vy över brinnande eldar, 

kvällstid. Kommentar: De flesta kunde identifiera eldljuden väl. Detta ljud var med för att 

jämföra B och C, framförallt B mellan UB och MB. Förvånande att bedömningarna blev lägre 

hos MB än UB. Dock högt medel på både B och C. 

Fråga 8 
Ljud: Blomma bryts av. Bild: Fin blomma i gräs. Kommentar: Ganska väntat resultat. Svårt 

ljud att identifiera och bilden var ganska intetsägande. Bäst på A var ML/MB. Överlag ganska 

lågt medel på A vilket återspeglas i B. 

Fråga 9 
Ljud: Paddel i vatten. Bild: Karaktär som paddlar kanot i vatten. Kommentar: Högt medel på 

A, lätt ljud att känna igen, ljudet innehåller många transienter och har ett brett 

frekvensspektrum. Högre värde på A återspeglas i B och C. ML är lite mer kritiska i sina 

bedömningar. 

Fråga 12 

Ljud: Vatten på het platta. Bild: Rykande/slocknande eld. Kommentar: Ljudet används i 

spelet för att symbolisera en slocknande eld. Även om en eld som bara brinner ut inte 

nödvändigtvis låter som vatten på en het panna verkar bilderna ha hjälpt associationen åt 

det hållet. Extremt tydliga resultat på A där MB är överlägsna i båda grupper. Överlag mer 

kritiska bedömningar av ML på B och C. Svar bland UB innefattar okokt ris, kulor på golv, 

plastbitar på bord etc. 
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Fråga 13 
Ljud: Vind, fåglar och skogsljud samt finstämd flöjtmusik. Bild: Skog med fina blommor och 

björkar. Kommentar: Som fråga 7 är detta ljud med för att jämföra B och C, framförallt B 

mellan UB och MB. Höga medelvärden på alla frågor i alla grupper. Bilden verkar ha hjälpt till 

att identifiera skogsljuden i vissa fall. 

Fråga 14 
Ljud: Prassel i vass samt kluckande vatten. Bild: Vass och vatten vid en strandkant. 

Kommentar: Väldigt tydligt resultat på A. Överlägsna svar hos MB, framförallt i gruppen UL. 

Felaktiga svar hos UB innefattar pappersprassel etc. Högre estetisk bedömning hos MB. ML 

mer kritiska på B och C. 

Fråga 16 
Ljud: Väska öppnas samt knarrande läder. Bild: Karaktär med läderväska. Kommentar: 

Förvånansvärt lågt värde på A hos MB. Lite högre värde hos MB än UB. Ljudet verkar ha varit 

svårt att identifiera. 
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Appendix B 

Diagram – felaktiga bilder 
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Diagram – Korrekta bilder 
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