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Sammanfattning
Det här är en studie i om bilder i dataspel kan förändra uppfattningen om antalet
ljudsekvenser som spelas upp. Faktorerna som har ändrats i varje test är
förhållandena mellan antalet ljudsekvenser och antalet bildobjekt som presenteras.
Flera olika ljud skapades till undersökningen, som skiljde sig i karaktär i syfte av att
ge mer nyanserade resultat. 20 personer gjorde test där de fick lyssna på ljud med
och utan koppling till bilder. De blev sedan tillfrågade hur många ljudkällor de kunde
höra. Resultaten visade att en majoritet upplevde att antalet ljudskevenser ökade i
mängd när de visades en bild med ett större antal bildobjekt, så länge de antalen var
över Murchs ”2½-gräns”. Undersökningen kan i framtiden utökas på olika sätt för att
ge tydligare resultat.
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1 Introduktion
Inom ljuddesign för spel skapas ljud ofta i syfte att förstärka den grafiska bilden och tillföra
ytterligare en dimension i spelarens upplevelse. Det är författarens åsikt att relationen mellan
ljud och bild är ett mycket intressant fält och detta intresse ligger till grund för arbetet. Det
här examensarbetet fokuserar på hur bilder kan förändra uppfattningen av antalet
ljudsekvenser som spelas upp samtidigt i dataspel. Under arbetets gång har ljud skapats åt
ett spel som i skrivande stund håller på att utvecklas av ett spelföretag. Fokus i arbetet låg
dock inte på samarbetet med företaget, utan på ett antal test för att undersöka om det
verkligen behövs lika många ljudsekvenser som antalet bildobjekt de är kopplade till i ett
spel. Dessa test byggde på de ljud som producerades till spelet. Undersökning innehöll även
visuella representationer av ljuden, vilka företaget bidrog med.
Själva strukturen i den här rapporten fram till sista kapitlet har följande upplägg: I kapitlet
”bakgrund” görs ett försök till att presentera olika typer av lyssnarsätt som underlättar för
hur människan kan uppfatta olika mängder av ljudsekvenser. Där presenteras också olika
ljudegenskaper som kan ha en inverkan i uppfattningen av mängden ljud. Sedan tas två
undersökningar upp som ligger till grund för undersökningsmetoden. Detta kapitel tar mot
slutet upp Walter Murchs teori ”lag av 2½” som är en tänkt gräns i perceptionen av ljud.
Undersökningsmetoden redovisas och förklaras i kapitel 3. Likaså syftet med
undersökningen och problemformuleringen. Kapitlet avslutas med en beskrivning av vilka
avgränsningar som gjordes och skälen bakom varför de gjordes. Kapitel 4 går igenom arbetet
bakom ljudeffekterna som skapades till undersökningen. Resultatet från arbetet beskrivs i
kapitlets slut.
Delvis används delar ur den franske kompositören och Professorn Michel Chions text AudioVision (1990). I den beskriver Chion att bilder kan dölja uppfattningen av vissa egenskaper i
ljud. Denna teori var en del av inspirationen till arbetet och gav upphov till en mängd frågor:
Är det så att tillägget av ett antal bildobjekt kan göra det svårare att precisera en exakt mängd
av ljudsekvenser? Är det möjligt att dessa då med hjälp av bilden kan upplevas som fler än de
egentligen är, om det är en större mängd ljudkällor i bild? Vidare om detta i så fall innebär att
ljudläggare inte behöver skapa exakt lika många ljudsekvenser till en grupp av objekt som
ljuden ska representera? Arbetet var riktat till att besvara dessa frågor.
Enligt Chion skulle ljud påverka uppfattningen av den visuella delen av ett dataspel samtidigt
som bilden skulle påverka upplevelsen av ljudet. En spelare upplever då en miljö i ett spel på
andra sätt med ljud än när den upplevs utan ljud. Nya känslor skulle kunna infinna sig i ett
spel när ljudet även tillför extra dimensioner, som inte är representerade grafiskt men finns
med enbart i syfte av att just skapa en känsla.
Grafiken i dataspel skulle alltså enligt Chion också kunna förändra uppfattningen av ljud
genom att t.ex. avslöja källan till otydliga ljud. Vind som blåser genom träden, ett dovt
vattenfall eller en trafikerad väg som ligger bortom var spelaren får befinna sig, är alla
möjliga ljudkällor för ett ljud med samma karaktär och det kan vara svårt för spelaren att
precisera vad som orsakar ljudet. Spelaren kan sedan upptäcka att det var ett
ventilationssystem som ljudet var kopplat till i spelet och nästa gång hon hör detta ljud, hör
hon det som ”ljudet från ventilationssystemet”. Denna relation mellan bild och ljud som
möjliggör en förändring i perceptionen har varit grunden till arbetet.
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2 Bakgrund
Ljud som hörs i media som t.ex. film och spel är inte alltid helt trogna sin verkliga
motsvarighet (Chion, 1990; Prince, 1996), utan har ofta gjorts om en hel del. Detta kan både
skapa problem samtidigt som det kan underlätta en ljuddesigners arbete.
Problemen kommer i form av att det inte alltid är lika lätt att skapa ljud genom att ”bara gå ut
och spela in” en lämplig ljudkälla. Det kan behövas effekter eller ytterligare ljudpålägg för att
skapa samma upplevelse av det inspelad ljudet som vi får av att lyssna på källan i
verkligheten. Det finns självklart undantag då ljudet ska vara obekant eller om det är ett
påhittat objekt som skapar ett ljud som inte finns. Då blir det ljuddesignerns uppgift att
skapa ljud inom de ramar hon själva tycker är rimligt utifrån objektets egenskaper som form,
massa, innehåll o.s.v.
Vad som underlättar en ljuddesigners arbete är att det finns möjligheter för henne att ”fuska”
i ljudläggningen. Ljuddesignern och kompositören Bobby Prince nämner i artikeln Tricks
and Techniques for Sound Effect Design (1996) att Foley effekter kan spelas in ”live” men att
de inte alltid är ”riktiga” ljud som spelas in. Ljudet av åska kan t.ex. skapas genom att skaka
en stor tunn metallplåt nämner han. Det är självklart lättare att skaka en plåt än att gå ut i
oväder och vänta på att det ska åska. Ljuddesignern får dessutom mycket mer kontroll på
t.ex. ljudets längd, dynamik och intensitet genom att själv skapa det med egna objekt.
Den erfarne ljuddesignern Walter Murch beskriver också i Audio-vision (Chion, 1990) hur
den mänskliga hjärnan inte kräver en absolut hängivelse till ”sanningen” i ljud. Vilket är tur
menar han, eftersom detta är det fundament som hela det strukturella konceptet ”film ljud”
bygger på. Detta gäller även spelljud.

2.1 Hur uppfattas ljud och mängder av ljud?
Ett antal exempel på tidigare forskning inom perceptionen av ljud kommer att beskrivas
nedan. För att ge inblick i hur människan uppfattar ljud måste först en del begrepp
definieras.
Laske i Schafer (1994) beskriver att Psykoakustik är vetskapen om ljuds egenskaper. Några av
dessa egenskaper är frekvens, klangfärg, och amplitud. Frekvens är enligt Professorn Brian
Moore (2000) hur många gånger en ljudvåg upprepar sig per sekund. Ett komplext ljud kan
innehålla över flera tusen frekvenser och vars styrka skiljer sig mellan varje frekvens.
Klangfärg används för att beskriva komplexa ljud. Distributionen av energi över de olika
frekvenser i ett ljud är en av de viktigaste faktorer som bestämmer klangfärgen på ljudet,
skriver Moore (2000).
Moore definierar amplitud som egenskapen som gör att människan kan rangordna ett ljud på
en skala från tyst till starkt eller högljudd (2000). Ljudstyrkan är beroende av ljudets
frekvenser och intensitet. Problemet med ljudstyrka är att det också är subjektivt och kan
därför inte heller mätas direkt.
Människan kan skilja på frekvenser genom något som kallas ”frekvensmässig selektion”
(Oxenham & Wojtczak, 2010, s. 5; Moore, 2000, s. 89). Shofner och Niemiec (2010)
beskriver frekvensmässig selektion som hörselsystemets förmåga att separera
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frekvensmässiga beståndsdelar i komplexa ljud. Med andra ord kan människan bryta ner
komplexa ljud och Moore (2000) menar på att denna förmåga spelar in i många aspekter av
perceptionen av ljud.
När flera ljud med samma eller närliggande frekvensinnehåll spelas upp samtidigt, kan
”maskering” uppstå. Det första ljudet som ska höras benämns som “signalen” och ljudet som
maskerar kallas ”maskören”. Moore beskriver (2000, s 89) hur maskering reflekterar
begränsningen i vår frekvensmässiga selection, ”[…] if the selectivity of the ear is insufficient
to separate the signal and the masker, then masking occurs”. Maskering används därför till
att kvantifiera eller mäta frekvensmässig selektion (Moore, 2000).
Moore skriver (2000) att mäniskan i vardagen inte upplever attribut som frekvensinnehåll
eller ljudstyrka enskilt från varandra. Ljud uppfattas och analyseras istället som separata
ljudkällor eller audiella ”objekt”. Ofta identifieras även det uppfattade ”objektet” som t.ex. ett
uttalat ord (Moore, 2000).

2.1.1 Gibson
För att ge bakgrund till hur människor uppfattar ljud följer här en beskrivning av
hörselsystemet och dess olika funktioner enligt Professor James Gibson (1983).
Hörselsystemet, utöver att bara göra att en person kan höra, kan precisera ett ljuds karaktär
vilket i sin tur gör att det identifieras (Gibson, 1983). Två av sätten att lyssna på som Gibson
skriver om är ”overt listening” (vilket kan översättas till ”öppen lyssning”) och selektiv
lyssning.
Öppen lyssning (även refererad till som ”oriented locomotion”) innebär att lyssnaren vrider
sitt huvud eller kropp i syfte av att uppnå en ”binaural balans” (en jämnvikt i volym mellan
öronen) för att vara i optimal position att höra ytterligare ljud som kommer eller kan komma
från samma riktning (Gibson, 1983, s. 83). Det är alltså ett sätt att lokalisera varifrån ljudet
kommer och därmed ljudkällan. Gibson ger ett exempel med en borttappad ankunge som
upptäcker moderns kall. Ankungen måste bara behålla den binaurala balansen och förflytta
sig rakt fram för att återförenas med familjen. Ljudet av modern ökar i intensitet när den gör
framsteg och ger på så sätt positiv återkoppling till att den är på väg i rätt riktning (Gibson,
1983).
Gibson tar även upp selektiv lyssning, vilket är när örat väljer ut specifika ljud att lyssna på ur
en större mängd (1983). De flesta miljöer innehåller ett antal olika ljudkällor samtidigt, vilket
innebär att lyssnaren då träffas samtidigt av många olika ljudvågor. Det kan tänkas att
eftersom ljudvågorna kommer att blandas vid trumhinnan så kommer de motsvarande
perceptionerna av ljuden blandas till en oskiljaktig massa, men så är inte fallet menar Gibson
(1983). Det är möjligt att selektivt lyssna på olika ljud, vilket antagligen underlättas av
”overt” lyssning genom att lyssnaren kan vrida sitt huvud, söka efter en binaural balans och
rikta sig mot källan samtidigt som balansen för andra ljud förstörs så att de inte hörs lika bra
(Gibson, 1983).
Fakta om särskiljning av ljud som t.ex. urskiljningen av ljudstyrka och ljudets varaktighet
tycker Gibson är irrelevant (1983, s. 89). Han anser att särskiljningen som gör det möjligt att
uppfatta ljudmässiga ”händelser”, är det som bör framhävas. Detta utvecklar Gibson med att
förespråka uppdelningen av ljud i olika ”klasser” eller kategorier som t.ex. vind, vatten och
solida objekt då vibrationerna de producerar verkar skilja sig i sin karaktär (1983). Gibsons
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ljudmässiga ”händelser” kan liknas med det Moore (2000) skriver om audiella ”objekt” (se
ovan i texten).
Då det finns mängder av litteratur inom området psykoakustik (Moore, 2000; Neuhoff,
2004; Plack, 2010) har jag valt att inkludera Gibson (1983) bland mina källor för att han
skriver överskådligt om teorier kring hörselsystemet. Gibson går inte in på djupet för mycket
till skillnad från nyare verk. Det är inte relevant för den här rapporten att t.ex. förklara med
matematiska formler skillnader i decibel uppfattning, vilket många av de nyare verken som
har studerats gör.

2.1.2 Lipton och Spelke

Professorerna Jennifer Lipton och Elizabeth Spelke undersökte i Infancy (2004) spädbarns
förmåga att särskilja mellan stora och små mängder med audiella sekvenser. De ville se om
särskiljningsförmågan berodde på ett förhållande mellan antalen eller det numeriska
avståndet mellan antalen.
Detta gjordes genom fyra olika test. I första testet presenterades spädbarn i åldern 6 månader
först med en sekvens av 4 upprepningar av samma ljud och sedan spelades en sekvens av 8
upprepningar av samma ljud. Skillnaden på dessa antal har en ”ratio” eller ett förhållande på
2.0. Testet gjordes med tre olika typer av ljud som var och en spelades i en sekvens av 4
upprepningar och en sekvens av 8 upprepningar, vilket innebar att testet utfördes sex gånger
sammanlagt (2+2+2). Ljuden alternerades mellan att spelas upp genom en högtalare
placerad på höger sida och en på vänster sida av barnet. Andra testet gick till på samma sätt
men ljuden upprepades 4 och sedan 6 gånger (ett förhållande på 1.5).
Det observerades under hur lång tid barnen tittade åt hållet ljudet kom från. När barnet
upptäckte att den senaste ljudsekvensen som spelades upp skiljde sig i antal från den förra
tittade barnet längre på den nya ljudkällan. När barnet inte märkte någon skillnad tittade den
kortare på den nya ljudkällan än den förra. Slutsatserna som drogs från testerna var att
spädbarnen kunde skilja på 4 och 8 mängder ljud (förhållandet 2.0) men inte 4 och 6
(förhållandet 1.5).
Samma test utfördes på spädbarn som var 9 månader gamla fast med antalen 4 och 6, och 4
och 5 (förhållandet 1.25). Resultaten av det var att barnen lyckades skilja på antalen 4 och 6,
men inte 4 och 5. Detta kombinerades med resultaten från en tidigare studie (Lipton &
Spelke, Psychological Science, 2003) utförd på samma sätt fast med antalen 8 och 16 (2.0),
och 8 och 12 (1.5) på 6 månader gamla spädbarn och antalen 8 och 12 (1.5), och 8 och 10
(1.25) på 9 månader gamla spädbarn. I den tidigare studien hade de yngsta barnen (6
månader) kunnat skilja på och antalen 8 och 16 men inte 8 och 12, och de äldsta barnen
lyckades skilja på och antalen 8 och 12 men inte 8 och 10.
Slutligen utfördes två test med de små mängderna 2 och 4 på de yngsta barnen, och 2 och 3
på de äldsta barnen. Resultaten av dessa tester visade att spädbarnen inte kunde skilja på
dessa mängder även när mängdernas förhållande var samma som innan (2.0 resp. 1.5)
Slutsatserna som drogs var att särskiljningsförmågan grundas i förhållandet mellan två antal
(t.ex. 1.5) och inte den numeriska skillnaden (Lipton & Spelke, 2004). Denna
särskiljningsförmåga ökar under spädbarnsåldern. Liknande tester har utförts på tamarind
apor som uppvisade samma begränsning till förhållandet 1.5 som de 9 månader gamla
spädbarnen. Lipton och Spelke skriver (2004) att denna vanliga begränsning tyder på ett
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möjligt allmänligt system för uppskattningen av större numeriska mängder hos både
mänskliga spädbarn, vuxna och även djur. Lipton och Spelke avslutade med att påstå att
resultaten av de sista två testerna stärkte hypotesen om att ungefärliga
nummeruppskattningar inte görs för små numeriska antal.

2.1.3 Kobayashi, Hiraki, och Hasegawa
T. Kobayashi, K. Hiraki, och T. Hasegawa (2005) undersökte spädbarns förmåga att para
ihop små mängder av ljud och bild objekt. I studien utfördes först fyra igenkänningstest
genom att visa två eller tre tecknade möss på en skärm, som föll ner på en plan yta i följd. Det
alternerades mellan de medverkande i vilken följd dessa presenterades (först två djur, sedan
tre djur eller tvärt om). När det första djuret träffade ytan spelades en ton upp, genererad av
en dator och likaså när det andra och tredje djuret (i testet med tre djur) föll ner och träffade
ytan. I nästa del av igenkänningstestet presenterades en låda som precis skymde där djuren
skulle landa. När första djuret föll ner och träffade ytan spelades en ton upp igen som innan,
men synen av när djuret träffade ytan var skymt. Detta upprepades med det andra och det
tredje djuret (i tre djurs-testen).
I det riktiga testet presenterades en låda som täckte för skärmen hela vägen upp. Den skymde
sikten så att barnet inte såg hur många djur som föll. Det kunde sedan spelas upp två eller tre
toner. I ena fallet då skärmen togs bort avslöjades att det var två djur bakom, i det andra
fallet var det tre. Det gav fyra olika utfall; Två förväntade fall där det hade spelats samma
antal toner som djur, som sedan visats och två oväntade fall där antalet toner inte hade stämt
med antalet djur. Kobayashi, Hiraki, och Hasegawa observerade sedan hur länge spädbarnen
tittade på skärmen efter testet var klart och fann att de tittade anmärkbart längre på de
oväntade utfallen. Det innebar att barnen noterade att antalet ljud skiljde sig från antalet bild
objekt.
Jag valde att ta med denna undersökning då den delade många egenskaper med de tester jag
själv planerade att genomföra. Den ansågs vara en bra grund att basera undersökningen på.

2.1.4 Murch
Walter Murch skrev i artikeln Dense Clarity, Clear Density (2005) om svårigheterna han
hade med att synkronisera flera ljudlager av fotsteg till en grupp människor. Han insåg att
om det var tre eller fler personer som gick i bild behövde inga fotsteg vara synkroniserade
eftersom hjärnan kan hålla koll på ett eller två par, men inte tre eller fler fotsteg samtidigt.
Murch hävdar (2005) att fotstegen blir till en samlad ”grupp av fotsteg” istället för att vara
enskilda enheter när de är tre eller fler par. Det räcker tydligen om hastigheten i fotstegen
och underlaget de går på är någorlunda korrekt för att hjärnan (som är mer fokuserad på
dessa aspekter) ska övertygas om att ljudet stämmer med bilden. Hjärnan klarar inte av att
uppfatta ”detaljer” som flera synkroniseringspunkter, säger Murch (2005).
Utifrån exemplet med fotstegen skapade Murch (2005) det han kallar för ”2 ½-lagen”. Lagen
syftar på att 3 eller flera objekt uppfattas av hjärnan som ”en grupp” och att allt under 2½
objekt kan uppfattas individuellt. Om det är sex lager ljud, förklarar Murch, kan det lika
gärna vara 16 eller 60 eftersom antalet grupper då har passerat en gräns, och allt över den
gränsen klumpas ihop av hjärnan och bildar en enda grupp. Då går ”klarheten” förlorad
(Murch, 2005).
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Denna gräns i perceptionen av klarheten med mängder av ljud kan återkopplas till Lipton
och Spelke som skriver att den numeriska siffran 4 ligger utanför ”the bounds of small
number representations” (Lipton & Spelke, 2004, s. 285). De fortsätter med att beskriva hur
de flesta studier där testpersoner håller koll på antal objekt har visat att gränsen mellan
upplevelsen av små och stora mängder ligger ungefär mellan 3 och 4.
De ovan presenterade texter av Murch m.fl. återkommer i metod-delen och utgör själva
ramen för tillämpnings-metoden. De ingår även i de teoretiska ramar som utgör testen.
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3 Problemformulering
Jag valde att studera bildens inverkan på perceptionen av antal ljud genom tre olika test som
var och ett är uppdelade i två delar ”Ljud” och ”Ljud med bild”, där förhållandet mellan antal
ljud kontra bildobjekt gradvis ökar. En kontrollstudie inkluderades även i undersökningen
där det är fler ljud än bilder.
Syftet med arbetet var att ta reda på om det gick att använda ett mindre antal ljudsekvenser
än det antal bildobjekt som de var kopplade till, utan att försökspersonen upplevde en
skillnad i mängden ljudsekvenser som spelades upp. Detta skulle testas för att se om det
verkligen behövs lika många ljudsekvenser som antalet bildobjekt de är kopplade till i ett
spel. I så fall skulle det förenkla och korta ned själva arbetet med ljudläggningen en del, vilket
alltid är bra då det skulle leda till en vinst i tid (och därmed även pengar).
Ytterligare en intressant aspekt med undersökningen var om hur spelvana personer kunde
identifiera hur många ljudsekvenser som spelades upp. Vidare om denna förmåga i sådana
fall skulle påverkas av ljudets karaktär eller av hur van individen var att lyssna fokuserat på
ljud.
Frågeställningen kan sammanfattas till följande: Kan uppfattningen av antalet ljudsekvenser
som spelas upp förändras av ett annat antal bildobjekt i dataspel?
Om det nu var så att tillägget av bildobjekt fick ljudsekvenserna att upplevas som fler än de
egentligen var, skulle det innebära det att ljudläggare inte behövde skapa exakt lika många
ljud som antalet ljudkällor bilden visar. Under förutsättningen att gruppens mängd var
konstant och inte splittras i enskilda delar vid något tillfälle. Synen av sex patrullerande
soldater skulle kanske bara behöva fyra lager av fotstegsljud (utöver andra tillhörande ljud),
eller åtta hundar som flåsar kanske bara behöva fem lager av flåsljud, då denna mängd skulle
räcka för att stämma överens med antalet bildobjekt.
Om Murch (2005) hade rätt i sin ”lag av 2½” skulle försökspersonen tydligt urskilja antalet
ljudsekvenser i alla test av förhållandena med två ljud, och de skulle möjligtvis inte tolkas
som en grupp av ljud utan bara som ”två ljudkällor”. Skulle det innebära en särskiljning
mellan de tre bildliga objekten och ljudet? Kunde kopplingen då mellan de visuella objekten
och ljuden komma att försvinna? Eller om Lipton och Spelke (2004) hade rätt, skulle även
antalet ljud i testen av förhållandena med 3 ljud till och med vara för få.
En ljudsekvens består av flera ljud som hörs i följd över en tid. Fotsteg t.ex. är korta i sin
varaktighet och kräver minst två ljud av fötter som slår i marken, i en någorlunda rytmisk
takt för att ljudets källa ska uppfattas som ”någon som går”. Fågelskrik kan också vara under
en mycket kort tid och upprepas för att höras över en längre period än det enskilda skriket.
För att dessa ljud skulle kunna spelas upp under en bestämd tid måste de upprepas. Det bör
noteras att i det här arbetet är det inte är antalet upprepningar av ljuden som avses som ”en
mängd”, utan det är antalet ljudkällor som producerar en sekvens av ljud (ljudsekvens) var.
Det ska också noteras att en bild kan innehålla flera bildobjekt eller ”grafiska ljudkällor”, och
med bildobjekt menas ljudkällornas grafiska representation i bilden. I testerna (och i
rapportens titel) används dock ordet ”bilder” istället för ”bildobjekt” för enkelhetens skull
och i brist på utrymme, även då det tekniskt sett inte är flera olika hela ”bilder” utan en bild
med ett visst antal ”bildobjekt” i.
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3.1 Metodbeskrivning
Undersökningen gick ut på att se om bilder kan påverka perceptionen av mängden
uppfattade ljudsekvenser, vilket undersöktes genom en jämförelse av resultaten av de tre
olika testen. Metoden för testerna grundades i två studier av Lipton och Spelke (2003, 2004)
och en studie av Kobayashi, Hiraki, och Hasegawa (2005). Ljuden till testen kommer från de
ljud jag skapade till spelet som företaget håller på att utvecklar.
Varje test skiljde sig enbart i vilket typ av ljud som spelades upp. Ljuden var av olika karaktär
och innehade därmed olika egenskaper. Test 1 gjordes med plaskljud, Test 2 med kanonljud
och Test 3 med båtljud. Resultaten analyseras i kapitel 5. I diskussionen i kapitel 6 tas olika
teorier upp om vilka karaktäristiska ljudegenskaper (t.ex. dess frekvens eller klangfärg) som
underlättade uppfattningen av mängd, och vilka som hindrade den.
Testen genomfördes med en laptop och ett par hörlurar som försökspersonen hade på sig. I
del 1 fick försökspersonen först höra ett ljudklipp bestående av flera ljudsekvenser av samma
typ (t.ex. 3 kanoner), och därefter berättade de hur många ljudkällor hon eller han hörde,
vilket sedan antecknades. Varje ljudklipp varade i fem sekunder och spelades upp en gång. I
del 2 av testen presenterades en bild på laptopskärmen med ett varierande antal bildobjekt
som hörde ihop med ljuden. Antalet visuella objekt var fler än antalet ljudsekvenser som
faktiskt spelades upp i testet.
Ljudklippet som användes i del 2 skiljde sig från den i del 1 genom att ljuden i klippet hade
justerats lite, så att de var placerade olika tidsmässigt jämfört med de i del 1. Detta gjordes
för att försökspersonen inte skulle kunna höra att det var samma ljudklipp som i del 1. Hade
det inträffat skulle det möjligen förstöra hela testet eftersom det byggde på att
försökspersonen inte visste att det var samma antal som spelades upp i del 1 och 2.
Likt Lipton och Spelke (2003, 2004) användes förhållanden mellan antal i
undersökningsdelen som visas av testerna i denna text. Däremot låg fokus på de förhållanden
då ingen skillnad mellan antal märktes av testpersonen, i motsats till Lipton och Spelke där
de fokuserade på de utfall då försökspersonen just kunde avgöra skillnaden mellan antal.
Förhållandena som användes var (se tabell 1) Test A: 3 ljud och 6 bilder (ett förhållande på
2.0), Test B: 2 ljud och 3 bilder (1.5) och Test C: 4 ljud och 5 bilder (1.25). Ett kontrolltest
utfördes också där det var 4 ljud och 2 bilder (2.0), alltså fler ljud än bilder. Dessa
förhållanden och numeriska antal har tagits från Lipton och Spelke (2004) och Kobayashi,
Hiraki, och Hasegawa (2005) förutom antalet 3 mot 6 vilket används för att undvika att
samma antal ljud spelades två gånger i samma test (bortsett från kontrolltesten).
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Tabell 1 Uppställning av ett test uppdelat i två delar. Testnamn och version står i kolumnen
längst till vänster. Förhållandet mellan antal ljud och antal bildobjekt står i kolumnen längst
till höger.
Förhållande
Del 1: Ljud
Del 2: Ljud med bild
värde
Test A

3 ljud

3 ljud, 6 bilder

2.0 eller 1/2

Test B

2 ljud

2 ljud, 3 bilder

1.5 eller 2/3

Test C

4 ljud

4 ljud, 5 bilder

1.25 eller 4/5

Kontrolltest

4 ljud

4 ljud, 2 bilder

2.0 eller 1/2

20 personer medverkade i undersökningen. Siffran togs av medelvärdet mellan studiernas
deltagare, som låg till grund för undersökningen. Runt 30 personer deltog i Kobayashi, et al.
undersökning (2005) och lite under 10 deltog i Lipton och Spelkes (2003, 2004). 10 av dem
var ljudstudenter som har haft minst ett års erfarenhet av att jobba med ljud och den andra
halvan var dataspelsutvecklingsstudenter.
Resultaten av testen i denna undersökning tolkas och analyseras i kapitel 5. Om
försökspersonen svarade att det var samma antal ljudkällor som bilder i den andra delen av
testet anses det som ett lyckat resultat, då det innebar att de upplevde att antalet ljudkällor
hade ökat. De lyckade resultaten stödjer frågeställningen om antalet uppfattade
ljudsekvenser kan förändras av ett annat antal bildobjekt i dataspel.
Förhållandena har ordnats så att de testades från störst avstånd till det minsta. Tanken med
det var att deltagarna ska få det svårare att urskilja skillnaden på mängden ljud och
bildobjekt mot testets slut, då de har haft mest tid att analysera testen och vänja sina öron till
ljuden.

3.1.1 Avgränsning
Undersökningsgrupperna valdes ut efter följande skäl. Eftersom frågeställningen riktade sig
mot människors perception av ljud i spel, ansågs det lämpligt att göra undersökningen på
personer som spelar dataspel. Därför valdes 10 personer i olika åldrar ut från
dataspelsutvecklingslinjen för att delta i testen. För att dessutom ta reda på om människor
med mer erfarenhet av att analysera ljud skulle skilja sig i sin uppfattning av ljuden,
gentemot de andra dataspelsstudenterna inkluderades även studenter från andra året av
ljudutbildningen på dataspelsutvecklingslinjen. Andraårsstudenterna valdes just för att
försäkra att de hade minst ett års erfarenhet av att jobba med ljud, och därmed kunna anses
som ”mer erfarna” att lyssna på ljud än vanliga dataspelsstudenter.
Testerna var konstruerade utifrån spelet som ljuden var skapade till, för att resultaten skulle
kunna appliceras på spelet. Ljuden i testerna var avgränsade till att enbart spelas upp i mono
då stereo sällan används till effektljud kopplade till objekt i 3D-spel. Det är för att spelmotorn
ska kunna manipulera ljudet genom panorering, så att spelaren kan uppleva en känsla av var
objektet finns i den virtuella miljön. Stereoljud var ”låsta” och gick inte att panorera i den
aktuella spelmotorn då de redan tog upp två kanaler.
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De utvalda grupperna av ljud i testen var tänkta att betraktas som enstaka objekt i
spelutvecklingssynpunkt. Vanligtvis får varje interaktivt objekt i ett spel åtminstone en
tillhörande ljudeffekt, vilket appliceras på alla kopior av det objektet. Det kan dock skapas
”objekt” som egentligen är en samling objekt som t.ex. en svärm insekter eller en boll som
delas upp i hundratals mindre bollar när den kastas. Det får också bara en tillhörande
ljudeffekt, trotts att det egentligen är flera objekt.
Att begränsa uppspelningen till mono ökade risken för maskering, vilket i sin tur gjorde det
svårare för försökspersonerna att uppfatta alla ljud. Det kan anses vara ett partiskt val av mig
som forskare och att jag konstruerade testen för att uppnå ett visst resultat, men det var helt
p.g.a. anledningarna som gavs ovan i texten som har fått mig att ta det beslutet.
Antalet olika förhållanden i testerna begränsades till bara en version av varje förhållande. Det
gjordes för att minska på tiden som varje test tar att utföra så att fler personer kunde
medverka, då varje försöksperson skulle göra tre test var (ett för varje typ av ljud). Ett
problem med att bara ha en version av varje förhållande var att det inte fanns några
alternativa antal ljud och bilder med samma förhållande att jämföra med. Det innebär att de
numeriska antal ljud och bildobjekt i varje test (A, B, C) hade en större inverkan på vilket
resultat testen gav. T.ex. kan det tänkas att 4 ljud och 6 bilder skulle ge andra resultat än 2
ljud och 3 bilder (Test B, se tabell 1), då 4 ljud skulle vara över både Murchs 2½ gräns (2005)
och även den 3-4 gräns Lipton och Spelke skriver om (2004).
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4 Genomförande
Under projektets gång skapades ljud till spelet som är under utveckling av spelföretaget jag
sammarbetade med. Utifrån ljudlistan företaget levererade har arbetet kretsat kring att spela
in och mixa de ljud som efterfrågades. Målet med genomförandet var att skapa ljudeffekter
som var det Ric Viers kallar för ”Hollywood style sound effects” (2008). Olika problem har
uppstått och behövts lösas i samband med arbetet vilket beskrivs nedan.

4.1 Förstudie
The sound effects bible av ljuddesignern och film dirigenten Ric Viers (2008) har varit en stor
inspiration till det arbete som har utförts i den praktiskta delen. I boken beskrivs bl.a. olika
exempel på möjliga ljudkällor, inspelningsstrategier och mixningstekniker. Utöver det ges det
massor av tips för att lyckas med en inspelning och annat ljuddesigners bör tänka på, vilket
har funnits i åtanke under hela processen. Det gavs dock ingen klar beskrivning i boken till
vad ”the Hollywood style” innebär men det var en förutsättning att tipsen skulle ge
åtminstone en grund att arbeta utifrån. Boken Creating music and sound for games av G.W.
Childs användes också.

4.2 Ljudeffekter
Jag valde att skapa ljudeffekterna i ”the Hollywood style” eftersom Viers nämner att då hans
bok fokuserar på ljudeffekter till film, menar han samtidigt att med uppkomsten av
långfilms-liknande spel håller avgränsningarna på att suddas ut mellan medierna. Det gör att
Viers metoder blir applicerbara även i dataspel.
Ljudeffekterna som producerats har gjorts så efter en ljudlista (se appendix A för den
kompletta ljudlistan) som företaget sammanställt. Dessa ljudeffekter var tänkta att illustrera
en strid mellan skepp i olika storlekar till havs. För att skapa mer variation i ljudbilden har en
del effekter flera varianter på samma ljud. De är då liknande i karaktär men de skiljer sig
ändå ljudmässigt.

4.2.1 Designbeslut
Det som från början verkade vara den största utmaningen var kanonljuden. Det fanns en
eller två inspelningar av en kanon tillgängligt sedan innan, men det antogs att det skulle
behövas fler. Därför tog jag kontakt med den lokala militären via e-post, för att se om det
fanns en möjlighet att få spela in artilleri under en av deras övningar. Efter några veckor kom
svaret att de inte skulle ha någon övning förrän i slutet av maj och då i Skåne. Detta innebar
att jag var tvungen att komma på alternativa sätt att göra kanonljuden på.
Utöver att spela in ljud själv inledes ett samarbete med en studiekamrat. Vi spenderade några
dagar på att spela in i ljudstudion på skolan. Fokus låg på att samla olika sorters kraftiga ljud
som skulle kunna sammanställas till ett explosionsliknande ljud. Ric Viers skrev i The sound
effects bible (2008) om olika sätt att framställa explosionsljud från alternativa källor än
explosioner. Han föreslog att spela in ”heavy metal impacts” (s. 245) och en virveltrumma.
Under tiden i studion spelades det in en bastrumma, en virveltrumma och en golvpuka från
studions trumset, uppmickade på två olika sidor för att ge fler möjligheter under mixningen.
Viers nämner att om möjligheten finns så borde två mikrofoner användas, för att på så sätt
kunna spela in olika perspektiv av samma händelse. Senare under mixningsprocessen kan
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det då avgöras vilken av de två tagningarna som blev bäst eller så kan de båda inspelningarna
kombineras till ett ljud (2008). För en ”heavy metal impact” slogs en sten mot en stor, rostig
plåtbit under inspelning.
Till plaskljuden behövdes ett större ljud och därmed mer vatten än vad en plastbalja kan
hålla, som första tanken var. På plats i Göteborg gick jag ner till havet på kvällen och spelade
in stenar som kastades ner i havet. Ric Viers (2008) noterar att i mixning uppnås de bästa
resultaten genom att använda de renaste grundljuden. Därför valde jag att vänta tills det blev
kväll med att spela in då ljudet från staden och omgivningen brukar minska när det inte är
lika mycket människor utomhus. Mindre ljud från omgivningen innebär en minskad risk för
att oönskade ljud kommer med på inspelningen.
För att göra kanonljudet började jag med att mixa bastrumman och virveltrumman. Eftersom
varje inspelning av trummorna hade två separata spår kunde jag lägga ihop dem för att göra
ljudet kraftigare och mer ”fylligt”. Spåret från mikrofonen som hade varit på undersidan av
virveltrumman tog jag bort basen från och gjorde det mer diskantrikt, och spåret från
mikrofonen som var på andra sidan trumman tog jag bort diskanten från för att lyfta fram
basfrekvenserna i ljudet. Ric Viers skiver (2008) att en ljuddesigner tänker på ljudinspelning
på ett annat sätt när de vet att de kan bygga ihop ett ljud med flera lager.
När virvel- och bastrumman var mixade lät det dock inte som en explosion utan mer som
flera trummor som slogs an samtidigt. Childs skriver i Creating music and sound for games
(2007) att distortion i små mängder kan gör att ett ljud låter lite mer ”våldsamt”. Han
rekommenderar att göra en version av ljudet med distortion och sedan mixa det med det rena
ljudet. Det gör att ljudet blir mer ”tredimensionellt” och ”råare” menar Childs, och
rekommenderar det till kollisionsljud och liknande ljud (2007). Därför skickade jag en signal
från ena virvel-kanalen genom programmets ”send” funktion till en annan kanal med
distortion. Det gav ljudet en mer smutsig, intensiv och explosionsartad karaktär.
Till båtarnas motorljud kontemplerades först att ta kontakt med militären i Göteborg, åka
ner till hamnen och spela in fartygen där. Viers skriver att vinden är ett stort problem vid
inspelning av båtar och rekommenderar att använda ”Hi-Wind cover”-skydd till
mikrofonerna (s. 291, 2008). Efter att ha tänkt genom det lite mer drogs slutsatsen att det
skulle vara otroligt svårt att fånga upp ljuden med tanke på omgivningen och den begränsade
utrustningen som var tillgänglig. Istället togs beslutet att fokusera på att hitta alternativa
källor som kunde ge ljudet som behövdes.
I studion spelades även in en motoriserad leksaksfläkt. Tanken var att det, tillsammans med
något annat kunde ha fungerat bra som motorljud. Senare hittades några inspelningar av en
vanlig personbil som jag kombinerade med leksaksfläkten, men det visade sig dock att ljuden
från bilen lät bättre enskilt. Efter en del mixning med ljudens tonhöjd så blev resultatet
bättre än förväntat. Viers förklarar (s. 205, 2008) hur en sänkning av tonhöjden kan ge ett
ljud mer ”vikt” och kan hjälpa till med att få det att låta ”större” och ”tjockare” än det var
innan.
Genom att ändra på tonhöjden mellan de olika varianterna av båtljutden kunde jag framhäva
deras skillnad i storlek (se figur 1). Den största båten, kallad ”capitol” blev sänkt mest i
tonhöjd, den mellersta, kalla ”large” lite mindre och den minsta, kallad ”medium” blev sänkt
hälften så mycket i tonhöjd som ”capitol”-skeppet. I och med denna sänkning i tonhöjd går
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vissa högre frekvenser förlorade enligt Viers (2008). Detta var dock bara till ljudens fördel då
de skulle vara väldigt lågfrekventa.
Båtarnas ljud gjordes senare om med mindre bas då det upptäcktes att det var för mycket bas
i de första versionerna. Det märktes inte först eftersom under redigeringen spelades sällan
flera ljud upp tillsammans men i ett spelsammanhang, där det oftast är flera ljud samtidigt
skulle den extra basen utsättas för det Moore (2000) kallar maskering, och därmed bara vara
onödig.

Figur 1 Fyra båtar med storlekarna (från vänster till höger): medium, capitol,
large och medium.
”Autocannon_impact_critical”-ljuden (se ljudlistan i appendix A) skulle illustrera en
kanonkula som penetrerar skrovet på ett skepp och skadar insidan. Till det användes
”autocannon_impact_armor”-ljuden jag tidigare skapat som grund. De bestod utav en sten
som släpps i marken, en sten som slås mot en stor plåtbit och den diskantrika virveltrumman
som jag ”distade” en aning även här. Det var svårt att komma på vilka ljud som skulle kunna
läggas till för att ljudet skulle meddela att kulan faktiskt trängde igenom plåtskrovet.
Eftersom båtarnas överdelar var gjorda av trä (se figur 1) öppnade det upp för möjligheten att
även vissa delar inuti dem var gjorda av trä. Utifrån den tanken lade jag lager på lager av trä
som splittrades tillsammans med plankor som kastades på varandra, för att på så sätt
efterlikna ljudet av träbalkar i skeppet som krossades av kulan när den färdas genom skrovet.
Det är en teknik som Viers kallar ”layering” (s, 200, 2008), där flera ljud läggs på varandra
för att få ljudet att låta ”större” eller som om det vore mer än det är.

4.3 Reflektioner
Det visade sig vara lättare att skapa explosionsljud än vad som antogs i början av projektet.
Självklart skulle det ha varit en lärorik upplevelse att få spela in artilleri men det gav också
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mycket att lära sig återskapa ljuden på egen hand. Det var om inget annat mycket smidigare
att spela in trummor inomhus i några timmar än att åka ut i fält och spela in en hel dag.
Att spela in med två mikrofoner samtidigt var något som jag inte tidigare prövat och det
fungerade bra. När bägge spår senare jämfördes kunde en tydlig skillnad mellan
mikrofonplaceringarna höras. Denna skillnad var mycket större än vad som förväntades.
Under redigeringsperioden underlättade det mycket att ha två spår av samma ljudkälla som
var frekvensmässigt olika då det gav större utrymme att forma ljudet som jag ville.
När ljuden hade implementerats i spelmotorn framkom det några ojämnheter i deras
karaktär. ”Autocannon_impact_critical”-ljuden blev inte lika bra som jag tidigare hade trott
eftersom de inte skiljde sig så mycket från ”autocannon_impact_armor”-ljuden. De lager av
träljud som skulle framhäva att det var något som krossades och gick sönder hördes inte så
bra. En idé för att förbättra detta skulle vara att spela in bättre trä-ljud som är tydligare och
mer kraftfulla. I fortsättningen bör nog ljuden också förlängas så att spelaren får en bättre
chans att uppfatta att något går sönder.
Ljuden passade relativt bra till undersökningen. Det skulle möjligen ha varit bättre med fler
än tre variationer av varje ljud och om de olika variationerna skiljde sig mer i karaktär. Dock
var tanken att utforma testen på samma sätt som en ljudmotor i ett spel skulle presentera
ljuden på, hade de spelats upp med samma korta tidsintervall. Eftersom spelföretaget angav
att det skulle vara tre variationer av ljuden i spelet så skapades inte fler ljud till testen för att
behålla testens autenticitet i förhållande till spelet.
De tre båtljuden som användes till testet blev i för sig väldigt lika varandra. Det var på grund
av att de alla skapades av samma motorljud. Hade flera olika motorljud använts till båtljuden
skulle det möjligen ha varit lite lättare för testpersonerna att skilja dem åt, vilket skulle gett
andra resultat i undersökningen.
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5 Analys
I testen har försökspersonerna haft i uppgift att identifiera hur många ljudkällor de hör i
korta ljud och filmklipp. Det numeriska antal som har sagts efter varje klipp har antecknats
och sammanställts i tabeller.

5.1 Generell information
Testet utfördes på 23 personer, varav tre diskvalificerades då ena testpersonen missförstod
instruktionerna och de andra två ingick inte i någon av undersökningsgrupperna.
Sammanlagt var det alltså resultaten från 20 testpersoner som användes. 10 av
testpersonerna var ljudstudenter som gick sitt andra år på skolan och de andra 10 var
studenter i olika årskurser på dataspelsutvecklingslinjen från inriktningarna grafik,
programmering och design. Det var både killar och tjejer som deltog i testen. I diagrammen
och tabellerna namnges ljudstudenterna med förkortningen ”LS” och de övriga studenterna
från dataspelsutvecklingslinjen som ”DSU” eller dataspelsstudenter.
För att sedan kunna jämföra ljuden mot resultaten kategoriserades de på följande sätt.
Plaskljuden hade en klangfärg som gick från stark till svag och ljudstyrkan var överlag
mellanstark. Ljudet innehöll mest frekvenser i det mittersta till överfrekvensregistret och
hade en del risk för maskering.
Kanonljuden hade klangfärg som gick från stark till svag och ljudstyrkan var överlag stark.
Ljudet bestod mestadels av frekvenser ur det lägre registret och hade en hög risk för
maskering.
Båtljuden hade en klangfärg som var konstant genom hela ljudet och ljudstyrkan var
mellanstark. Ljudets frekvenser låg runt det lägre registret upp till och med mellanregistret
och hade störst risk för maskering.

5.2 Undersökningen
Alla test genomfördes på samma sätt i en sal på skolan. Jag var personligen närvarande vid
alla test och gav först instruktioner om att försökspersonen skulle alternera mellan att få
lyssna på ljud och se filmer. Ljuden de fick höra var plaskljud, kanonljud och båtljud. I varje
plaskljudsklipp repeterades ljuden två gånger, kanonljuden repeterades tre gånger och
båtljuden var konstanta. Detta gjordes för att ljuden skulle spelas upp så många gånger som
möjligt i följd under fem sekunder, och eftersom kanonljuden var något kortare än
plaskljuden han de repeteras en tredje gång. Efter varje klipp fick testpersonen säga en siffra
på hur många ljud de hörde. Frågor om instruktionerna besvarades, men alla frågor kring
hur testet var utformat besvarades med en förtydligande att testpersonen bara behövde säga
hur många ljudkällor de hörde.
Varje person fick sitta framför en laptop med ett par hörlurar. Testet inleddes med att spela
upp kontrolltestet av plaskljuden och se till att försökspersonen ansåg att det var lagom
volym i hörlurarna. Sedan spelades kontrolltest videon upp och efter det de resterande ljudoch videoklipp i ordningen ”Test A” till ”Test C”, som Tabell 1 visar. Kontrolltestet var delvis
till för att visa testpersonen hur testen var utformade utan att avslöja något av de riktiga
testen, och delvis för att se vilket resultat motsats förhållande mellan ljud och bild skulle ge,
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då det är fler ljud än föremål i bilden som visas. Lipton och Spelke (2004) använde sig också
av ett slags kontrolltest som de kallade ”familiarization trail”.
Efter alla ljud- och videoklipp med plaskljud hade spelats upp följde kanonljuden vars klipp
spelades upp i samma ordning och slutligen båtljuden, med samma ordning även där på
klippen. Klippen spelades endast en gång, förutom de få tillfällen då försökspersonen blivit
mycket störd av något utomstående element. Direkt efter varje klipp ställdes frågan ”Hur
många ljudkällor hörde du?” och svaret från testpersonen antecknades i ett formulär. Alla 20
testformulär kan ses i Appendix C.

5.3 Resultat
Resultaten från undersökningen presenteras i tabellform. Alla resultat från undersökningen
kan ses i Appendix B (tabell 2-19). Detta har gjorts då det sammalagt blev 18 tabeller, och att
ta med alla dessa i texten skulle försvårat läsningen av rapporten. Nedan ges ett exempel på
hur tabellerna är utformade.
I första raden är testpersonens nummer angivet. Det är samma nummer som de blev
tilldelade i undersökningen och stämmer alltså överens med de som kan ses på
testformulären i Appendix C. Andra och tredje raden av tabellen visar de antal ljud
testpersonerna tyckte sig höra och kolumnen längst till höger anger medelvärdet av dessa 10
antal.
Exempel 1 Tabell 4: Antal uppfattade plaskljud av ljudstudenterna i Test C (4 ljud, 5 bilder)
Försöksperson #1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10 Medelvärde
(Ljudstudent)
Del 1: Enbart 4
Ljud

5

3

4

3

4

5

4

2

2

3,6

Del 2: Ljud 5
och bild på
ljudkällor

5

3

4

5

5

5

4

3

2

4,1

För att kunna jämföra resultaten på ett enklare, mer visuellt sätt har medelvärdet för varje
test räknats ut av gissningarna från båda grupperna av 10 deltagare. T.ex. i Exempel 1, del 1
för ljudstudenter blir summan av deras resultat (4, 5, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 2, 2) delat med 10 lika
med 3,6. För alla enskilda resultat se tabell 2-19 i Appendix B.
Dessa medelvärden sattes in i stapeldiagram (Stapeldiagram 1-3) där de organiserades efter
de Test (A, B, C) som angavs i tabell 1. Inom varje test står först medelvärdet av
ljudstudenternas resultat från del 1 (bara ljud), förkortat ”LS Ljud” och färg-kodat i ljusblått.
Stapeln till höger om den är medelvärdet av deras resultat från del 2 (ljud och bild), förkortat
”LS Ljud/Bild” och färg-kodat i mörkblått. Bredvid de två staplarna är motsvarande staplar
för medelvärdet av dataspelsutvecklingsstudenternas resultat, förkortat ”DSU Ljud” och
”DSU Ljud/Bild” och färg-kodade i ljusrött resp. mörkrött.
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Stapeldiagram 1: Stapeldiagrammet visar medelvärdet av varje ljudtest för både
del 1 och del 2 av plaskljudstesten. Ljudstudenternas resultat är markerade i blått
och dataspelsutvecklingsstudenternas resultat i rött. De gröna staplarna
representerar det riktiga antalet ljudkällor i varje test av ”förhållande”.
5
4,5
4
3,5

LS Ljud

3

LS Ljud/Bild

2,5

DSU Ljud

2

DSU Ljud/Bild

1,5

Antal Ljud

1
0,5
0
Test A

Test B

Test C

Kontroll Test

Stapeldiagram 2: Stapeldiagrammet visar medelvärdet av varje ljudtest för både
del 1 och del 2 av kanonljudstesten. Ljudstudenternas resultat är markerade i blått
och dataspelsutvecklingsstudenternas resultat i rött. De gröna staplarna
representerar det riktiga antalet ljudkällor i varje test av ”förhållande”.
5
4,5
4
3,5

LS Ljud

3

LS Ljud/Bild

2,5

DSU Ljud

2

DSU Ljud/Bild

1,5

Antal Ljud

1
0,5
0
Test A

Test B

Test C

17

Kontroll Test

Stapeldiagram 3: Stapeldiagrammet visar medelvärdet av varje ljudtest för både
del 1 och del 2 av båtljudstesten. Ljudstudenternas resultat är markerade i blått och
dataspelsutvecklingsstudenternas resultat i rött. De gröna staplarna representerar
det riktiga antalet ljudkällor i varje test av ”förhållande”.
5
4,5
4
3,5

LS Ljud

3

LS Ljud/Bild

2,5

DSU Ljud

2

DSU Ljud/Bild

1,5

Antal Ljud

1
0,5
0
Test A

Test B

Test C

Kontroll Test

5.4 Analys av testresultaten
I 8 av de 9 tester som ljudstudenterna gjorde, ökade medelvärdet av antalet uppfattade
ljudsekvenser mellan del 1 som var utan bild till del 2. Medelvärdet ökade i 7 av de 9 tester
dataspelsutvecklingsstudenterna gjorde. Det innebar att en majoritet av testpersonerna
tyckte att antalet ljudsekvenser hade ökat i del 2 av testen.
Av de 18 tabeller (tabell 2-19) var personerna som ansåg att antalet ljudsekvenser ökade
mellan del 1 och 2 i en majoritet 6 gånger. I 11 av fallen var personerna som inte upplevde
någon förändring alls i majoritet. Utav de 18 tabeller så ökade dock medelvärdet mellan del 1
och 2 i 15 av fallen vilket är en klar majoritet. Det visar att då även många ansåg att det inte
skedde en ökning i antalet ljud mellan del 1 och 2, så visade medelvärdet alltid på en ökning.
I tabell 4 med plaskljuden kan ett tydligt exempel ges på två ljudstudenter (#1 och #6) som
gissade rätt antal ljud i del 1 av Test C med 4, men som sedan lät övertygas av bilden och
gissade på 5 ljud i del 2. Två andra ljudstudenter i samma test (#4 och #8) lät sig dock inte
övertygas och behöll sin gissning på 4 ljud i del 2. Testperson #5 övertygades också av bilden
att gissa på 5 ljud i del 2 av Test C, från sin första gissning av 3 ljud i del 1. Detta visar på att
ljudstudenterna skilde sig åt i sin perception av ljuden.
Dataspelsstudenten, testperson #12 i plaskljudstestet (tabell 6, Test B) minskade från att ha
hört 4 ljud i del 1 till 3 ljud i del 2, vilket stämde överens med antalet ljudkällor i bilden. I
tabell 7 (Test C) minskade samma person från att ha hört 6 ljud till 5, vilket också är en
minskning till samma antal som bilden visade. Denna testperson visar på att vissa människor
även kan påverkas av bilder så att antalet upplevda ljud istället minskar.
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5.4.1 Murch’s lag
Ljudstudenterna ökade sitt medelvärde anmärkningsvärt mellan del 1 och del 2 av ”Test B” i
Stapeldiagram 1 och 2. Plaskljudstestet (Stapeldiagram 1), Test B visar en ökning på 0,7 (från
1,8 till 2,5) mellan del 1 och 2 vilket gör att medelvärdet hamnar 0,5 över antalet ljud som
faktiskt spelades upp. I kanonljudstestet (Stapeldiagram 2) ökade medelvärdet med 0,8 (från
1,5 till 2,3) och det hamnar då 0,3 över de 2 ljud som spelades upp.
Samma Test B i plaskljuds- och kanonljudstest genomförda av dataspelsstudenterna gav dock
ett annat resultat. I kanonljudstestet (Stapeldiagram 2) ökade medelvärdet med bara 0,1
(från 1,7 till 1,8) mellan del 1 och del 2. I plaskljudstestet (Stapeldiagram 1) ökade det inte alls
och låg på 1,9 under både del 1 och 2.
För att ta ytterligare ett exempel. Dataspelsutvecklingsstudenten, testperson #15 gjorde
samma ökning i Test C för varje ljudtest (tabell 7, 13 och 19) från 4 uppfattade ljud till 5. De
var därmed den enda testpersonen som lyckades gissa rätt antal i varje Test C, för att sedan
övertygas av bilden att antalet ljud ökade till 5. Testperson #15 lät sig också övertygas att
antalet ljudsekvenser ökade i Test A av både plaskljudstestet och kanonljudstestet. Däremot
skedde det aldrig en förändring i testperson #15s uppfattning av antalet ljud i Test B, då de
ansåg att de hörde 2 ljud varje gång, i både del 1 och 2 vilket var helt korrekt.
Av detta kan slutsatser dras att ljudstudenterna inte följde Murchs ”lag av 2½” (2005) då
flera av dem övertygades av bilden att det var fler ljudsekvenser än det faktiskt var, trots att
det bara var 2 ljud. Dataspelsstudenterna å andra sidan verkade följa Murchs lag då ingen av
dem ansåg att ljuden ökade i antal under ”2½ ljud-gränsen”. Även testperson #15 som
gissade rätt på Test C, del 1 men sedan ökade i del 2 varje gång, lät sig inte påverkas av bilden
i Test B del 2.
Överlag så visar stapeldiagrammen (Stapeldiagram 1-3) att medelvärdet av antalet
uppfattade ljud ökade mellan del 1 och del 2 av testen. Det ger underlag för teorin att bilder
kan påverka perceptionen av antalet ljud.
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6 Slutsatser
Målet med rapporten var att undersöka se om det verkligen behövs lika många ljudsekvenser
som antalet bildobjekt de är kopplade till i ett spel. Undersökningen visade på att går att
påverka dataspelsvana människors uppfattning av antalet ljudsekvenser de hör. Det behövs
alltså inte alltid lika många ljudsekvenser som bildobjekt, så länge antalet ljud eller
bildobjekt är fler än två i antalet i enhet med Murchs lag (2005). Det innebär att ljudläggaren
inte alltid behöver skapa exakt lika många ljudsekvenser till en grupp av objekt som ljuden
ska representera. Förhållandet som fungerade bäst var 1.25, det med 4 ljud och 5 bilder.
Under arbetets gång skapades ljudeffekter till ett spel, vilka även användes till
undersökningen. Ljudeffekterna som valdes ut gjordes så med tanke på att försöka få olika
typer av ljud, för att se hur olika ljudegenskaper spelar in i hur ljuden uppfattas. Testerna i
undersökningen gick ut på att försökspersonerna fick höra ett antal ljud som spelades upp
samtidigt. Först fick de enbart höra ljuden och sedan fick de höra ljuden samtidigt som de såg
bilder på ljudkällorna. Efter varje klipp fick försökspersonen gissa hur många olika ljud de
tror sig ha hört. Antalet samtidiga ljud var olika i olika tester likaså antalet bildobjekt. Se
exempel enligt tabell 1.
Även om ljuden kunde ha förbättrats inför testen efter den praktiska delen ansågs det bättre
att inte ändra på dem. Det var viktigare att testen simulerade möjliga utfall i spelet och var så
trogna den samtida versionen av spelet som möjligt, utifrån kriterierna frågeställningen
krävde för att genomföra undersökningen, än att de skulle göras om för att tjäna
testresultaten.

6.1 Resultatsammanfattning
Resultaten visade att det är möjligt att påverka dataspelsvana människors perception av
antalet ljud de hör med bilder. Detta syns tydligt i stapeldiagrammen vilka ger underlag för
att det är en användbar metod. Det berodde dock från person till person hur väl testpersonen
identifierade det riktiga antalet ljud med hjälp av det Gibson (1983) kallade ”selektiv
lyssning”, och hur mycket de var villiga att övertygas av det visuella antalet objekt i bilden.
Testpersoner #1, #5 och #6 visade att det går att ”styra” vissa människors uppfattning av
antal ljud, och testpersoner #4 och #8 visade att det inte fungerar på alla. Testperson #12
visade också att bilderna kan ha motsatt effekt och minska på antalet som upplevs av
åhöraren.
En skillnad upptäcktes mellan ljudstudenterna och dataspelsstudenterna. Det kan
konstateras att hälften av testpersonerna (dataspelsstudenterna) följde den lag av ”2½” som
Murch skrev om (2005). Ljudstudenterna gjorde det inte.
Denna förmåga att ändra människors uppfattning visade sig fungera bäst med ett förhållande
på 1.25 eller 4/5. De andra två förhållanden, 2.0 (1/2) och 1.5 (2/3) visade sig inte vara lika
effektiva. Detta stämmer överens med det Lipton och Spelke (2004) skrev om ett ”allmänligt
system för uppskattningen av större numeriska mängder” där de flesta kan skilja på mängder
med förhållandet 1.5 eller större, men inte på 1.25 eller mindre.

20

6.2 Diskussion
Stapeldiagrammen (Stapeldiagram 1-3) visar att det ljud där medelvärdet av testpersonernas
svar oftast låg närmast det riktiga antalet, var plaskljuden (Stapeldiagram 1). Detta kan
kopplas till de ljudegenskaper Moore (2000) skrev om, som tydligen skiljde sig i plaskljuden
från de andra ljuden. Plaskljudens låg högre i frekvensregistret och klangfärgen gick från en
plötslig, stark början till en svagare nedgång i volymen. Båtljuden däremot visade sig vara
svårast att urskilja en bestämd mängd ur. De låg lägre i frekvensregistret och var mer
konstanta i sin klangfärg och ljudstyrka.
Det kan antas att klangfärgen var en av de avgörande faktorer som gjorde att båtljuden
hördes så dåligt och plaskljuden mycket bättre. En snabb, stark början på ett ljud gör det
lättare att identifiera och om det sedan dör ut snabbt minskar risken för maskering av andra
ljud som presenteras tätt inpå.
I motsats till det, blir det svårare att urskilja ljud som börjar svagt och sakta ökar i styrka och
som varar under en längre period. Frekvenserna i ljuden verkade också spela en roll i hur väl
de uppfattades. De ljusare frekvenserna i plaskljuden ökade tydligheten till skillnad från
båtljuden vars bastunga register gjorde att de blandade ihop sig lättare. Ljusare frekvenser
underlättar alltså i den frekvensmässiga selektion människan gör, som Shofner och Niemiec
(2010) skrev om.
Att förhållandena 2.0 och 1.5 misslyckades ofta kan med stor säkerhet kopplas till antalet ljud
som användes. Förhållandet på 2.0 skulle antagligen ge liknande resultat, även med fler ljud
(som 4 ljud och 8 bilder) men det är mycket möjligt att förhållandet 1.5 skulle fått mycket
andra resultat med t.ex. antalen 4 ljud och 6 bilder eller 6 ljud och 9 bilder. Murchs ”lag av
2½” var antagligen det som avgjorde att förhållandet på 1.5 med 2 ljud och 3 bilder inte
övertygade så många testpersoner, trots att det bara var skillnad på en siffra.
Det var oväntat att ljudstudenterna gissade fel och påverkades av bilderna så mycket som de
gjorde. Det antogs att ljudstudenterna skulle ha en förhöjd förmåga att urskilja ljuden och
separera dem från bilden bättre än dataspelsstudenterna. Detta kan ha berott på att
ljudstudenterna möjligtvis kände en press på sig att prestera och göra bra ifrån sig i testen,
som var inriktad på deras eget område. Vissa av dataspelsstudenterna var däremot väldigt
bra på att identifiera antalet ljudsekvenser. Om detta berodde på perception eller ren tur är
dock oklart.

6.2.1 Etiska aspekter
Testen konstruerades personligen av mig ”för hand” genom att klippa ihop ljuden, för att
skapa hela ljudspår till varje test. Det gjorde att jag fick en väldigt avgörande roll i hur nära
ljuden skulle ligga varandra i tid. Låg de för nära utsattes de för maskering och blandades
ihop, och låg de för långt isär kunde de urskiljas för lätt. Då jag gick efter ett ungefärligt
system för att försöka blanda ljuden i varje test olika, var det i slutändan jag själv som
avgjorde hur svårt det skulle vara att urskilja mängderna. Utgångstanken var ändå att testen
skulle simulera en spelmotor som spelade upp ljuden ”samtidigt” och det höll jag mig till.
Det kan diskuteras hur etiskt det är att manipulera ljud och bilder för att övertyga människor
om olika saker. Då rapporten visar på att det går att påverka människors perception av
antalet ljud med bilder kan det anses av vissa som ett sätt att dölja sanningen. Resultaten i
arbetet skulle i värsta fall uppmuntra till att manipulera människors uppfattningar.
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När det görs i underhållningsmedia ser jag personligen inte att det skulle vara skadligt eller
fel, att använda bilder för att övertyga åskådaren att det är fler ljud än vad som egentligen
spelas upp. Det viktigaste i dataspel är oftast inte att det ska vara troget verkligheten utan det
är själva upplevelsen spelaren vill åt. Den upplevelsen kan i många fall förhindras av en
framtvingad förankring i verkligheten då det är väldigt svårt att återge en korrekt verklighet i
spel. Detta knyter an med det som skrevs om i början av kapitel 2 att ljud som hörs i media
inte alltid är helt trogna sin verkliga motsvarighet, vilket både Chion (1990) och Prince
(1996) påpekar och även det Walter Murch beskriver i Audio-vision (Chion, 1990), om hur
den mänskliga hjärnan inte kräver en absolut hängivelse till ”sanningen” i ljud.

6.2.2 Samhällsperspektiv
Resultaten av undersökningen skulle kunna användas i andra medier utöver dataspel som
t.ex. film- eller radioproduktioner. Det skulle vara till stor nytta då studien visar att det går
att spara in på antalet ljudspår som måste skapas till grupper av objekt under
mixningsarbetet. Det minskar på arbetsbelastningen och göra arbetet lättare för en
ljudläggare, då det både sparar plats i ljudredigeringsprogrammet och även i datorns minne.
Denna studie har varit ett steg på vägen i förståelsen av hur människan uppfattar ljud.
Studien visar på att det som en människa tycker att de hör är inte alltid korrekt och att denna
perceptionsförmåga kan påverkas av t.ex. synen. Ett exempel på hur detta kan appliceras i
andra sammanhang är i vittnesmål. Studien visade på att Murch ”lag av 2½” gällde. Det kan
t.ex. tänkas att det finns en ökad chans att ett vittne skulle ha hört rätt antal skott om det
upplevda antalet var ett eller två, och en större risk för att de skulle ha hört fel antal om det
antalet var tre eller fler skott. På så sätt kan detta arbete användas i ett bredare sammanhang.

6.3 Framtida arbete
Hade det funnits en vecka till att utför undersökningen på skulle de spenderats på att
korrigera ljuden till spelet och sedan se till att de ljud som valdes till testen skiljde sig mer i
karaktär. Det skulle öka testresultatens korrekthet och göraresultaten lättare att analysera.
Det skulle även gagna testen att ha en mer audiellt-kontrollerad miljö att utföra
undersökningarna i, för att minska risken av utomstående påverkningar.
Om det fanns tillgång till ännu mer tid och resurser skulle undersökningen kunna utökas i
framtida iterationer genom att inkludera fler försökspersoner med andra bakgrunder än
dataspel. Fler förhållanden skulle kunna testas och med flera olika antal ljud och bilder i
varje förhållande. Testen skulle också förbättras genom att automatisera sammansättningen
av ljud- och videoklippen med hjälp av en riktig spelmotor, vilket skulle skapa mer objektiva
och kontinuerliga sekvenser av ljud. Det i sin tur skulle ändra undersökningens karaktär och
troligen förändra utfallen.
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Appendix A - Ljudlistan
Autocannons

autocannon_2x2_fire_1

Autocannons

autocannon_2x2_fire_2

Autocannons

autocannon_2x2_fire_3

Autocannons

autocannon_3x3_fire_1

Autocannons

autocannon_3x3_fire_2

Autocannons

autocannon_3x3_fire_3

Autocannons

autocannon_4x4_fire_1

Autocannons

autocannon_4x4_fire_2

Autocannons

autocannon_4x4_fire_3

Autocannons

autocannon_select_1

Autocannons

autocannon_impact_water_1

Autocannons

autocannon_impact_water_2

Autocannons

autocannon_impact_water_3

Autocannons

autocannon_impact_armor_1

Autocannons

autocannon_impact_armor_2

Autocannons

autocannon_impact_armor_3

Autocannons

autocannon_impact_critical_1

Autocannons

autocannon_impact_critical_2

Autocannons

autocannon_impact_critical_3

Autocannons

autocannon_impact_ground_1

Autocannons

autocannon_impact_ground_2

Autocannons

autocannon_impact_ground_3

Ship

ship_select_1

Ship

ship_s3_engine_moving

Ship

ship_s3_engine_idle

Ship

ship_s4_engine_moving

Ship

ship_s4_engine_idle

Ship

ship_s5_engine_moving
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Ship

ship_s5_engine_idle
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Appendix B - Testresultat
Tabell 2 Antal uppfattade plaskljud av ljudstudenterna i Test A (3 ljud, 6 bilder)
Försöksperson #1
(Ljudstudent)

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

Medelvärde

Del 1: Enbart 2
Ljud

2

2

1

2

2

4

3

3

3

2,4

Del 2: Ljud 4
och bild på
ljudkällor

2

1

2

4

3

4

2

3

3

2,8

4 ljudstudenter tyckte antalet ljud ökade när de såg ljudkällorna, 2 tyckte antalet ljud
minskade och 4 tyckte att det var samma antal ljud. Jämförs medelvärdena av samtliga
testpersoner så tyckte de sig höra (2,8-2,4) 0,4 fler ljud i genomsnitt när ljudkällorna visades
samtidigt.
Tabell 3 Antal uppfattade plaskljud av ljudstudenterna i Test B (2 ljud, 3 bilder)
Försöksperson #1
(Ljudstudent)

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

Medelvärde

Del 1: Enbart 1
Ljud

3

1

1

1

3

3

2

1

2

1,8

Del 2: Ljud 2
och bild på
ljudkällor

3

2

2

3

3

3

3

1

3

2,5

6 ljudstudenter tyckte antalet ljud ökade när de såg ljudkällorna, inga av dem ansåg att
antalet ljud minskade och 4 tyckte att det var samma antal ljud. Jämförs medelvärdena av
samtliga testpersoner så tyckte de sig höra (2,5-1,8) 0,7 fler ljud i genomsnitt när ljudkällorna
visades samtidigt.
Tabell 4 Antal uppfattade plaskljud av ljudstudenterna i Test C (4 ljud, 5 bilder)
Försöksperson #1
(Ljudstudent)

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

Medelvärde

Del 1: Enbart 4
Ljud

5

3

4

3

4

5

4

2

2

3,6

Del 2: Ljud 5
och bild på
ljudkällor

5

3

4

5

5

5

4

3

2

4,1

4 ljudstudenter tyckte antalet ljud ökade när de såg ljudkällorna, inga av dem ansåg att
antalet ljud minskade och 6 tyckte att det var samma antal ljud. Jämförs medelvärdena av
samtliga testpersoner så tyckte de sig höra (4,1-3,6) 0,7 fler ljud i genomsnitt när ljudkällorna
visades samtidigt.
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Tabell 5 Antal uppfattade plaskljud av dataspelsstudenter i Test A (3 ljud, 6 bilder)
Försöksperson #11
(DSUstudent)

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

Medelvärde

Del 1: Enbart 3
Ljud

5

2

3

3

3

3

2

2

2

2,8

Del 2: Ljud 4
och bild på
ljudkällor

6

2

2

4

2

3

3

2

3

3,1

5 DSU-studenter tyckte antalet ljud ökade när de såg ljudkällorna, 2 ansåg att antalet ljud
minskade och 3 tyckte att det var samma antal ljud. Jämförs medelvärdena av samtliga
testpersoner så tyckte de sig höra (3,1-2,8) 0,3 fler ljud i genomsnitt när ljudkällorna visades
samtidigt.
Tabell 6 Antal uppfattade plaskljud av dataspelsstudenter i Test B (2 ljud, 3 bilder)
Försöksperson #11
(DSUstudent)

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

Medelvärde

Del 1: Enbart 2
Ljud

4

2

1

2

2

3

1

1

1

1,9

Del 2: Ljud 2
och bild på
ljudkällor

3

2

1

2

2

3

2

1

1

1,9

1 DSU-student tyckte antalet ljud ökade när de såg ljudkällorna, 1 av dem ansåg att antalet
ljud minskade och 8 tyckte att det var samma antal ljud. Jämförs medelvärdena av samtliga
testpersoner så ökade inte antalet de ansåg att de hörde när ljudkällorna visades.
Tabell 7 Antal uppfattade plaskljud av dataspelsstudenter i Test C (4 ljud, 5 bilder)
Försöksperson #11
(DSUstudent)

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

Medelvärde

Del 1: Enbart 4
Ljud

6

3

2

4

3

4

3

3

3

3,5

Del 2: Ljud 4
och bild på
ljudkällor

5

4

3

5

2

4

4

4

3

3,8

5 DSU-studenter tyckte antalet ljud ökade när de såg ljudkällorna, 2 ansåg att antalet ljud
minskade och 3 tyckte att det var samma antal ljud. Jämförs medelvärdena av samtliga
testpersoner så tyckte de sig höra (3,8-3,5) 0,3 fler ljud i genomsnitt när ljudkällorna visades
samtidigt.
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Tabell 8 Antal uppfattade kanonljud av ljudstudenterna i Test A (3 ljud, 6 bilder)
Försöksperson #1
(Ljudstudent)

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

Medelvärde

Del 1: Enbart 2
Ljud

4

1

2

2

2

2

4

2

1

2,2

Del 2: Ljud 3
och bild på
ljudkällor

5

2

1

1

3

2

8

3

1

2,9

6 ljudstudenter tyckte antalet ljud ökade när de såg ljudkällorna, 2 tyckte antalet ljud
minskade och 2 tyckte att det var samma antal ljud. Jämförs medelvärdena av samtliga
testpersoner så tyckte de sig höra (2,9-2,2) 0,7 fler ljud i genomsnitt när ljudkällorna visades
samtidigt.
Tabell 9 Antal uppfattade kanonljud av ljudstudenterna i Test B (2 ljud, 3 bilder)
Försöksperson #1
(Ljudstudent)

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

Medelvärde

Del 1: Enbart 1
Ljud

3

1

1

1

1

1

3

2

1

1,5

Del 2: Ljud 1
och bild på
ljudkällor

3

2

1

3

2

2

4

3

2

2,3

7 ljudstudenter tyckte antalet ljud ökade när de såg ljudkällorna, inga tyckte antalet ljud
minskade och 3 tyckte att det var samma antal ljud. Jämförs medelvärdena av samtliga
testpersoner så tyckte de sig höra (2,3-1,5) 0,8 fler ljud i genomsnitt när ljudkällorna visades
samtidigt.
Tabell 10 Antal uppfattade kanonljud av ljudstudenterna i Test C (4 ljud, 5 bilder)
Försöksperson #1
(Ljudstudent)

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

Medelvärde

Del 1: Enbart 3
Ljud

7

4

3

3

4

3

10

4

3

4,4

Del 2: Ljud 3
och bild på
ljudkällor

10

3

3

4

4

3

10

4

4

4,8

3 ljudstudenter tyckte antalet ljud ökade när de såg ljudkällorna, 1 tyckte antalet ljud
minskade och 6 tyckte att det var samma antal ljud. Jämförs medelvärdena av samtliga
testpersoner så tyckte de sig höra (4,8-4,4) 0,4 fler ljud i genomsnitt när ljudkällorna visades
samtidigt.
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Tabell 11 Antal uppfattade kanonljud av dataspelsstudenter i Test A (3 ljud, 6 bilder)
Försöksperson #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19 #20 Medelvärde
(DSUstudent)
Del 1: Enbart 2
Ljud

3

2

1

2

2

4

2

2

3

2,3

Del 2: Ljud 2
och bild på
ljudkällor

3

3

2

3

2

5

3

2

4

2,9

6 DSU-studenter tyckte antalet ljud ökade när de såg ljudkällorna, inga tyckte att antalet ljud
minskade och 4 tyckte att det var samma antal ljud. Jämförs medelvärdena av samtliga
testpersoner så tyckte de sig höra (2,9-2,3) 0,6 fler ljud i genomsnitt när ljudkällorna visades
samtidigt.
Tabell 12 Antal uppfattade kanonljud av dataspelsstudenter i Test B (2 ljud, 3 bilder)
Försöksperson #11
(DSUstudent)

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

Medelvärde

Del 1: Enbart 1
Ljud

3

2

1

2

1

2

1

1

3

1,7

Del 2: Ljud 1
och bild på
ljudkällor

3

2

1

2

1

2

1

2

3

1,8

Bara testperson nummer 19 ansåg att antalet ljudkällor ökade mellan del 1 och del 2. Jämförs
medelvärdena av samtliga testpersoner så tyckte de sig höra (1,8-1,7) 0,1 fler ljud i
genomsnitt när ljudkällorna visades samtidigt.
Tabell 13 Antal uppfattade kanonljud av dataspelsstudenter i Test C (4 ljud, 5 bilder)
Försöksperson #11
(DSUstudent)

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

Medelvärde

Del 1: Enbart 3
Ljud

6

4

3

4

3

4

3

3

6

3,9

Del 2: Ljud 3
och bild på
ljudkällor

4

3

3

5

3

4

3

3

6

3,7

1 DSU-student tyckte antalet ljud ökade när de såg ljudkällorna, 2 tyckte att antalet ljud
minskade och 7 tyckte att det var samma antal ljud. Jämförs medelvärdena av samtliga
testpersoner så tyckte de sig höra (3,7-3,9) -0,2 alltså färre ljud i genomsnitt när ljudkällorna
visades samtidigt.
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Tabell 14 Antal uppfattade båtljud av ljudstudenterna i Test A (3 ljud, 6 bilder)
Försöksperson #1
(Ljudstudent)

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

Medelvärde

Del 1: Enbart 1
Ljud

1

2

1

2

2

3

1

2

2

1,7

Del 2: Ljud 1
och bild på
ljudkällor

1

3

1

2

3

3

1

2

2

1,9

2 ljudstudenter tyckte antalet ljud ökade när de såg ljudkällorna, inga tyckte antalet ljud
minskade och 8 tyckte att det var samma antal ljud. Jämförs medelvärdena av samtliga
testpersoner så tyckte de sig höra (1,9-1,7) 0,2 fler ljud i genomsnitt när ljudkällorna visades
samtidigt.
Tabell 15 Antal uppfattade båtljud av ljudstudenterna i Test B (2 ljud, 3 bilder)
Försöksperson #1
(Ljudstudent)

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

Medelvärde

Del 1: Enbart 1
Ljud

1

2

2

3

4

3

1

1

3

2,1

Del 2: Ljud 1
och bild på
ljudkällor

1

2

2

3

4

3

1

1

3

2,1

Ingen av testpersonerna upplevde att antalet ljud ökade från del 1 till del 2.
Tabell 16 Antal uppfattade båtljud av ljudstudenterna i Test C (4 ljud, 5 bilder)
Försöksperson #1
(Ljudstudent)

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

Medelvärde

Del 1: Enbart 2
Ljud

1

3

2

2

5

3

1

4

4

2,7

Del 2: Ljud 2
och bild på
ljudkällor

1

4

2

4

5

4

1

4

4

3,1

3 ljudstudenter tyckte antalet ljud ökade när de såg ljudkällorna, inga tyckte antalet ljud
minskade och 7 tyckte att det var samma antal ljud. Jämförs medelvärdena av samtliga
testpersoner så tyckte de sig höra (3,1-2,7) 0,4 fler ljud i genomsnitt när ljudkällorna visades
samtidigt.
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Tabell 17 Antal uppfattade båtljud av dataspelsstudenter i Test A (3 ljud, 6 bilder)
Försöksperson #11
(DSUstudent)

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

Medelvärde

Del 1: Enbart 2
Ljud

1

1

1

3

2

3

1

3

2

1,9

Del 2: Ljud 2
och bild på
ljudkällor

5

1

2

3

2

3

3

2

2

2,5

3 DSU-studenter tyckte antalet ljud ökade när de såg ljudkällorna, 1 tyckte att antalet ljud
minskade och 6 tyckte att det var samma antal ljud. Jämförs medelvärdena av samtliga
testpersoner så tyckte de sig höra (2,5-1,9) 0,6 fler ljud i genomsnitt när ljudkällorna visades
samtidigt.
Tabell 18 Antal uppfattade båtljud av dataspelsstudenter i Test B (2 ljud, 3 bilder)
Försöksperson #11
(DSUstudent)

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

Medelvärde

Del 1: Enbart 2
Ljud

1

1

2

2

3

3

1

1

3

1,9

Del 2: Ljud 2
och bild på
ljudkällor

2

1

2

2

2

3

2

1

3

2,0

2 DSU-studenter tyckte antalet ljud ökade när de såg ljudkällorna, 1 tyckte att antalet ljud
minskade och 7 tyckte att det var samma antal ljud. Jämförs medelvärdena av samtliga
testpersoner så tyckte de sig höra (2,0-1,9) 0,1 fler ljud i genomsnitt när ljudkällorna visades
samtidigt.
Tabell 19 Antal uppfattade båtljud av dataspelsstudenter i Test C (4 ljud, 5 bilder)
Försöksperson #11
(DSUstudent)

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

Medelvärde

Del 1: Enbart 2
Ljud

2

1

3

4

3

3

1

1

3

2,3

Del 2: Ljud 2
och bild på
ljudkällor

3

1

3

5

3

3

1

2

4

2,7

4 DSU-studenter tyckte antalet ljud ökade när de såg ljudkällorna, inga tyckte att antalet ljud
minskade och 6 tyckte att det var samma antal ljud. Jämförs medelvärdena av samtliga
testpersoner så tyckte de sig höra (2,7-2,3) 0,4 fler ljud i genomsnitt när ljudkällorna visades
samtidigt.
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Appendix C - Testformulär
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