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Sammanfattning 
 

Detta arbete inspirerades av Chions (1994) term det audiovisuella kontraktet samt 
Nørretranders (1993) forskning om medvetandes bandbredd. Problemställningen för detta 
arbete var: kan man utan uppmaning höra ett ljud som betraktas som ett 
svåruppmärksammat ljud i en ljudbild som består av ljud som är lättare att höra, med hjälp 
av en bild. Testpersonerna fick lyssna på ett ljudklipp som bestod av fem ljud. Ett av dessa 
ljud var förhållandevis mycket svår att höra i jämförelse till de andra ljuden. Medan 
testpersonerna lyssnade på ljudklippet fick de se en av två bilder. Totalt skapades två 
ljudklipp och två bilder till genomförandet av undersökningen. Det som undersöktes var hur 
många testpersoner hörde klockan och hur resultaten varierade beroende på den visuella 
rekvisitan. Utav 28 personer hörde tre människor klockan som påvisar att svaret till 
problemställningen skulle kunna vara ”ja”. I framtida arbeten skulle detta kunna utvecklas 
för att användas som ett verktyg inom dataspelsutveckling. 
 

Nyckelord: Ljud, bild, audio-visuella kontraktet, medvetenhet  
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1 Introduktion 
 
Ljud finns runt omkring oss hela tiden. Våra sinnen kan registrera miljontals intryck men 
endast ett tiotal registreras i vårt medvetande. Detta innebär bl.a. att vi hör mycket mer än 
vad vi uppfattar att vi verkligen gör. Om man stannar upp, tänker till och verkligen lyssnar 
märker vi antagligen mycket fler ljud än vad vi precis uppmärksammade för några sekunder 
sen. Plötslig kanske man hör sina egna andetag och en fläkt som funnits i rummet och 
brummat hela tiden. Men vilka ljud är det som vi har lättast för att uppmärksamma utan att 
anstränga oss?  

Det finns flera olika egenskaper ett ljud kan ha som gör att vi naturligt uppfattar ljuden 
lättare men även personliga faktorer kan spela in. När fler ljud konkurrerar med varandra är 
det naturligt att vissa ljud maskerar andra ljud. Ljudets amplitud och frekvens spelar en stor 
roll om vi uppmärksammar ljudet eller inte. Ett ljud med en hög volym hör vi till exempel 
lättare än ett ljud som har en mycket låg volym. Förutom ljudets karaktäristiska drag är även 
ljudets innebörd och det som ljudet förmedlar viktigt. Ljudet kanske signalerar att det 
kommer någonting farligt mot en. Detta kommer då med stor sannolikhet stjäla all 
uppmärksamhet från de andra ljuden som är oväsentliga för stunden. Människors 
hörselförmåga påverkar såklart även vad som hörs. Det förekommer till exempel oftare att 
äldre människor har problem med hörseln än vad yngre människor har.  

En bild kan påverka ljudets uppfattning samtidigt som ljud kan påverka uppfattningen av en 
bild. Dessa två element är starkt kopplade till varandra och kan ändra vår sinnesuppfattning. 
En bild kan även hjälpa oss verifiera vad det är som vi verkligen hör. 

Det som undersöktes var om man utan uppmaning kan höra ett ljud som betraktas som ett 
svåruppmärksammat ljud i en ljudbild som består av ljud som är lättare att uppmärksamma. 
Vi hör inte alltid alla ljud omkring oss då vi hör vissa ljud lättare än andra. Det går dock att 
höra ljud som man inte hört direkt om man aktivt börjar tänka på ljudet. I undersökningen 
används bilder för att försöka styra uppmärksamheten till ett visst ljud. Detta ljud är mycket 
svårare att höra än de andra ljuden i ljudklippet och en bild som föreställer detta ljud 
används för att undersöka om det hjälper testpersoner att höra ljudet. En empirisk 
undersökning utfördes och kvalitativa- och kvantitativa metoder användes. Testet för att 
undersöka problemställningen bestod av fyra delar där den visuella rekvisitans förhållande 
skiljde sig i de olika testen: 

• I det första testet spelades endast ett ljudklipp upp för testpersonen utan bild. 

• I det andra testet spelades ett ljudklipp upp tillsammans med en kollagebild på en 
miljö där det efterfrågade ljudet fanns representerat visuellt. 

• I det tredje testet spelades ljudklippet upp tillsammans med en bild som endast 
föreställde det efterfrågade ljudet. 

• I det fjärde testet spelades ljudklippet upp utan det specifika ljudet men med en bild 
som återigen endast föreställde det efterfrågade ljudet. 

Detta gjordes för att se hur ett visuellt hjälpmedel kan ändra vår ljuduppfattning. 

Under det praktiska genomförandet har ett ljudklipp med fem olika slags ljud skapats: 
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• Hundar 

• Nycklar 

• Fotsteg 

• Plastpåse 

• Klocka 

Det ljud som undersöktes om testpersonerna hörde var klockan, då detta ljud var svårare att 
höra förhållandevis till de andra ljuden. Totalt har två ljudklipp skapats och den enda 
skillnaden var att ljudet av klockan var borttaget från det ena klippet. Två bilder har även 
gjorts till denna undersökning. Den ena bilden är ett kollage av bilder som delvis innehöll 
objekt som representerade de fem ljuden plus ett extra antal objekt. I den andra bilden fanns 
endast en bild på en klocka. Detta var materialet som användes vid de fyra olika testerna.  

Totalt genomfördes de fyra olika testerna 28 gånger. Endast 3 av 28 var säkra på att de hade 
hört klockan och ytterligare två var osäkra om de hade hört den eller inte. Endast 
testpersoner som deltog i det tredje testet, med en bild på endast en klocka, var säkra på att 
de hade hört den. Då ingen hörde klockan när de inte såg en bild, medan det var några som 
gjorde det när de såg bilden på klockan, kan man påstå att man kan höra ett 
svåruppmärksammat ljud med hjälp av en bild.  
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2 Bakgrund 
Enligt den Svenska ordboken utgiven av Svenska akademin är ljud: ”Fysikaliskt fenomen (en 
vågrörelse) som ger upphov till hörselförnimmelser (…)” (Svenska akademin, 2009, s.1795). 
Det finns olika sätt att lyssna på ljud och vad vi hör i vår omgivning kan variera beroende på 
flera olika faktorer. Enligt Chion (1994) lyssnar vi på ljud på tre olika sätt: casual listening, 
semantic listening och reduced listening. Casual listening är den vanligaste formen att 
lyssna. Det innebär att man lyssnar för att få information om ljudets källa som kan vara både 
ett objekt eller en levande varelse. Semantic listening innebär att man tolkar språk eller kod. 
Att lyssna på hur det låter, t.ex. dialekt, är inte viktigt. Det som semantic listening handlar 
om är informationen som förmedlas. Den sista formen av lyssning är reduced listening som 
fokuserar endast på att lyssna till hur det låter och inte vad innebörden är. Att det finns tre 
olika lyssningssätt innebär inte att man endast lyssnar på ett sätt i taget utan dessa tre olika 
former kan överlappa varandra och kombineras. Ett exempel för att förtydliga dessa tre olika 
lyssningssätt är att tre människor som sitter på samma café men hör olika saker och 
förhåller sig till ljuden de hör på olika sätt. Den första människan använder casual listening 
och sitter själv vid ett bord och väntar på att maten ska komma. Människan hör mullret i 
caféet och tänker på att det är mycket folk. Personen uppmärksammar fotsteg som går i rask 
takt mot bordet och gör kopplingen att servitrisen kommer för att servera maten. Den andra 
individen sitter vid ett bord med någon och har en konversation. Hen tänker inte på mullret i 
caféet utan endast på vad den andra säger och koncentrerar sig på ordens betydelse. Den 
tredje personen sitter själv vid ett bord med en kopp te och lyssnar aktivt på alla ljud som 
finns. Personen försöker hitta så många ljud som möjligt bara för lyssnandets skull.  

Gaver (1993)  kategoriserar sättet vi lyssnar på i två olika fack: musical listening och 
everyday listening.  Musical listening innebär att vi lyssnar på själva ljudet och dess kvalité 
och attribut som liknar Chions kategorisering av reduced listening. Detta kan vara musik 
men behöver nödvändigtvis inte vara det. Om man lyssnar till ljudet av t.ex. en fläkt och 
samtidigt tänker på ljudets karaktär när det kommer till frekvens och amplitud räknas även 
detta som musical listening. Everyday listening innebär att man lyssnar på ett ljud och 
fokuserar istället på vilken information ljudet ger. Everyday listening är det som vi använder 
mest i vardagen och istället för att höra själva ljudet och tänker på dess kvalité tänker vi 
istället på bl.a. vad det är som skapade ljudet, var ljudets källa befinner sig i förhållande till 
den som lyssnar, vad betyder ljudet, m.m.… Denna typ av lyssnande liknar Chions 
kategorisering av en kombination av casual listening och semantic listening. 

2.1 Den personliga uppfattningen av ljud 
Alla individer är unika och därmed varierar uppfattningen av världen utifrån våra sinnen och 
känslor från person till person. Detta är något som jag tog hänsyn till när jag utförde min 
undersökning. Vad som skiljer oss åt och som gör att vi kan ha olika uppfattningar kan bero 
på många olika saker. Ett exempel på hur vi människor skiljer oss är huruvida vi är höger- 
eller vänsterhänta då detta indikerar vilken del av hjärnan vi primärt använder. Är man 
högerhänt använder man i större utsträckning den vänstra sidan i hjärnan (den logiska 
delen) än den högra sidan (den kreativa delen). Är man vänsterhänt råder det omvända 
(Dykhoff, 2003). 

Alla människor har olika hörselförmågor. Det finns olika faktorer som kan påverka ens 
hörsel. En vanlig anledning är vax i öronen som bl.a. oftast drabbar simmare och äldre 
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personer mer än andra. Åldern är en annan aspekt som kan spela en stor roll i ens 
hörselförmåga. En anledning till att äldre människor hör sämre är att hårcellerna i öronen 
som gör att vi hör ljud försämras under åren. Andra anledningar som kan påverka försämrad 
hörsel är bl.a. exponering av oljud och vissa mediciner som antibiotika (Møller, 2006).  

Nørretranders (1993) refererar till Frank (1962) som argumenterar att en människas 
bandbredd är 16 bit/s. Han beskriver ett psykologiskt ögonblick som han kallar för 
subjektives Zeitquant (SZQ). Frank beskriver det som: ”Ett sådant tidskvantum är den 
kortaste tid vi kan uppleva, det minsta måttet på vår tidsupplösningsförmåga” (1962, s.189). 
Han beskriver att en människas medvetandes bandbredd kan omsätta en bit/SZQ varav en 
SZQ längd är 1/16 sekund. Den högsta SZQ är 16 SZQ per sekund och detta har oftast 
människor som är i senpuberteten. Efter senpuberteten blir vår förmåga sämre med längre 
tid och färre bit per SZQ. Med andra ord, det finns en teori om att människans medvetandes 
bandbredd försämras ju äldre man blir efter senpuberteten som kan påverka testpersonens 
resultat. 

2.2 Ljud, medvetande och tydlighet 
Det finns ljud hela tiden runt omkring oss. Dessa tas upp av våra öron och registreras i 
hjärnan. Men vi hör inte alltid alla ljud som finns runt omkring oss (Cancellaro, 2006). 
Lyssnar vi noga kan vi höra mycket fler ljud vilka man normalt inte tänker på. Till en början 
hör man kanske endast människor som går och pratar och trafikljud, men tänker man till 
hör man även vinden, fåglar och sina egna andetag. Cancellaro (2006) nämner även att vi 
hör ljud som är viktiga för stunden. Han ger ett exempel på att det finns tusentals ljud runt 
omkring en men om en bil (även om vi inte ser den) skulle gnissla högt skulle det fånga vår 
uppmärksamhet. Vi skulle visualisera vad som skapade ljudet och fokusera på om detta ljud 
kan innebära en krock och en fara för en själv. De andra ljuden runt omkring blir mindre 
viktiga i detta läge. 

Av all information som finns runt omkring oss registrerar vår medvetenhet endast en liten 
del av det. ”Varje sekund forsar miljontals bitar information in genom våra sinnen, men vårt 
medvetande noterar kanske bara 40 bit/s – högt räknat” (Nørretranders, 1993, s. 172). 
Nørretranders (1993) beskriver i sin bok Märk världen begreppet medvetandets bandbredd. 
Med bandbredd menar han antalet bitar per sekund (bits/s) av informationsflöde genom 
våra sinnen. Våra sinnen kan ta upp miljontals bits/s medan endast ett tiotal tas upp i vårt 
medvetande. I förhållande till informationen våra sinnen kan registrera är vårt medvetandes 
bandbredd mycket snävare. Våra öron kan med andra ord höra mycket mer än vad vi är 
medvetna om.  

Our consciousness is like a narrow beam of light sweeping across a big dark 
room. It can reveal a lot, but only a small portion at a time. These fragments 
of information are put together into a coherent image or impression. 

(Dykhoff, 2003, 3-4.) 

Vi har förmågan att flytta vårt medvetande till det vi vill fokusera på och därmed även 
kapaciteten att flytta vår uppmärksamhet (Nørretranders, 1993). Men vi kan endast vara 
medvetna om ett sinne i taget. Vi kan däremot förflytta vårt medvetande snabbt mellan de 
olika sinnena som gör att man inte riktigt uppfattar att man endast har fokus på ett sinne åt 
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gången. Antalet enskilda saker som vi kan vara medvetna om i huvudet är omkring 5-9 saker 
samtidigt. Blir det fler än så ser vi det istället som en enhet istället för enskilda objekt.  

Walter Murch (2005) beskriver i sin artikel Dense Clarity- Clear Density en modell för 
ljudläggning för att undvika att ljudbilden ska bli för rörig. Murch är på samma spår som 
Nørretranders angående antalet ljud vi kan uppfatta som enskilda ljud innan människan 
istället uppfattar det som en helhet. Han nämner att man kan lägga hur många lager av ljud 
som helst ovanpå varandra utan att det blir otydligt och rörigt, så länge ljuden är harmoniska 
med varandra. Är ljuden inte harmoniska med varandra är antalet ljudlager begränsade. 
Murch skriver att gränsen för icke-harmoniska ljud är fem. Blir det fler ljudlager än fem 
börjar ljudbilden likna vitt brus: 

The problem, of course, is that sooner or later (mostly sooner) these kinds of 
intense layering winds up sounding like the rush of sound between radio 
stations –white noise -which is where we began our discussion. The trouble 
with white noise is that, like white light, there is a lot of information to be 
extracted from it. Or rather there is so much information tangled together 
that it is impossible for the mind to separate it back out. It is as indigestible as 
one of Dagwood’s sandwiches. You still hear everything, technically speaking, 
but it is impossible to listen to it- to appreciate or even truly distinguish any 
single element. 

(Murch, 2005) 

Man kan alltså inte ha fem lager av icke-harmoniska ljud ovanpå varandra om ljuden är av 
samma slag. Murch (2005) har en regel av 2.5 ljud som man kan urskilja och höra klart vad 
det är när det gäller icke-harmoniska ljud. Man kan urskilja en eller två men tre är för 
mycket. Det spelar ingen roll om man har tre par ljud av fotsteg eller sju. Människan 
uppfattar det som en helhet av flera fotsteg. För att veta hur man kan sprida dessa ljud för att 
kunna ha fem ljud har Murch gjort ett gradvist diagram som går från embodied till encoded 
ljud.  

 

 

 

 

 

Figur 1 Murch modell över encoded och embodied sounds.  

 
Embodied ljud är ljud som vi upplever på ett direkt sätt utan att avkodning behövs. Musik är 
mest exemplariskt i denna kategori. Encoded är ljud som vi förstår innebörden av och vet 
exakt vad det betyder. Språk är mest exemplariskt i denna kategori. Mellan dessa två 

Musik 
Språk 

Encoded Embodied 

Encoded/Embodied 
Ljudeffekter 
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kategorier tillhör ljud som är en blandning mellan dessa två termer och kan placeras ut 
gradvis i förhållande till ljudets karaktär. Med andra ord kan man använda denna modell för 
att placera ut sina ljud på skalan (figur 1) för att få en bättre överblick. Därmed kan man se 
till att alla ljud som finns i ett lager inte finns på samma ställe i skalan. Det går alltså inte att 
ha fem olika människor som pratar utan att det blir rörigt och att vi inte förstår vad den 
enskilde människan säger. Vi kan däremot ha t.ex. ett ljud längst till vänster, ett mellan 
vänster och mitten, ett i mitten, ett mellan mitten och höger och sist en till höger (Murch, 
2005). 

Det Nørretranders (1993) och Murch (2005) skriver om klarhet och uppfattningen av ett 
enskilt ljud var relevant i denna undersökning när den praktiska delen genomfördes. Stor 
vikt lades ner på sammansättningen av ljud i ett ljudklipp och det var viktigt för 
undersökningen att ha en bakomliggande teori om detta ämne. Undersökningen hade stort 
fokus på vilka ljud som hördes och därmed var det nödvändigt att veta hur man kunde 
manipulera ljudbilden för att ljuden skulle höras som enskilda ljud och undvika att vissa ljud 
smälte ihop till en komponent.  

2.3 Att höra ett specifikt ljud 
Vissa ljud hör vi lättare än andra medan vissa är svåra att höra om man inte aktivt lyssnar 
efter det specifika ljudet. Det finns olika metoder för att få en lyssnare att fokusera på ett 
eller fler antal ljud bland många. Nedan följer en beskrivning på vissa tekniker som man kan 
använda för att höja uppmärksamheten av ett särskilt ljud. 

 Cancellaro (2006) använder termen att få lyssnare att fokusera på ett eller flera ljud för 
point of audition där man får dem att koncentrera sig på ett eller flera specifika ljud. Det 
som är viktigt är att analysera hela ljudbilden och undersöka vilka frekvenser som finns med 
i ljudbilden. För att få det önskvärda ljudet att vara i fokus får man se till att ljudet skiljer sig 
från de andra frekvenserna för att ljudet ska sticka ut. Frekvenser är den exakta mätningen 
av antal repetitioner av en vibrerande massa som skapar ljud. Detta kan även kallas för 
”pitch” och innebär i vilket tonläge ett ljud ligger i. En människa kan i allmänhet höra 
frekvenser mellan 20 Hz till 20 000 Hz (Cancellaro, 2006). Frekvenser mellan 2000 Hz till 
5000 Hz är ljud som vi är mest känsliga för och som öronen reagerar starkast till. 
Människorösten ligger i detta tonomfång som gör att vi lätt hör när andra pratar och därmed 
reagerar till det. Detta innebär dock inte att man inte kan höra utanför dessa frekvenser, 
utan det betyder endast att det blir mindre tydligt och inte lika skarpt (Cancellaro, 2006). 
Oregelbundenhet i ljud får oss att uppmärksamma ljudet lättare, men i vissa fall kan man 
skapa en spänning med ett mycket regelbundet ljud eftersom åskådarna väntar på att denna 
regelbundenhet ska brytas (Chion, 1994). 

Ett grundläggande kriterium för att vi ska uppfatta ett ljud är att det ska överstiga en gräns 
för minsta stimulus som organismen kan uppfatta. Om stimulus inte överstiger denna gräns 
kan vi inte uppfatta ljudet. Exempel på detta är volym och frekvens. Ljudet måste ha 
tillräcklig hög volym som stimulerar våra öron för att vi ska kunna höra ljudet 
(Nørretranders, 1993). Ett ljud som är högre i volym än de andra ljuden i en ljudbild är en 
metod man kan använda för att dra uppmärksamheten till ett specifikt ljud (Cancellaro, 
2006). Höga ljud kommer att maskera ljud som har lägre volym även om ljudet har en hög 
pitch (Gaver, 1993).  



 

7 

När flera ljud låter samtidigt finns det en risk att vissa ljud maskerar varandra. Vissa ljud 
distraherar uppfattningen av andra ljud speciellt om deras längd och frekvenser ligger nära 
varandra. Detta kan göra det svårt att uppfatta de olika ljuden som separata objekt som stör 
selektiv lyssning. Att ändra på ljudets position kan underlätta att man hör separata 
ljudkällor. Har man ett specifikt ljud som man vill höra men det finns ett annat ljud som 
maskerar detta ljud som gör den otydlig kan man t.ex. panorera ljuden ifrån varandra för att 
lättare kunna höra det specifika ljudet (Shinn-Cunningham & Best, 2008). 

2.4 Ljud och bild 
Undersökningen har utforskat hur visuella medel kan ändra vår uppmärksamhet av ljud. 
Kopplingen mellan ljud och bild var en väsentlig del av forskningen samt Chions (1994) 
begrepp Audio-vision och två tidigare undersökningar som har gjorts inom området. Det har 
varit svårt att hitta tidigare forskning som handlar om hur bild påverkar ljud.  De flesta 
undersökningarna som hittades har tvärtom behandlat hur ljud påverkar bild. Ett exempel 
på denna typ av forskning tas även med för att förtydliga att ljud och bild påverkar varandra 
och att vår sinnesuppfattning kan bli manipulerad med rätt stimulans. 

Audio-vision handlar om uppfattningen av ljud och bild tillsammans som en enhet och inte 
som två separata kategorier som spelas upp samtidigt (Chion, 1994). Dessa två parametrar 
influerar varandra och man ser/hör inte samma sak som om man hade endast tittat/lyssnat 
på en enskilt för sig: ”Sound shows us the image differently than what the image shows us 
alone, and the image likewise makes us hear sound differently than if the sound were ringing 
out in the dark” (Chion 1994, s.21). Chion (1994) nämner dimensionality i ett samgående 
sammanhang mellan ljud och bild. Chion menar att ju närmare koppling ljud och bild har 
desto kortare tid tar det för åskådaren att bearbeta informationen och ger även en mindre 
”djup” i dimensionen. Ju större skillnad mellan kopplingen (inom en viss gräns) desto rikare 
blir den.  

Ett experiment har utförts av Shams, Kamitani och Shimojo (2002) för att se om ljud kan 
påverka den visuella perceptionen. Testet genomfördes genom att visa upp en blixt från en 
lampa samtidigt som de spelade upp flera ljudsignaler till flera olika testpersoner. De 
varierade avståndet mellan ljudsignalerna i förhållande till ljuset och testade på både 
personer som var medvetna och omedvetna av vad undersökningen gick ut på. Deras 
experiment resulterades i att alla testpersoner uppfattade att det var fler blixtrande ljus i 
samband med att flera ljud spelades upp, trots att det bara var en blixt.  

En annan undersökning utfördes av Varghese, Ozmeral, Best och Shinn-Cunningham (2012) 
där de bl.a. testade hur ett visuellt hjälpmedel påverkar en människas förmåga att urskilja ett 
specifikt ljud bland andra maskerande ljud. Testpersonerna skulle identifiera en särskild 
fågelsång när den spelades upp. Samtidigt spelades det upp flera andra fågelsånger vilket 
gjorde det svårt att urskilja det specifika fågelljudet som efterfrågades. Testpersonerna hade 
olika alternativ av fåglar att välja bland. I en del av undersökningen visades det upp en svart 
rektangel på en skärm framför testpersonen som signalerade att ett av de specifika ljuden 
spelades upp bland maskörerna. Det visade sig att det visuella hjälpmedlet gjorde det lättare 
för testpersonen att identifiera det specifika ljudet bland olika möjliga val av fågelsång. 
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2.5 Dataspelsutveckling och kulturella aspekter 
Cancellero (2006) nämner att det finns olika anledningar till varför man vill att ett specifikt 
ljud ska sticka ut bland mängden. I dataspel kan det handla om att leda spelaren till rätt 
ställe medan i film kan det handla om att skapa en starkare reaktion från tittaren när de ser 
en särskild händelse i en scen. I min undersökning försökte jag att skapa starkare 
uppmärksamhet till vissa ljud för att ta bort fokusen på ett särskilt ljud. Detta särskilda ljud 
undersökte jag om man kunde höra det med hjälp av visuella medel.   

Precis som i film spelar ljud och musik en stor roll i spel vilket gör att denna forskning kan 
vara intressant i relation till kulturella aspekter då dataspelsbranschen är en bransch som 
växer och har blivit en del av mångas kultur. Ljud hjälper till att skapa en stämning i spel 
samt att det kan användas som ett hjälpmedel i t.ex. navigation som nämnts ovan. Att få en 
bättre förståelse för hur bild kan påverka uppmärksamheten av specifika ljud kan vara ett 
redskap i dataspelutvecklandet då ljud och bild även påverkar varandra i spel. Det kan t.ex. 
hjälpa utvecklare att framhävda eller dölja särskilda ljud med hjälp av visuella medel eller 
endast ljud.  
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3 Problemformulering  
Jag har undersökt hur uppmärksamheten av ljud kan påverkas av visuella hjälpmedel. 
Problemformuleringen var: kan man utan uppmaning höra ett ljud som betraktas som 
svåruppmärksammat i en ljudbild som består av ljud som är lättare att höra med hjälp av en 
bild?  

Det som skulle undersökas var om olika visuella rekvisiter gjorde att testpersonerna hörde 
det svåruppmärksammade ljudet. Det ljud som var det svåruppmärksammade ljudet i denna 
undersökning var ett tickande ljud från en klocka. Tanken var att det utan en bild skulle ha 
varit svårt för testpersonerna att höra denna klocka då de andra ljuden som skulle vara lätta 
att höra skulle ta deras uppmärksamhet. Förväntningarna var att testpersonerna skulle 
nämna klockan mycket sällan eller att klockan aldrig skulle nämnas. Men med hjälp av en 
bild på en klocka förväntades testpersonerna uppmärksamma ljudet av klockan ibland, trots 
dess diskreta karaktär. De två olika bilderna skulle undersöka till vilken utsträckning 
klockans tydlighet i bilden påverkade testpersonernas uppmärksamhet av det tickande 
ljudet. Skulle det krävas en helbild på endast en klocka för att testpersonen skulle bli 
medveten om klockljudet, eller skulle det räcka med en bild som bland annat innehöll en 
klocka för att testpersonerna skulle uppmärksamma den tickande klockan? Slutligen skulle 
det undersökas om inga av dessa bilder hjälpte testpersonerna att uppmärksamma klockan 
bland de andra ljuden. 

3.1 Metodbeskrivning 

3.1.1 Undersökningen 
För att utföra min undersökning skapade jag ett ljudklipp som var 10 sekunder långt. Jag 
ville inte att klippet skulle vara för långt så att testpersonen skulle tappa koncentrationen 
eller inte skulle komma ihåg alla ljud som hen hade hört. Ljudklippet skulle bestå av ljud 
som enligt den litteratur jag använt mig av lätt fångar människors uppmärksamhet. Det 
skulle vara många konkreta ljud som skulle göra det lättare för lyssnaren att koppla ljudet till 
ett existerande objekt. Detta skulle göra det även enklare för lyssnaren att återberätta vad de 
hade hört då de kunde lista objekt istället för att beskriva ljudets karaktäristiska drag, som 
kunde vara svårt att göra. Om de exempelvis hörde ett skällande ljud kunde de säga att de 
hörde en hund. Antalet ljud i ljudklippet var fem för att följa Murch (2005) modell för att 
göra en tydlig ljudbild. Detta gjordes för att lyssnaren lätt skulle kunna urskilja de olika 
ljuden med syfte att underlätta att skriva ner svar. Det underlättade även processen att skapa 
ljud som var lätta att höra. Om det hade funnits alldeles för många ljud skulle det ha blivit 
svårt att designa ett ljudklipp som lyssnaren kunde höra tydligt vad de olika objekten skulle 
föreställa. Dessutom blev det lättare att i ljudredigeringsprocessen kontrollera att ljudet som 
skulle vara svårt att höra blev det. Med andra ord blev det mer kontroll över ljudprojektet.  

Undersökningen bestod av fyra delar. Det första testet bestod av att testpersonen lyssnade på 
ljudklippet utan någon visuell rekvisita. Det andra testet bestod av att testpersonen såg en 
bild med flera saker i sig. Någonstans i bilden fanns det en bild som kopplades till det 
efterfrågade ljudet (klockan). I det tredje testet visades en bild på endast det efterfrågade 
objektet. I det sista testet visades också endast en bild på klockan men det tickande ljudet 
togs ur ljudklippet. Det som undersöktes i denna del var om en bild även kan påverka vår 
ljuduppfattning i den utsträckning att vi tror att vi har hört något som vi egentligen inte har 
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gjort. I likhet med det experiment som Shams, m.fl. (2002) utförde med det blinkade ljuset 
och flera ljudsignaler, ville jag undersöka om sinnet blir lurat. Om testpersonen endast hade 
sett en bild på ett objekt skulle den antagligen tänka på det som fanns på bilden medan de 
lyssnade. Det fanns en chans att de trodde att de borde ha hört det specifika objektet på 
grund av bilden. En stor anledning till varför jag valde att ta med detta i min undersökning 
var för att verifiera att det tredje testet funkade som uttänkt. Om det visade sig att 
människor svarade i det fjärde testet att de hade hört det icke existerande objektet skulle det 
även finnas en risk att de trodde att de hade hört det specifika ljudet i det tredje testet, utan 
att de faktiskt hade gjort det. Därför kändes det relevant att undersöka detta. Varje 
testperson fick endast genomföra ett test eftersom de inte skulle veta vad testet handlade om 
i förväg. Om de utförde alla fyra testerna skulle det ha påverkat deras uppfattning. De skulle 
antagligen ha hört flera ljud i ljudklippet om de fick lyssna på det flera gånger. Detta skulle 
ha gjort att det blev svårt att avgöra om det var antalet gånger de fick lyssna eller om det var 
bilderna som påverkade deras uppmärksamhet. Därför utfördes de fyra olika testerna på 
olika människor.  

De specifika ljuden som användes i ljudbilden valdes ut under den praktiska delen av 
examensarbetet. Anledningen till att detta inte bestämdes i förväg var för att det skulle bli 
svårt att bestämma vilka ljud som skulle fungera bäst i relation till undersökningens syfte om 
man endast utgick från teoretiska grunder, jämfört med om man gjorde det praktiskt. 
Arbetet grundades på teorin som forskades fram till detta syfte. Sedan testades olika 
versioner fram för att få ett tillfredställande resultat. Risken var att allt inte skulle stämma 
överens med min forskning, t.ex. kanske man inte alls skulle höra höga frekvenser lättare än 
låga frekvenser. Därför utfördes en förundersökning innan det riktiga testet utfördes för att 
få återkoppling. Med hjälp av denna återkoppling kunde jag senare justera testet vid behov. 
Det var även viktigt att göra en förundersökning för att se till att det jag ansåg vara lätt eller 
svårt att uppmärksamma också stämde överens med andras uppfattning. Ytterligare ett sätt 
att motverka att testet blev utformat utifrån ett för personligt perspektiv var att jag så mycket 
som möjligt använde mig av den teori jag hade samlat.  

3.1.2 Genomförandet av undersökningen och krav 
Testpersonerna fick ingen information kring det specifika ljudet som skulle undersökas 
innan testet genomfördes. Jag bad dem endast att lyssna på ljudklippet och sedan besvara 
några frågor efteråt. Jag nämnde inte heller innan att de skulle lista alla ljud de skulle höra 
då detta skulle kunna påverka deras sätt att lyssna. Jag ville att sättet de lyssnade på skulle 
vara så avslappnat som möjligt och att de inte aktivt tänkte på alla ljuddetaljer i ljudklippet. 
Efter varje prov frågade jag testpersonerna vad de hade hört. Om de inte nämnde det 
efterfrågade objektet frågade jag dem specifikt om de hade hört ljudet. Detta gjorde jag för 
att se om de själva utan uppmaning tänkte på ljudet medvetet, eller om de skulle komma på 
att de faktiskt hade hört ljudet om de fick frågan.  

Det fanns en risk att deras hörselsinne redan registrerat ljudet men att det inte tagits upp av 
deras medvetande, vilket relaterar till medvetandets bandbredd (Nørretranders, 1993). Om 
de fick frågan kanske de skulle komma på att de hade hört ljudet efter att ha tänkt efter. 
Nørretranders (1993) nämner ett exempel med synen att det tar tid att se allt man har sett 
under tidsloppet av ett ögonblick. Detta är på grund av att medvetandet arbetar långsamt. 
Det sista alternativet var att de inte hade hört ljudet alls.  
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Jag utförde kvalitativa- och kvantitativa undersökningar för att samla data från 
genomförandet. Innan testet genomfördes förmedlades fyra krav som är reglerad av lagar till 
testpersonerna: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Dessa fyra krav är rättigheter testpersoner har och som en forskare måste ta 
hänsyn till. Det första kravet, informationskravet, handlar om att personen som man vill ska 
genomföra undersökningen måste få information om forskningens syfte och vilken roll hen 
har i den. Det andra kravet, samtyckeskravet, innebär att testpersonen får själv välja om hen 
vill vara med och delta i undersökningen och om informationen som samlas under testet får 
användas i forskningen eller inte. Hen får även när som helst under genomförandet avbryta 
testet. Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, innebär att inga personliga uppgifter om 
testpersonen kommer att göras offentliga utan dessa kommer vara konfidentiella. Det sista 
kravet, nyttjandekravet, innebär att all information som samlas under en undersökning 
endast får användas i forskningssyfte (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2003). Jag bad 
även om tillåtelse för att spela in den muntliga delen av intervjun efter testpersonerna hade 
lyssnat på ljudklippet. Jag spelade in den kvalitativa delen av intervjun för att se till att jag 
inte missade information och kunde återge det testpersonerna sa på ett så exakt sätt som 
möjligt. Om en testperson gick med på villkoren började jag med utförandet. 

 Efter att testpersonerna lyssnade på ljudklippet använde jag mig av en kvantitativ metod. 
Jag bad dem fylla i en lista med slutna frågor om alla ljud som de kunde komma ihåg att de 
hade hört. När de hade fyllt i listan tittade jag efter om de hade hört det specifika ljudet. Ifall 
en testperson hade gjort det använde jag mig av en kvalitativ intervju för att fråga hur svårt 
eller lätt det var att höra det specifika ljudet. Om en testperson inte hade hört ljudet frågade 
jag dem för säkerhets skull om de verkligen inte hade gjort det. Förutom att fråga om det 
specifika ljudet frågade jag även testpersonerna vilka ljud som de tänkte mest på i 
ljudklippet och vilka de tyckte var dominerande. Enligt Østbye, m.fl. (2003) finns det flera 
olika sorters kvalitativa intervjumetoder. Jag använde en strukturerad intervju som innebär 
att man har i förväg definierade frågor och att svarsmöjligheterna är relativt öppna. Detta 
underlättade datainsamlingen samt gjorde det enklare att sammanställa resultaten från 
intervjuerna. Syftet med intervjuerna var att försöka skapa en bättre förståelse för ljud som 
drar till sig ens uppmärksamhet och för att se om det jag hade planerat skulle dra mest 
uppmärksamhet verkligen gjorde det. Det skulle kunna visa sig att det specifika ljudet som 
skulle vara svårare att uppfatta trots allt var det ljud som testpersonerna tänkte mest på. Då 
skulle man kunna dra slutsatsen att tillvägagångssättet när det kommer till själva 
undersökningen inte alls var optimalt. Sedan sammanställde jag all data genom kvantitativa 
metoder i form av tabeller och diagram för att kontrollera statistiken. Det jag kontrollerade 
främst var om det blev någon skillnad beroende på de olika visuella hjälpmedlen. 

3.1.3 Analys, redovisning och urval 
För att analysera den data som jag har samlat in från de olika undersökningarna skapade jag 
först en tabell där jag tydligt kunde visa resultaten från de fyra olika testerna. Resultatet 
sammanställdes genom en kvantitativ metod då den första delen inte var en tolkningsfråga 
utan en ja eller nej fråga. Det finns fyra kolumner för de fyra olika testerna och fyra rader för 
de olika svarsalternativen. I den första raden redovisas antalet testpersoner som hörde det 
specifika ljudet utan uppmaning. I den andra raden redovisas antalet testpersoner som 
hörde det specifika ljudet med uppmaning. I den tredje raden redovisas antalet testpersoner 
som inte hörde ljudet alls. I den sista raden redovisas antalet testpersoner som var osäkra 
om de hade hört ljudet eller inte. I en annan tabell redovisas antalet gånger de olika ljuden 
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hördes och rangordnas från flest till minst. Detta gjorde jag för att öka förståelsen för vilka 
ljud som tog mest uppmärksamhet. Efter all kvantitativ information hade sammanställts i 
tabeller och diagram skrevs mina reflektioner om de kvalitativa undersökningarna för att ge 
mer djup och förståelse om min forskning. Som Østbye, m.fl. (2003) nämner i sin bok 
Metodbok för medievetenskap säger data inget för sig själv. De nämner även att all 
informationssamling måste ske systematisk och att man måste utföra undersökningar på ett 
konsekvent sätt.  

Jag begränsade populationen att genomföra undersökningen på genom att göra ett urval. 
Urvalet bestod av: 

• Personer i åldrarna mellan 18-50. 

• Personer som inte uppfattade att de hade några hörselproblem. 

• Personer i Skövde. 

Artonårsgränsen kändes mest etiskt korrekt eftersom man då är myndig. Jag valde att sätta 
den högsta åldern till 50 eftersom ju äldre man blir desto större risk finns det för att man har 
försämrad hörsel i samband med åldern. Jag frågade även innan testet om testpersonerna 
ansåg att de hade någon slags hörselproblem. Detta var viktigt att veta eftersom det 
antagligen skulle påverka deras testresultat på ett sätt som inte hade något med 
bildrekvisitan att göra. På grund av detta utfördes inte undersökningen på dessa och därmed 
gjordes ytterligare ett urval. Det sista urvalet jag gjorde var att fråga personer som var 
närvarande i Skövde. Detta var en avgränsning jag gjorde eftersom jag bodde i Skövde under 
perioden denna undersökning genomfördes. Detta gjorde det lättare och snabbare att hitta 
testpersoner än om jag hade gjort tester i olika delar av Sverige. Inom urvalet användes ett 
slumpmässigt urval. Ett slumpmässigt urval innebär enligt Østbye, m.fl. (2003): ”Ett 
slumpmässigt urval är ett urval där alla populationens medlemmar har en känd sannolikhet 
(större än 0) att komma med i urvalet” (Østbye, m.fl., 2003, s.244). Det finns olika slags 
tillvägagångsätt när man ska utföra ett slumpmässigt urval och jag använde mig av en metod 
som kallas för klusterurval. Att göra ett klusterurval innebär att man utför urvalet i två 
omgångar. Det första urvalet som gjordes var att fråga människor som fanns i min 
omgivning för tillfället. Det fanns ingen anledning att åka runt och samla in data från olika 
delar av Skövde då detta var irrelevant för undersökningen. Detta gjorde även 
intervjuprocessen mer effektiv då det inte spenderade onödig tid på resande. Det andra 
urvalet som gjordes var att fråga personer som var mellan 18-50 år och som inte uppfattade 
att de hade hörselproblem. 

Målet var att minst ha data från fem olika testpersoner i varje test. Med andra ord 
planerades undersökningen att utföras minst 20 gånger. Detta var minimikravet men det fler 
människor kunde inkluderas för att kunna få ett mer representativt och bättre underlag för 
att göra min slutsats på.  

Hänsyn togs till olika mätfel när undersökningens data analyserades. Det var omöjligt att 
veta om det var något mätfel på vissa delar av informationen men det var ändå viktigt att ha 
det i åtanke. Det kan hända att en del data inte stämmer överens med verkligheten (Østbye, 
m.fl. 2003). Mätfel som var relevant i undersökningen var: 
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• Testpersonen missförstod frågan och vad de skulle svara på. 

• Testpersonen talade inte sanning. 

• Testpersonen vågade inte dela med sig av sin uppfattning. 

• Testpersonen överdrev upplevelsen.  
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4 Genomförande  
I denna del beskrivs hur utförandet av den praktiska delen utformades och vilka val som 
gjordes under processen. Som nämnts bestod testet av fyra delar och det som skulle 
undersökas var om en bild påverkar ljuduppfattningen av ett ljud som är naturligt svårt att 
höra bland andra ljud som är lättare att fokusera på. Testpersonerna fick lyssna på ett 
ljudklipp som bestod av fem ljud varav ett av dessa var ett ljud som skulle betraktas som 
svårt att höra i förhållande till de andra fyra ljuden. Den visuella rekvisitan skiljde sig åt i de 
olika testerna och det var resultaten från dessa fyra olika tester som jämfördes i analysen för 
att undersöka om en bild kunde påverka en människas lyssnande i form av att den 
uppmärksammade ett svåruppmärksammat ljud.  

Detta kan appliceras inom området dataspelsutveckling då ljud spelar en stor roll i många 
spel, både för estetiska aspekter samt som ett verktyg för att påverka spelare på olika sätt. 
Som nämnts i litteraturundersökningen finns det flera olika anledningar till att man vill att 
ett ljud ska sticka ut bland mängden (Cancellero, 2006). Ett ljud kan till exempel ha som 
funktion att leda spelare till ett specifikt ställe. Det är därför viktigt som spelutvecklare att ha 
kunskap om hur man kan manipulera ljud i en ljudmiljö för att det önskvärda ljudet är i 
fokus vid rätt tillfälle. Även kunskap om relationen mellan ljud och bild och hur dessa 
faktorer påverkar varandra är en fördel för en dataspelsutvecklare att ha eftersom dessa 
aspekter spelar också stor roll i spel. Med visuella medel eller ljud kan till exempel utvecklare 
framhäva eller dölja särskilda ljud.  

4.1 Inspiration 
Det som har varit mest inspirerande till denna undersökning har varit Chions (1994) bok 
Audio-Vision. I boken skriver han om relationen mellan ljud och bild och hur de påverkar 
varandra, i synnerlighet hur ljud påverkar hur vi ser en bild. Chion nämner några exempel 
bl.a. från filmen Persona (1966) av Ingmar Bergman och Starwars serien (1977-2005) 
skapad av George Lucas och ljuddesignern Ben Burtt. I introscenen i Persona ges illusionen 
av att en hand får en spik hamrad i sig tillsammans med ett ljud från en hammare i en scen.  
Chion nämner dock att om man tar bort ljudet märker man att det egentligen är tre scener av 
samma händelse. Men på grund av att det endast spelas upp med ett enskilt ljud istället för 
ljud till varje slag, ser man en scen istället för tre. I Starwars exemplet nämner han ett ljud 
till en automatisk futuristisk dörr. Ljudet av den öppnande dörren ger illusionen av att 
dörren snabbt öppnas medan i verkligheten är det egentligen en stillbild från att dörren är 
stängd till en annan stillbild av att den är öppen. Dock uppfattar tittaren detta som en 
rörelse.  

Han förklarar detta fenomen som ett resultat från någonting som han kallar för added value. 
Chion (1994) skriver att added value är det tillagda värdet och betydelsen en bild får när ett 
ljud spelas upp till den istället för att vara ljudlös. Ett ljud kan ge en annan synvinkel och kan 
påverka det slutliga intrycket en åskådare får när hen tittar på en bild eller film. Ljudet 
påverkar framförallt det som redan finns i bilden som en tittare uppfattar naturligt.  

Added value kan uppstå i olika former som text, språk, ljudeffekter och musik. Text och 
verbalt ljud kan t.ex. flytta tittarens fokus i en bild eller scen. Chion (1994) nämner ett 
exempel med tre flygplan i luften och en nyhetsankare som berättar att det finns tre små 
plan. Vad en tittare antagligen ser då är just tre små plan. Chion förklarar dock att om 
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nyhetsankaren exempelvis hade sagt kommentaren att det var vackert väder istället, hade 
tittarens fokus legat på himlen och tänkt på att det var molnfritt. Musik kan påverka en bild 
eller scen genom att ange vilken stämning scenen har. Ett musikstycke kan t.ex. påvisa att 
samma scen antingen har en munter eller nedstämd atmosfär.  

Det audio-visuella kontraktet, som handlar om uppfattningen av ljud och bild tillsammans 
som en enhet och inte som två separata kategorier som spelas upp samtidigt, var det som gav 
den första idén till vad detta projekt skulle handla om. Chion (1994) nämner i sin bok Audio-
vision flera exempel på hur ljud påverkar det slutliga intrycket av en bild. Det var när jag 
läste om dessa exempel som min frågeställning började ta form: hur påverkar en bild vår 
uppfattning av ljud? Chion nämner även att våra öron filtrerar bort vissa ljud i vår 
omgivning och vi har olika sätt att lyssna på. Detta gav ännu mer inspiration som ledde till 
den slutliga frågeställningen: Kan man utan uppmaning höra ett ljud som betraktas som ett 
svåruppmärksammat ljud i en ljudbild som består av ljud som är lättare att höra med hjälp 
av en bild?  

4.2 Det praktiska utförandet av ljudet 
Totalt fanns det två ljudklipp som skapades till experimentet. I de tre första olika testerna 
spelades samma ljudklipp upp med de fem olika ljuden. I det fjärde testet användes ett annat 
ljudklipp. Detta ljudklipp var exakt samma som det första förutom att ljudet av klockan har 
tagits bort. Detta ljudklipp var baserat på det första ljudklippet och skiljde sig inte alls 
förutom det borttagna ljudet. Som tidigare nämnts var anledningen till att ett annat 
ljudklipp användes i det fjärde testet var för att undersöka om testpersonen svarar att de hör 
en klocka när det inte finns en klocka att höra. Det som undersöktes var om en bild som 
endast visade en klocka påverkade svaret. Denna del av undersökningen utfördes främst för 
att granska validiteten i det tredje testet där en bild endast på klockan visas i samband med 
ljudklippet med alla fem ljud. Om många hade svarat att de hörde klockan i det fjärde testet 
hade det funnits en risk att testpersonerna även i det tredje testet trodde att de hörde 
klockan utan att de egentligen gjorde det.  

För att skapa ljudklippen till denna undersökning har ljudredigeringsprogrammet Logic Pro 
9 använts. Plastpåsen, fotstegen och nycklarna har jag själv spelat in med en Zoom H4N och 
de andra två ljuden, hundar och en klocka, har laddats ner från en hemsida som heter 
Freesound som tillåter medlemmar att ladda ner ljud och använda dem gratis. Det ljud som 
var skapat med syfte att vara svårast att höra i min ljudbild var klockan. För att se till att de 
andra fyra ljuden var tydliga och lätt att höra har jag lagt till en equalizer för att justera 
ljudens frekvenser. Rylander och Andreasson (2005) beskriver att man med olika filter kan 
ändra frekvenserna på ett ljud genom att antingen sänka eller höja vissa partier i ljudklippet. 
Det som används i projektet är ett filter som kallas för Chanel EQ (equalizer). Jag har sett till 
att de flesta ljuden dominerar i olika frekvenser för att undvika att de ska maskera varandra. 
Dock har jag sett till att klockan delvis delar samma frekvenser som nycklarna eftersom jag 
vill att klockan ska bli partiellt maskerad. Maskering innebär enligt Farnel (2010) att om två 
ljud som har snarlika frekvenser och spelas samtidigt kommer ljuden antingen att blandas 
ihop till en slags ny enhet eller så kommer det ena ljudet ta upp all uppmärksamhet från det 
andra ljudet. Alla ljudspår har även tonats in och ut för att undvika att det skulle bli klick i 
ljudet.  
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Det viktigaste med ljudklippen var inte deras estetiska kvalitéer. Det viktigaste var att de 
fyllde funktionen som behövdes för att utföra undersökningen på testpersoner. Fokus låg på 
att göra alla de separata ljuden tydliga att höra (förutom klockan) och att de kunde klassas 
som lättuppmärksammade ljud enligt min litteraturundersökning. Att ljuden lät fint eller att 
det var spännande att lyssna på hade inget med undersökningen att göra. Dock behövde 
ljuden vara så pass bearbetade att de höll en viss kvalité för att lyssnaren inte skulle störas av 
ljudartefakter som till exempel brus som kunde ta uppmärksamheten från de olika objekten.  

Marks (2011) beskriver i sin bok The complete guide to game audio olika sätt hur man kan 
redigera ljudklipp i editeringsprogram för ljud. Marks skriver att ett av de värsta ljuden som 
finns är när ett digitalt ljud stiger över 0 decibel gränsen i ett redigeringsprogram. Om ett 
ljud överstiger denna gräns kommer att ljudet få oönskade artefakter som brus och klipp i 
ljudfilen. Marks presenterar olika tillvägagångsätt som kan användas för att undvika detta. 
Exempel på metoder är att sänka ljudklippet eller lägga till en effekt som finns i flera 
redigeringsprogram som kallas för limiter. En limiter gör att man kan ställa in ett maxvärde 
ett ljudfils nivå tillåts nå. Sätter man detta värde på noll kommer att allt som överstiger noll 
decibel att pressas ner till noll decibel.  

I mitt projekt har jag inte använt en limiter utan istället sänkt ljuden för att de inte skulle 
överstiga noll decibel. För undersökningens syfte var det oväsentligt att ljudnivån skulle 
pressas upp så mycket som möjligt.  Detta berodde på att ljudklippet spelades upp i ett 
sammanhang där lyssnaren alltid lyssnade med samma volym som alla andra lyssnare. Det 
som var viktigast var att det gick att spela ljudklippet i en volym som gjorde att det hördes 
tydligt. Hade det varit t.ex. ett ljudklipp till en reklamfilm hade man behövt pressa upp ljudet 
så mycket som möjligt för att kunna konkurrera med de andra reklamfilmernas volym och då 
hade en limiter kanske varit av större betydelse.  

Rylander och Andreasson (2005) skriver i boken Berätta med ljud att man kan använda 
olika bitdjup och samplingsfrekvenser när man jobbar med en ljudfil. Bitdjup innebär 
mängden information som datorn kan registrera från originalfilen från varje samplingsprov 
som sedan återges. 16 bitar anses vara det vanligaste bitdjupet enligt Rylander och 
Anderasson (2005). Ju färre bitar man använder desto sämre ljudkvalité. I mitt projekt har 
jag arbetat och sparat ljudklippet i 24 bitar. Samplingsfrekvensen är likt bitdjup men istället 
för mängden av information som registreras från varje samplingsprov som datorn gör 
handlar samplingsfrekvens om hur många samplingsprov som görs. I projektet har 
ljudfilerna redigerats och sparats i 48 kHz.  

Anledningen till att jag sparade och arbetade med mina ljudfiler i en hög kvalité var för att 
projektet var så pass litet att det inte skulle finnas några problem med dataminne eller 
prestanda när ljudklippet spelades upp under undersökningen som utfördes på 
testpersonerna. Eftersom projektet klarade av en hög kvalité var det bra att använda det 
eftersom detta innebar att ljuden kunde spelas så tydligt som möjligt utan några oönskade 
ljudartefakter. Det var viktigt att testpersonerna hörde tydligt vilka ljud som fanns med i 
ljudklippet för att kunna skriva ner vad de hade hört. Ett mycket lågt bitdjup och 
samplingsfrekvens skulle ha kunnat innebära att ljudklippet hade oönskat brus och knäpp i 
sig som skulle ha gjort det svårt att höra vad de olika objekten var och påverka 
undersökningen negativt. 
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4.2.1 Val av ljud 
Jag valde att utgå från Murch (2005) metod för att skapa en tydlig ljudbild och har använt 
mig av 5 olika slags ljud: 

• Hundar 

• Plastpåse 

• Fotsteg 

• Nycklar 

• Klocka 
 

Valet av de olika ljuden som användes i experimentet grundades på 
litteraturundersökningen som utfördes. Något större motiv angående valet av de specifika 
ljuden fanns inte. Det som var viktigt var att ljuden skulle uppfylla vissa kvalitékrav för att 
kunna klassificera dem som antingen lätt- eller svåruppmärksammade ljud. I regel valdes de 
lättuppmärksammade ljuden av samma anledning gällande de kvalitéer de måste ha för att 
kunna betraktas som ett ljud som är lätt att fokusera på. Ljuden valdes även på grund av att 
de lät olika i förhållande till varandra, vilket skulle göra det lättare för testpersonen att 
urskilja de olika ljuden. Ljudet av hundarna användes på grund av att det var ett 
oregelbundet ljud. Ljudet av hundarna var en samansättning av två olika ljudklipp av 
hundar. För att förstärka att det skulle bli ett lättuppmärksammat ljud såg jag till att i själva 
mixningsprocessen att de hade en relativ hög volym i förhållande till klockan samt att dess 
dominerande frekvenser inte var maskerade av andra frekvenser i ljudklippet. Hundljud 
delade dock delvis samma frekvenser med fotstegen i början, men med hjälp av en equalizer 
har de dominerande frekvenserna särats en aning. Förutom att ljudet hade dessa kvalitéer 
som klassas som lätta att uppfatta, valdes hundskall för att det var ljud som lätt kunde 
förknippas till själva objektet. Med detta menas att ett ljud av ett skall är lätt att relatera till 
en hund som gjorde det lätt för testpersonen att identifiera och skriva ner ljudet. 

Plastpåsen valdes också på grund av att det var ett oregelbundet ljud. Detta oregelbundna 
ljud lät mer konstant i förhållande till hundarna som gav ljud ifrån sig sporadiskt. Denna 
egenskap gjorde att plastpåsen bidrog till att maskera klockan som också gav ifrån sig ljud 
nästan konstant, för att klockan inte skulle höras för tydligt. Plastpåsens volym var dessutom 
högre än klockans. Ljudet av plastpåsen var inte lika lätt som hundarna att identifiera vad 
det skulle föreställa. En plastpåse kunde säkerligen kopplas till andra plastföremål eller 
andra prasslande material som papper. I testpilotundersökningarna framstod inte detta som 
ett problem. Alla hade svarat att föremålet var plast av något slag. Testpiloterna visade inte 
tendenser till att ha problem med att formulera svaren i formuläret. Att det skulle vara lätt 
för testpersonerna att skriva ner sina svar var det som var viktigt, det var mindre viktigt att 
de svarade korrekt angående de lättuppmärksammade ljuden eftersom det var inte det som 
senare skulle undersökas.  

Fotstegen användes i experimentet också för att det var oregelbundna ljud. Som nämnts 
delade fotstegen dess dominerande frekvenser med hundarna. En equalizer användes för att 
öka skillnaden mellan de dominerande frekvenserna. Fotstegen var ett annat ljud som var 
lätt att relatera till det föreställande objektet, dock inte lika tydligt som hundarna då 
fotstegen kunde antagligen relateras till slag.  

Likt de andra ljuden hade även nycklarna ett oregelbundet ljud. Dess frekvenser var väldigt 
höga och var ett av de tydligaste ljuden enligt min uppfattning. För att nycklarna inte skulle 
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dominera över de andra ljuden för mycket hade det en lägre volym i förhållande till de andra 
lättuppmärksammade ljuden i ljudklippet. Nycklarna delade samma frekvenser som klockan 
och maskerade den delvis när nycklarna lät. De flesta av testpiloterna svarade att detta ljud 
var nycklar, men vissa svarade även att det var en kedja. Dock antydde inget på att det hade 
varit svårt att komma på ett beskrivande ord för ljudet. 

Klockan som agerade som det svåruppmärksammade ljudet valdes framförallt för att det var 
ett mycket regelbundet ljud. Klockan tickade fort och var sällan tyst och lät därmed i 
bakgrunden nästan konstant. Klockan delade delvis samma frekvenser med nycklarna. 
Klockan var mixad så att den hade en lite lägre volym än de andra ljuden i ljudklippet. Detta 
gjorde det lättare att maskera klockan. Dess frekvenser var dessutom inte lika hög som 
nycklarnas högsta frekvenser som bidrog till att det blev svårare att höra detta ljud. 

4.2.2 Testpilotundersökningar 
Testpilotundersökningar utfördes för att undersöka ljudklippets funktionalitet. Det 
förklarades för testpersonen att hen skulle lyssna på ett ljudklipp som var ungefär tio 
sekunder långt och sedan skulle hen få ytterligare information efter hen hade lyssnat klart. 
När testpersonen hade lyssnat klart gav jag papper och penna och bad hen skriva ner alla 
ljud som hen kom ihåg att hen hade hört. Om hen inte visste vad det specifika ljudet var för 
något berättade jag även att det var okej att skriva ner en beskrivning av ljudets karaktär. 
När testpersonen hade skrivit klart tittade jag på listan för att se om klockan var med. Om 
klockan inte var med på listan frågade jag testpersonen specifikt om hen hade hört den. Om 
testpersonen svarade ”nej” bad jag hen även att lyssna om på ljudklippet och frågade om hen 
hörde klockan andra gången när hen var medveten om att den fanns med. 

Det svåraste med att genomföra det praktiska testet var att jag behövde göra en ny pilottest 
för varje liten ändring som gjordes. Eftersom jag var mycket medveten om klockan var det 
omöjligt att utforma ljudklippet efter de karaktäristiska drag som skulle uppfyllas. Jag hörde 
alltid klockan. Utifrån mitt perspektiv var klockan väldigt tydligt i ljudklippet varav att jag 
sänkte klockan till en mycket låg ljudnivå i förhållande till de andra fyra ljuden. Detta 
resulterade i att den första testpiloten inte alls hörde klockan även när hen visste om dess 
existens. Efter det resultatet höjdes klockan en aning och prövades på en ny testpilot. Även 
denna hörde inte klockan alls. Det som alla i början svarade gemensamt under denna period 
var att de hörde alla ljuden förutom klockan. Detta påvisade att ljuden som jag ansåg vara 
lätt att höra även var det enligt provresultaten. 

Endast små ändringar gjordes och sedan utfördes testet på en ny person. När testet utfördes 
på den femte personen gavs det resultatet som eftersträvades. Utan att några ändringar 
gjordes, utfördes undersökningen ytterligare två gånger som gav samma önskvärda resultat. 
Resultatet var att de inte hörde klockan första gången, men hörde den andra gången när jag 
berättade att det fanns en klocka.  

Det som jag ville åstadkomma med testpiloterna var att se till att jag kunde använda mitt 
experiment på riktiga testpersoner och utföra de fyra olika testerna som skulle genomföras. 
Den kvalité jag ville att ljudklippet slutligen skulle ha var att de ljud som skulle vara lätt att 
höra var verkligen det, samt att klockan var svår att höra. Även om det skulle vara svårare att 
höra och uppmärksamma klockan skulle man kunna höra den. Det var med hjälp av dessa 
testpiloter som jag kunde undersöka om ljudklippet hade uppnått detta krav. Det som 
eftersträvades var att testpersonerna i första delen av pilottestet skulle skriva ner de flesta 
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ljuden som skulle vara lätt att höra samt att de inte skrev ner det svåruppmärksammade 
ljudet. Om de svarade på detta sätt var det ett bra tecken på att de fyra ljuden som skulle 
vara lätt att höra var det och att klockan inte var lika lätt att höra. Men för att se till att 
klockan inte var alldeles för svår att höra var jag ute efter att testpersonerna svarade att de 
hörde klockan när de väl visste att den fanns där.  De fyra olika testerna som jag utförde 
senare med de visuella rekvisiterna väntade jag tills den riktiga testundersökningen. 
Anledningen till att jag väntade med att ta med den visuella rekvisitan i testpiloterna var för 
att inte styra och utforma det riktiga testet mot ett resultat som jag trodde personligen att jag 
skulle få. Eftersom undersökningen gick ut på att se hur en visuell rekvisita kunde ändra en 
människas uppmärksamhet kring ljud valde jag att utesluta det vid denna del av projektet 
för att senare testa det när ljudklippet hade uppnått de krav som jag hade ställt på det.  

4.3 Det praktiska utförandet av bilderna 
I tre utav fyra tester ingick det en bild som testpersonen fick titta på medan hen lyssnade på 
ljudklippet. I det första testet ingick ingen bild. I det andra testet ingick det en bild på flera 
objekt varav klockan fanns med någonstans. I tredje och fjärde testet ingick en bild med 
endast en klocka. Med andra ord fanns det totalt två bilder i detta arbete. För att skapa dessa 
bilder har programmet Office Powerpoint: mac 2011 använts. Anledningen till valet av detta 
program var framförallt tillgången till deras bildbibliotek Clipart som är royaltyfri och fritt 
att använda till egna arbeten. En annan anledning var för att jag hade tidigare erfarenhet av 
programmet som underlättade arbetsprocessen med att skapa en bildkomposition. 

Liksom ljudklippet ställdes inga höga krav på de estetiska kvalitéerna på bilderna. För 
undersökningens syfte spelade det ingen roll om bilden såg bra ut eller inte eftersom det inte 
var det som skulle undersökas. De krav som ställdes på bilderna var att det tydligt framgick 
vad som fanns med på dem samt att en klocka fanns med på bägge bilderna. I den ena 
bilden, som bestod av ett kollage av olika objekt, var klockan relativ liten för att passa bättre 
in i bildkompositionen proportionsmässigt. De olika objekt som fanns med i bilden var: 

• Hundar 

• Plastpåse 

• Människa 
• Nyckel 

• Klocka 

• Kontorsstol 

• Skrivbord 

• Lampa 

• Golv 

• Vägg 

• Telefon 

• Dator 

Två olika färger i kollaget representerar golv och vägg. Detta skapades för att göra en simpel 
scen i form av ett rum. De objekt som visades i bilden som inte representerade ett ljud från 
ljudklippet valdes bl.a. för att skapa ett helhetsintryck i bilden genom att skapa ett tema av 
en kontorsmiljö.  Bilderna valdes även för att de delvis var ljud som antingen gav inget ljud 
ifrån sig eller högljudda ljud ifrån sig. Anledningen till att jag eftersträvade dessa kvalitéer 
hos objekten var för att förtydliga att det inte gick att höra alla objekt som fanns med på 
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bilden. T.ex. är det antagligen svårt att höra ett skrivbord eftersom det normalvis inte ger 
ljud ifrån sig om man inte interagerar med det som till exempel att dra det längst ett golv. En 
telefon gör däremot mycket ljud ifrån sig när den väl ringer och skulle höras tydligt om det 
fanns med i ljudklippet. Detta var de enda kraven som ställdes och någon djupare anledning 
till valet av de specifika bilderna fanns inte då det inte var av betydelse för undersökningen. 

 

Figur 2 Den visuella rekvisitan för det andra testet (kollaget). 

Jag valde att ha med en visuell representation av alla de enskilda ljuden från ljudklippet plus 
några extra bilder på objekt som inte fanns med i ljudklippet. Anledningen till att jag valde 
att ha med alla objekt som fanns med i ljudklippet var för att lyssnaren skulle få en starkare 
koppling till bilden de tittade på och känna igen vissa föremål som de kunde höra. 
Anledningen till att jag inte endast hade bilder på de fem olika ljuden var för att risken 
antagligen skulle ha ökat att lyssnaren aktivt försökte hitta ljuden i ljudklippet som de såg på 
bilden. Eftersom det var lätt att höra fyra av ljuden var det inte svårt att se objekten på 
bilden, det fanns en chans att de skulle lyssna efter klockan om de inte hörde den på en gång. 
Om det fanns fler objekt i bilden som inte fanns med i ljudklippet skulle fokus tas bort från 
klockan om de försökte lyssna efter ljuden på bilden.  

Storleken och positioneringen av de olika objekten varierade. Storleken av originalbilderna 
förminskades. Ward (1996) beskriver en befintlig teknik som handlar om bildkomposition. 
För att skapa ett djup i bilden kan man göra föremål mindre desto längre bak i scenen man 
vill att den ska representera samtidigt som den ligger högre upp på bildens y-axel. Denna 
teknik har använts i skapandet av kollaget. 

I den andra visuella rekvisitan fanns endast en bild på en klocka. Det var samma klocka som 
var i kollaget dock blev den förstorad och sattes i bildens centrum. Detta var för att klockan 
skulle få stor fokus och vara lätt att se. Bilden på klockan var mer specifikt ett stoppur. Ett 
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stoppur valdes eftersom ljudet av klockan tickade mycket snabbt. Den tickade fortare än vad 
en sekundvisare skulle göra och för att inte vara missledande valdes då en bild på ett stoppur 
för att bättre representera ljudet. 

  

Figur 3 Den visuella rekvisitan som visas i test 3 och 4. 

4.3.1 Bildperception 
Vad testpersonerna kunde se i bilden samt hur de uppfattade och bearbetade den var svårt 
att säga på förhand. I kollagebilden fanns det flera olika element som kunde ta testpersonens 
uppmärksamhet. Testpersonen kanske inte skulle se eller tänka på alla objekt som fanns 
med på bilden och därmed kanske även klockan inte skulle bli sedd av vissa. 

Ward (1996) skriver i sin bok Picture composition for film and television att vad en 
människa uppfattar när den ser en scen varierar beroende på tidigare erfarenheter och 
personliga faktorer, samt de objekt som finns med i deras synfält. Flera människor kan t.ex. 
se olika saker i samma scen. Ward skriver även att en människa har en tendens att se en scen 
i sin helhet som hen reagerar på, istället för de individuella element som finns med i bilden. 
Oftast väljer man ut specifika egenskaper ur en bild som ger oss tillräckligt med information 
för vad det är vi egentligen ser. Dock har vi förmågan att koncentrera oss på specifika saker 
vid behov. Vi kan dock endast fokusera på detta sätt en kortare tid. Beroende på vad det man 
ser föreställer och hur bekant detta är för tittaren, tar det olika lång tid till att bearbeta och 
uppfatta denna information. Ward (1996) skriver att den kortaste uppfattningstiden är 1/100 
sekund. Ward förklarar även att för att en människa ska kunna uppfatta något måste dess 
uppmärksamhet vara på detta. Denna uppmärksamhet är oftast selektiv.  

För att få en djupare förståelse för hur bilderna (i synnerlighet kollagebilden) påverkade 
hörseln och hur testpersonerna upplevde dessa bilder, undersöktes detta med hjälp av 
kvalitativa undersökningar. Frågorna som ställdes vid denna intervju bestod av 
strukturerade frågor som enligt Østbye, m.fl. (2003) är en kvalitativ intervjumetod där man 
har i förväg definierade frågor och att svarsmöjligheterna är relativt öppna. Det som var 
mest intressant att undersöka var om testpersonen hade sett klockan i kollagebilden och om 
detta påverkade vad den hörde i ljudklippet.  
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5 Analys 

5.1 Delmål 
Det som testen gick ut på var att undersöka om man utan uppmaning kan höra ett ljud som 
betraktas som ett svåruppmärksammat ljud i en ljudbild som består av ljud som är lätta att 
höra med hjälp av en bild. För att undersöka detta sattes vissa delmål upp. All 
informationssamling skulle utföras på ett systematisk konsekvent sätt för att testerna skulle 
ha samma förutsättningar. Detta var ett viktigt delmål för att analysera informationen som 
samlades från undersökningarna. Minimikravet på intervjuer var 20 stycken. Totalt utfördes 
undersökningen 28 gånger som innebär att varje deltest genomfördes sju gånger var. 
Testerna skulle utföras på ett förbestämt urval som bestod av människor som befann sig i 
Skövde som var i åldrarna mellan 18-50 och som inte ansåg sig själva att ha några 
hörselproblem. Inom detta urval skulle testpersonerna väljas ut slumpmässigt genom att 
tillfrågas om de ville ställa upp på undersökningen. De krav jag satt på ljudklippet som 
användes i experimentet var att det skulle innehålla fem ljud varav fyra skulle vara tydliga 
och lätta att höra, medan ett ljud skulle vara svårt men inte omöjligt att höra. Ljuden skulle 
även göra det lätt för testpersonerna att skriva ner vilket ljud de trodde att det föreställde. 
Till exempel om testpersonerna hörde de skällande hundarna skulle de kunna skriva ner 
ordet ”hund” som svar. Dock var inte det viktigaste att de skrev ner rätt svar, utan det 
viktigaste var att det framgick vilket ljud de syftade på. De två bildernas krav var att det 
skulle vara lätt att se vad de olika objekten föreställde samt att de innehöll bilder som kunde 
kopplas till ljudklippet.  

5.2 Utförandet av experimentet 
Alla undersökningar utfördes på samma konsekventa sätt. De personer som tillfrågades att 
genomföra testet tillhörde mitt urval. När en tillfrågad testperson gick med på att vara en 
testperson förmedlades de fyra olika rättigheterna som testpersonen erhåller: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Sedan 
ställdes frågan om testpersonen ansåg sig ha hörselproblem av något slag. Om testpersonen 
svarade nej gav jag papper och penna och bad hen fylla i dess ålder och kön. Sedan gavs 
instruktionen att testpersonen skulle få lyssna på ett ljudklipp som var tio sekunder långt 
samtidigt som hen tittade på en bild (förutom test 1) och att hen kunde ta av sig hörlurarna 
när ljudet blev tyst igen. När hen hade lyssnat klart bad jag testpersonen att skriva ner alla 
ljud hen kunde komma ihåg att hen hade hört. Om hen inte kunde komma på ett specifikt 
ord som beskrev ljudet bra, kunde hen skriva ner en kort beskrivning som förklarade ljudets 
karaktär. När testpersonen var klar med att skriva ner alla ljud ställde jag ungefär 8 frågor 
beroende på vilket test som genomfördes (se Apendix A). Jag bad alla testpersoner om lov 
för att spela in våra samtal när jag ställde dem de olika frågorna. Detta gjordes ifall de hade 
mycket långa svar som jag inte skulle ha hunnit skriva ner i tid medan de pratade. Sedan var 
testet slut.  

Det som undersöktes framförallt var om testpersonerna hörde klockan och hur detta resultat 
skilde sig åt mellan de fyra olika testerna. Sedan ställdes följdfrågor för att undersöka: 

• Vilket ljud testpersonerna tyckte var tydligast och otydligast. 

• Om testpersonerna ansåg att bilden påverkade vad de hörde och i så fall hur då. 
• Testpersonernas tankegångar när de lyssnade på ljudet. 
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• Om testpersonerna såg klockan i kollagebilden i test 2. 

• Testpersonernas tankegångar när hen tittade på bilden. 

För att undersöka hur många gånger de olika ljuden blev hörda sammanfattades de svar som 
testpersonerna gett under första delen. Detta gjordes för att ta reda på om de fyra ljuden som 
skulle vara lätt att höra visade sig vara det och att klockan var det ljud som hördes minst 
antal gånger. För att se till att jag fick ett jämnt antal testresultat från de fyra olika testerna 
utförde jag dem i ordning. Med andra ord var det första testet jag utförde test 1 och det fjärde 
test 4. Det femte undersökningen jag utförde blev då test 1 igen och det är på detta vis som 
jag har arbetat. De fyra olika testerna bestod av: 

• I det första testet spelades endast ett ljudklipp upp för testpersonen utan bild. 

• I det andra testet spelades ett ljudklipp upp tillsammans med en kollagebild på en 
miljö där det efterfrågade ljudet fanns representerat visuellt. 

• I det tredje testet spelades ljudklippet upp tillsammans med en bild som endast 
föreställde det efterfrågade ljudet. 

• I det fjärde testet spelades ljudklippet upp utan det specifika ljudet men med en bild 
som återigen endast föreställde det efterfrågade ljudet. 

5.3 Resultat och analys 
 Nedan visas resultaten från de fyra testerna (se tabell 1). Det som redovisas i tabellen är de 
olika kvantitativa data som samlades från undersökningarna:  

• Antal personer som hörde klockan utan uppmaning. 

• Antal personer som hörde klockan med uppmaning. 

• Antal personer som inte alls hörde klockan. 

• Antal personer som var osäkra på om de hade hört klockan. 

Vad som menas med ”utan” eller ”med” uppmaning handlar inte om testpersonerna fick se 
en bild eller inte, utan det handlar om de skrev ner klockan själv innan de fick frågan om de 
hade hört den eller inte.  
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 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 

Antal personer 
som hörde 
klockan utan 
uppmaning 

0 0 3 1 

Antal personer 
som hörde 
klockan med 
uppmaning 

0 0 0 0 

Antal personer 
som inte alls 
hörde klockan 

7 6 3 5 

Antal personer 
som var osäkra 
på om de hade 
hört klockan 

0 1 1 1 

Tabell 1 Tabell som redovisar antalet människor som hörde klockan. 

Resultatet från test 1, som endast bestod av ett ljudklipp, var att inga av testpersonerna 
hörde klockljudet alls. I test 2 som bestod av ett ljudklipp och en kollagebild, hörde ingen 
klockan förutom kanske en person som var osäker på om hen hade gjort det eller inte. Test 3 
som bestod av ett ljudklipp och en bild på endast en klocka, hörde tre människor klockan och 
en testperson var osäker på om hen hade hört den eller inte. I test 4 som bestod av ett 
ljudklipp utan klockljudet och en bild på endast en klocka, var det en testperson som svarade 
att hen hade hört klockan och en som var osäker på om hen hade gjort det. Med andra ord 
hörde de flesta testpersonerna inte klockan. Det var test 3 som gav högst resultat i antalet 
människor som hörde klockan. Test 1 gav lägst resultat av antalet människor som hörde 
klockan.  

Enligt delmålen skulle klockan vara mycket svår men inte omöjligt att höra. Sammanfattar 
man resultatet från ovanstående tabell skulle man kunna dra slutsatsen att klockan var 
väldigt svår att höra, då endast tre människor hörde den och två var osäkra om de hade hört 
den eller inte. Samtidigt påvisar resultatet att klockan inte var omöjligt att höra. Med andra 
ord uppfyller detta ett av delmålen.  

Det som är komplicerat att avgöra är om testpersonerna faktiskt hörde klockan då det fanns 
en person som svarade i test 4 att hen hade hört klockan trots att detta var omöjligt. 
Dessutom var det en annan testperson som genomförde samma test som var osäker på om 
hen hade hört klockan eller inte. Chansen finns att de testpersoner som har svarat att de har 
hört klockan i test 3 svarade av samma anledning att de hade hört klockan som testpersonen 
i test 4. Testpersonen som svarade att hen hade hört klockan i test 4 misstänker jag, utifrån 
intervjun, att hen har trott att ett av de andra ljuden skulle föreställa en klocka. Detta kan 
vara fallet för de andra testpersonerna också. Dock var det en testperson från test 3 som 
nämnde alla fem ljud som tyder på att hen inte har misstagit de andra ljuden för en klocka. 
Tyvärr kommer jag aldrig att veta om denna testperson ljög om att den hade hört klockan 
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eller inte. Risken finns att testpersonerna kan ha känt sig pressade att svara att de har hört 
klockan fast de inte har gjort det på grund av bilden. Testpersonen som svarade att hen var 
osäker på om hen hade hört klockan eller inte i test 4 förklarade sitt svar med att hen trodde 
att den borde höra en klocka men att jag ”lurades”. Denna testperson skrev nämligen ner 
klockljudet först men när jag frågade om hen hade hört klockan ändrade hen sitt svar till 
”nej” och gav denna förklaring. Med andra ord är det svårt att veta om provresultaten 
stämmer.  

Om man utgår från att testresultaten är korrekta kan man dra slutsatsen att det går att höra 
ett svåruppmärksammat ljud i en ljudbild som består av andra ljud som är lättare att höra 
med hjälp av en bild. Dock krävs det stort fokus på detta ljud i form av den visuella 
rekvisitan för att kunna höra ljudet, i alla fall i detta sammanhang. Det räckte inte med en 
kollagebild där en klocka fanns med, utan det behövdes vara en bild på endast en klocka. 
Testpersonerna som utförde test 2 med kollagebilden hörde inte klockan även om de hade 
sett den i bilden.  

I den andra tabellen redovisas resultatet för antalet gånger som testpersoner har hört de 
olika ljuden (se tabell 2). Skalan visar från 0 till 28 för antalet människor som genomförde 
testen. Resultatet räknar även med svar som inte var exakt korrekt men som påvisade vilket 
ljud som testpersonen syftade på. Exempelvis skrev nästan hälften av testpersonerna att 
nycklarna var en kedja. Även dessa svar räknas då med i stapeln för nycklarna. Ett antal svar 
var dock otydligt vilka ljud det syftade på. Dessa ljud hamnar i stapeln ”okänt”. Något som 
bör tas i beräkning är att klockljudet inte finns med i test 4. Detta innebär att klockljudet 
finns bara med i 21 tester istället för 28.  

 

Tabell 2 Stapeldiagram som visar antalet testpersoner som hörde de olika ljuden. 

Resultatet visar att alla testpersonerna hörde hundarna, 23 testpersoner hörde fotstegen, 21 
personer hörde nycklarna, 15 personer hörde plastpåsen, 7 personer var osäkra på vad de 
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hört och 3 personer hörde klockan. Som tidigare nämnt finns klockan endast med i 21 tester 
istället för 28. Resultatet påvisar definitivt att hundljudet uppfyllde delmålet att vara ett 
tydligt ljud. Även de andra tre ljuden kan man argumentera för att de fyllde kravet som 
tydliga ljud, i synnerlighet om man jämför med antal gånger som klockan hördes. Dock är 
det som sagt inte lika självklart som hundljudet. Det som också måste tas i beräkning är att 
testpersonerna kanske hörde ljuden men tyckte att det var svårt att göra det.  

Av denna anledning frågades testpersonerna vilket ljud de tyckte var lättast respektive 
svårast att höra av de ljuden som de listade. Hundskallen var ljudet som de flesta svarade var 
lättast att höra. Det ljud som de flesta svarade var svårast att höra, av alla ljuden som de 
hörde, var plastpåsen. Detta resultat kan kopplas till tabell 2’s siffror, angående antalet 
gånger ett ljud hördes, då hundarna hördes flest gånger och plastpåsen hördes minst antal 
gånger om man bortser från okända ljud och klockan. Okända ljud tas inte med i denna 
beräkning då det är oklart vad ljuden påstås föreställa. Klockan tas inte heller med i 
beräkningen då de flesta inte alls hörde klockan. Detta gjorde det nämligen omöjligt för 
testpersonerna att svara att det var ”svårast” att höra klockan eftersom de inte visste att den 
fanns med. Dock gäller detta även för de andra ljuden förutom hundarna, men inte i lika stor 
utsträckning. För att kunna göra en rättvis jämförelse skulle alla behövt höra alla ljuden. Om 
man räknar procentmässigt är det plastpåsen som var svårast att höra. Utav 15 personer som 
har hört plastpåsen var det 11 som har listat den som det mest komplicerade ljudet att höra 
med ett resultat på 73 %. Utav tre personer som hörde klockan var det två stycken som 
svarade att det var klockan som var svårast att höra. Detta gjorde klockan procentmässigt 
näst mest besvärligt att höra med ett resultat på 67 %. Med andra ord blir det en skev 
resultatredovisning då förutsättningarna inte är samma för de olika ljuden. I tabell 3 
redovisas de olika resultaten för att ge en någorlunda uppfattning av vilka ljud som ansågs 
vara lättast eller svårast att höra. 

 Hundar Fotsteg Nycklar  Plastpåse Klocka 

Antal 
människor 
som tyckte 
ljudet var 
tydligast 

24 5 3 0 0 

Antal 
människor 
som tyckte 
ljudet var 
otydligast  

0 3 7 11 2 

Tydligast i % 86 % 22 % 14 % 0 % 0 % 

Otydligast i % 0 % 13 % 33 % 73 % 67 % 

Tabell 3 Ljuden som flest antal människor tyckte var tydligast/ otydligast. 

Syftet med denna fråga var att undersöka hur ljudens klarhet uppfattades. Hundarna, 
nycklarna, fotstegen och plastpåsen skulle som sagt vara ljuden som var lättare att uppfatta 
medan klockan var svår att uppfatta. Hade de flesta testpersonerna svarat att klockan var det 
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tydligaste ljudet skulle slutsatsen att ljuden inte fyllde kraven kunna dras. Samtidigt var jag 
intresserad av att undersöka om alla de fyra tydliga ljuden uppfattades ungefär lika tydligt 
genom att undersöka om testpersonernas svar varierade eller om de var snarlika angående 
det tydligaste ljudet. I denna undersökning kan man anta att hundarna dominerade 
ljudbilden då alla testpersonerna hörde dem och på grund av att de flesta svarade att detta 
ljud var det tydligaste. Att klockan inte var det ljud som var svårast att höra procentmässigt 
kan ses som ett designfel i utvecklingen av ljudklippet. Dock måste det tas i åtanke att 
klockan klart var det ljud som minst människor hörde som kan påvisa att ljudklippet ändå 
uppfyllde kraven.   

I undersökningen fanns frågor som gav möjligheten till mer omfattande svar än vad som 
exempelvis redovisades i de tre tidigare tabellerna som lätt kunde sammanställas till 
konkreta kvantitativa svar. Alla testpersoner fick samma frågor att utgå från men svaren 
varierade mycket. Dessa data spelades in med en inspelningsapparat med tillstånd från 
testpersonerna i syfte att inte missa viktigt information. Anledningen till att dessa frågor 
ställdes var för att få en djupare förståelse för hur testpersonerna betraktade testet och deras 
tankegångar. En av frågorna var om de ansåg att bilden påverkade vad de hörde, och om den 
gjorde det och hur (detta ingick inte i test 1 då det inte fanns någon bild). 10 av 21 tyckte att 
bilden påverkade vad de hörde. Utav dessa testpersoner ansåg 8 att bilden hjälpte dem att 
höra ljud som de trodde att de inte skulle ha gjort annars. 11 personer svarade att de inte 
trodde bilden påverkade vad de hade hört. I test 2 svarade fyra personer att bilden inte 
påverkade vad de hörde. I test 3 svarade endast en att bilden inte påverkade vad de hörde. I 
test 4 svarade alla förutom en att det inte påverkade vad de hörde.  

En annan fråga som ställdes till testpersonerna var vad deras tankegång var när de lyssnade 
på ljudklippet. Endast tre av testpersonerna svarade att de inte tänkte på någonting alls. Av 
de återstående testpersonerna beskrev hälften av dem en slags miljö eller scenario som 
pågick medan resten svarade att de tänkte på själva experimentet och vad det gick ut på. 
Svaren som förklarade på vilket sätt testpersonerna tänkte varierades. Testpersonerna som 
tänkte på själva testet svarade exempelvis att de: försökte hitta en koppling mellan ljud och 
bild, försökte urskilja de olika ljuden och vissa svarade att de försökte komma ihåg de olika 
ljuden. I genomsnitt hörde testpersonerna som svarade att de inte hade tänkt på något 
särskilt 3 olika ljud. Genomsnittet för testpersonerna som tänkte på en slags miljö skrev ner 
3 olika ljud. Slutligen skrev testpersonerna som tänkte på själva testet ner 4 olika ljud i 
genomsnitt. En tänkbar anledning till varför testpersonerna som tänkte på själva testet när 
de lyssnade fick ett högre medelvärde, kan bero på att de koncentrerade mer aktivt på de 
separata ljuden istället för att skapa en helhet av alla ljud till en miljö. Detta kanske gjorde 
det lättare att komma ihåg i detalj vad ljudbilden faktiskt bestod av. Dock finns det inget som 
säkerligen bevisar detta utan detta är endast en hypotes.  

Den näst sista frågan som ställdes till de som deltog i test 2 var om de såg klockan i 
kollagebilden. 4 av 7 svarade att de såg klockan, 2 av 7 såg inte klockan och en testperson var 
osäker om hen hade sett klockan eller inte. Trots att 4 testpersoner svarade att de hade sett 
klockan hörde ingen av dem den. Möjligvist skulle detta kunna bero på att det inte blev ett 
tillräckligt stort fokus på klockan för att testpersonerna skulle försöka anstränga sig för att 
höra den i ljudklippet. Det fanns flera andra bilder som inte gav ljud ifrån sig vilket gjorde 
det möjligt att klockan inte heller skulle låta. En annan anledning skulle kunna vara att de 
såg klockan sent in i ljudklippet vilket gjorde att de inte han höra klockan.  
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Den sista frågan som ställdes var vad testpersonens tankegång var när hen tittade på bilden 
(ingick inte i test 1).  Resultatet varierade och det blev flera olika svar. Vissa testpersoner 
försökte göra en koppling till ljudet och vissa trodde bilden förmedlade vad testet gick ut på. 
Några tyckte att det var förvirrande och visste inte vad kopplingen eller syftet var. 
Testpersoner som deltog i test 4 med en bild på en klocka men utan tickande ljud, skrev ofta 
detta svar. Detta är något man kunde förvänta sig då det inte fanns någon koppling. Samma 
sak gällde testpersoner som deltog i test 3 men som inte hörde klockan. För dem blev det 
samma upplevelse då de inte förstod kopplingen mellan bilden och ljudklippet. Vissa trodde 
att bilden på endast en klocka symboliserade stress, att någonting kommer att hända, eller 
längden på testet. De som hörde klockan kunde göra en koppling mellan ljudet och bilden. 
Vissa testpersoner svarade att de inte tänkte på något särskilt när de tittade på bilden. De 
flesta testpersonerna gjorde dock någon slags koppling till testet och ljudet. Men som sagt 
var det mycket varierande svar och ingen större koppling till antalet ljud som hördes kan 
göras.  

Varför testpersonerna har svarat på det sätt som de har gjort är omöjligt att säga i alla lägen 
och data kan vara missgivande. Det kan till exempel hända att testpersonerna har 
missförstått frågorna eller inte talat sanning. För att kunna dra mer pålitliga slutsatser hade 
även fler testpersoner behövt utföra testet och intervjuas för att resultatet inte skulle lämnas 
lika mycket åt slumpen. Det finns en risk att jag, genom mitt slumpmässiga urval, 
exempelvis valt ut personer som hade svårare för att komma ihåg saker eller människor som 
hade sämre hörsel. Detta kan ha resulterat i att det var svårare för vissa att höra eller komma 
ihåg klockan. Det finns även en risk att jag tolkar deras svar fel och att jag inte korrekt 
förmedlar deras egentliga tankar. Testpersonerna kanske även har hört fler ljud men hade 
hunnit glömma bort vissa medan de skrev ner deras svar. Det enda ljudet som jag frågade 
ifall de hade glömt var klockan. Jag frågade endast efter detta ljud specifikt då det var 
viktigast för min undersökning.  

Det finns fler aspekter som skulle ha kunnat ändra provresultaten men som fortfarande 
följde delmålen. Exempelvis skulle man antagligen ha kunnat höja klockans volym några 
decibel utan att den skulle ha blivit för tydligt eftersom de flesta testpersonerna, trots att de 
inte såg någon bild, hörde den. Hade klockan varit lite mer tydlig kanske även folk från test 2 
hade hört den ibland om de lyckades se klockan i bilden. Även längden på ljudklippet kan ha 
påverkat resultatet. Hade det varit längre kanske testpersonerna hade hunnit utforska de 
olika ljuden mer och kanske hört fler. Det hade möjligtvis även blivit lättare att komma ihåg 
de olika ljuden om de skulle ha fått lyssna till dem längre. Som nämnt var kanske en 
anledning till att testpersonerna som deltog i test 2 och såg bilden på klockan men ändå inte 
hörde den. Detta kan bero på att de såg klockan i slutet och inte han höra den. En annan 
faktor som kan ha spelat roll är bildkompositionen i kollaget. Hade klockan funnits på ett 
annat ställe kanske den hade varit lättare att se eller om dess storlek var större. Hade ett 
annat slags klockljud använts i undersökningen kunde resultatet ha blivit annorlunda. Det 
finns en risk att personer inte alls tänker på en klocka när de hör det snabbt tickande ljudet. 
En klocka som istället tickar varje sekund hade möjligtvis gjort det enklare för 
testpersonerna att koppla ljudet till en klocka. Även den bild som föreställde klockan kunde 
ha varit av ett annat slag för att tydligare symbolisera vad de flesta förknippar med en 
klocka. Dessa aspekter togs i åtanke när provresultaten analyserades och jag är medveten om 
de brister som kan finnas i denna undersökning. 
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6 Slutsatser 

6.1 Resultatsammanfattning 
Sammanfattningsvis gick testet ut på att undersöka om testpersonerna, med hjälp av olika 
visuella rekvisiter, uppmärksammade klockljudet i ljudklippet i förhållande till om de inte 
fick se någon bild alls. Enligt min litteraturstudie hör människor mycket fler ljud än vad de 
är medvetna om samtidigt som ljud kan ha olika egenskaper som gör att de blir antingen 
lättare eller svårare att höra. Genom att skapa ett ljudklipp som bestod av fyra ljud som 
klassificeras som lättuppmärksammande ljud enligt min studie och ett ljud som 
förhållandevis skulle bli väldigt svårt att höra, hade jag grunden för att undersöka min 
frågeställning. Tanken var att utan en bild skulle testpersonerna ha stora svårigheter att höra 
denna klocka då de andra ljuden skulle ta upp deras uppmärksamhet. Testpersonerna 
förväntades att antingen aldrig eller mycket sällan nämna att de hörde klockan. Men med 
hjälp av en bild på en klocka kanske testpersonerna skulle uppmärksamma klockan trots 
dess diskreta karaktär. Två olika bilderna skapades för att undersöka till vilken utsträckning 
klockans tydlighet i bilden påverkade testpersonernas uppmärksamhet av det tickande 
ljudet. Det undersöktes om det krävdes en helbild på endast en klocka för att testpersonens 
medvetande skulle uppmärksamma klockan i ljudklippet, eller om det räckte med endast en 
bild som bland annat innehöll en klocka. 
 
Undersökningen utfördes totalt 28 gånger som innebär att varje deltest genomfördes 7 
gånger var. Som förväntat hörde inga testpersoner klockan i det första testet utan någon bild. 
Mindre förväntat var att inga hörde klockan i det andra testet heller med kollagebilden, trots 
att det var testpersoner som hade sett klockan på bilden. Dock fanns det en som svarade att 
hen kanske hade hört klockan men var osäker. I det tredje testet var det tre testpersoner som 
hörde klockan och det var en som var osäker om hen hade gjort det. Dessa testpersoner fick 
se en bild endast på en klocka. I det fjärde testet som bestod av en bild på en klocka men 
inget tickande ljud, svarade en testperson att hen hade hört klockan och en annan svarade 
att hen var osäker om hen hade gjort det. 

För att sammanfatta detta resultat skulle man kunna (om man utgår ifrån att resultaten är 
korrekta) dra slutsatsen till problemställningen att man kan utan uppmaning höra ett ljud 
som betraktas som ett svåruppmärksammat ljud i en ljudbild som består av ljud som är 
lättare att höra, med hjälp av en bild. Att klockan var väldigt svår att höra framgick av 
testresultaten då det fanns endast 3 personer som var säkra på att de hade hört den utav 28 
testpersoner. Eftersom de enda gångerna som klockan hördes var i test 3 syftar resultatet på 
att det krävs ett stort fokus på en klocka för att testpersonen skulle kunna höra den. Det 
räckte inte med andra ord att de såg en klocka bland flera andra saker.  

6.2 Diskussion 

6.2.1 Resultatens trovärdighet 
Som nämnt är det omöjligt att med säkerhet veta om resultaten är trovärdiga då det fanns 
många faktorer som kunde ha påverkat resultaten på ett felaktigt sätt. Exempelvis kunde 
testpersonerna ha missförstått instruktionerna och svarat fel eller att de inte har talat 
sanning. Själva testen påverkade naturligtvis också resultaten och det finns med stor 
sannolikhet att testen skulle ha kunnat utformas på ett mer optimalt sätt för att få 
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trovärdigare svar som undersökte problemställningen mer effektivt. Utifrån resultaten är det 
troligt att ljuden uppfyllde de krav som ställdes på deras egenskaper. De fyra ljuden som 
skulle vara lätt att höra var just det, i förhållande till klockan som väldigt få hörde. Samtidigt 
fanns det testpersoner som hörde klockan som påvisar att klockan var svår men inte omöjligt 
att höra som var det krav som ställdes på detta ljud. Återigen kan även detta vara felaktigt. 
Testpersonerna kanske egentligen inte hörde klockan utan misstog den för ett annat ljud, 
eller att de ljög om att de hade hört den. Om resultaten är korrekta är det dock trovärdigt att 
en bild kan hjälpa en lyssnare att höra ett ljud som de antagligen inte hade hört utan att se 
någon bild. Detta baserar jag på att ingen av testpersonerna hörde klockan när de inte fick se 
någon bild alls, medan de enda gångerna en testperson svarade att de säkerligen hörde 
klockan var när de fick se en bild endast på en klocka.  

6.2.2 Diskussion kring kulturella aspekter 
Då ljud är en mycket viktig del av dataspelsutveckling kan denna forskning vara intressant 
för kulturella aspekter. Dataspelsbranschen är en växande bransch som har blivit en del av 
mångas kultur. Att vidareutveckla denna forskning för att senare kunna applicera det som ett 
verktyg inom dataspelsutveckling kan bidra till en liten del inom speldesign och hjälpa 
vidareutveckla det kulturella värdet. Exempelvis skulle denna undersökning möjligtvis 
kunna hjälpa spelutvecklare att få en bättre förståelse för och behärskning av relationen 
mellan ljud och bild och hur de påverkar varandra. Detta skulle kunna visa sig i form av 
medvetenhet kring de visuella och audiella objekten som finns med i spelet. Det skulle 
exempelvis kunna användas som ytterligare ett redskap för att förflytta spelarens 
uppmärksamhet till ett särskilt ljud med hjälp av det visuella på skärmen. 

6.2.3 Diskussion kring tidigare forskning 
Som Cancellaro (2006) nämner finns det ljud runt omkring oss hela tiden men ibland hör vi 
inte alla ljud som finns att höra. Som Nørretranders (1993) även beskriver registrerar vårt 
medvetande endast en liten del av informationen som finns runt omkring oss, detta gäller 
även ljud. Våra sinnen kan uppfatta miljontals bitar av information men endast ungefär 40 
bit/s registreras i vårt medvetande. Denna information grundades en stor del av 
problemställningen på. Klockan konstruerades för att agera som detta ljud som inte skulle 
naturligt tas upp i medvetandet. De var de andra fyra ljuden som skulle registreras i 
testpersonernas medvetande utan någon större ansträngning. För att se till att klockan var 
svårast att höra användes point of audition som är en term Cancellaro (2006) beskriver är 
för att få lyssnare att fokusera på ett eller flera ljud. Att man inte var medveten om alla ljud 
som lät var ett vanligt fenomen under undersökningarna. Som nämnt hörde de flesta inte 
klockan som var mycket svår att höra. Ett ännu bättre exempel som påvisade detta är att det 
var många som inte listade alla de fyra tydliga ljuden. Förutom hundarna som alla hörde 
varierade de andra tre ljuden som listades. I genomsnitt skrev testpersonerna att de hade 
hört 3 ljud. Vilket innebär att i många fall var det ett ljud som inte hördes av de ljuden som 
var lättare att höra. Dock finns det en risk att de har hört det fjärde ljudet men inte kommit 
ihåg att skriva ner det. 

Undersökningen och dess resultat kan kopplas till Chions (1994) term audio-vision som 
handlar om uppfattningen av ljud och bild tillsammans som en enhet och inte som två 
separata kategorier som spelas upp samtidigt. Resultaten från undersökningen påvisade att 
en bild kunde påverka vad testpersonerna hörde och det som Chion beskriver om audio-
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vision är att man inte ser eller hör samma sak som om man endast hade tittat eller lyssnat på 
delarna enskilt för sig själva.  

Även Chions (1994) term dimensionality kan man finna en koppling till resultaten. Chion 
menar att ju närmare koppling ljud och bild har desto kortare tid tar det för åskådaren att 
bearbeta informationen. Detta kan vara en anledning testpersonerna inte hörde klockan i 
test 2 med kollagebilden. Test 3 hade en stark koppling till klockljudet då det fanns endast en 
bild på en klocka i det testet. Kopplingen till klockljudet var svagare i test 2 eftersom det 
fanns flera olika objekt i bilden som kunde ta testpersonernas uppmärksamhet. Om 
testpersonerna inte såg klockan i kollaget blev det naturligtvis omöjligt att göra en koppling 
mellan ljudet och bilden. Men de som såg klockan på bilden gjorde antagligen ändå inte en 
lika stark koppling till klockljudet som testpersonerna som deltog i test 3 gjorde. Förutom 
objekten som representerade de fem ljuden fanns det extra bilder som inte alls hade med 
ljudklippet att göra som gjorde att kopplingen till ljudklippet blev ännu svagare. 

 Ward (1996) beskriver också om hur olika variabler kan påverka kopplingen till det man ser. 
Han skriver att beroende på vad det man ser föreställer och hur bekant detta är för tittaren, 
tar det olika lång tid till att bearbeta och uppfatta denna information. Ward (1996) förklarar 
även att för att en människa ska kunna uppfatta något måste dess uppmärksamhet vara på 
detta. Denna uppmärksamhet är oftast selektiv. Då testpersonerna i test 2 fick flera intryck 
från bilden skulle det antagligen krävas att ljudklippet var längre för testpersonerna som såg 
klockan. Hade ljudklippet varit längre skulle testpersonerna kanske ha hunnit bearbetat 
informationen och gjort en koppling mellan den lilla bilden på klockan och ljudet. I test 3 
ligger fokus endast på klockan som antagligen bidrog till att testpersonerna hann höra 
klockan då det var antagligen i deras medvetande. 

Ward (1996) skriver att en människa har en tendens att se en scen i sin helhet som den 
reagerar på, istället för de individuella element som finns med i bilden. Detta kan ha bidragit 
till att vissa av testpersonerna inte såg klockan i test 2 med de olika objekten. Som Ward 
även nämner väljer man ut specifika egenskaper ur en bild som ger oss tillräckligt med 
information om vad det är vi egentligen ser. Detta kan innebära att testpersonerna inte 
fokuserade på alla bilder utan endast en liten del som de ansåg gav dem tillräckligt med 
information. Vad som utgör bilderna som ger testpersonerna tillräckligt med information 
varierar beroende på personen. Dock har vi enligt Ward (1996) egenskapen att fokusera vår 
koncentration om vi känner att det är nödvändigt. Vi kan dock endast fokusera på detta sätt 
under en kortare tid. Då testpersonerna endast fick se bilden i 10 sekunder har detta 
antagligen underlättat för vissa att koncentrera sig på de olika enskilda objekten. Möjligtvis 
var det dessa testpersoner som svarade att de hade sett klockan.  

I en tidigare forskning som utfördes av Varghese, Ozmeral, Best och Shinn-Cunningham 
(2012) undersökte de bl.a. hur ett visuellt hjälpmedel påverkar en människas förmåga att 
urskilja ett specifikt ljud bland andra maskerande ljud. Likheterna mellan deras och min 
undersökning var att vi båda testade hur ens ljuduppfattning kunde påverkas med ett visuellt 
hjälpmedel. I deras undersökning kom de fram till att det visuella hjälpmedlet de använde 
underlättade för testpersonerna att identifiera ett specifikt fågelljud bland andra liknande. 
Detta liknar mitt resultat då bilden på klockan underlättade för vissa testpersoner att höra 
klockan. Men testerna skiljer sig åt vid olika aspekter och en parallell jämförelse kan inte 
göras. Deras test handlade om att urskilja ett ljud bland snarlika ljud som maskerade 
varandra medan mina ljud istället var olika och inte maskerade varandra, bortsett ifrån 
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klockan. De visuella rekvisiterna och hur de användes skiljs sig även åt. I deras undersökning 
visade de en svart rektangel som hade inget med fåglar att göra så fort det specifika ljudet 
spelades upp. I min undersökning såg man bilden hela tiden och den hade en koppling till 
ljudet. Men grundidén är lika mellan våra undersökningar då bilden skulle hjälpa 
testpersonen på ett eller annat sätt att höra ett specifikt ljud bland andra ljud. Det som 
kunde ha varit intressant och kanske också hade hjälpt testpersonerna att hitta klockan, 
hade varit om ytterligare ett test gjordes som i större utsträckning liknade undersökningen 
som utfördes av Varghese, m.fl. (2012). Deras bild fungerade som en indikator till att det 
specifika ljudet lät plötsligt. Det nya testet skulle ha kunnat vara utformat på liknande sätt 
genom att testpersonerna först inte skulle se någonting när de började lyssna. Efter några 
sekunder skulle plötsligt en bild på en klocka visas. Detta kanske skulle påverka 
testpersonernas förhållande till klockan och dess innebörd. Kanske testpersonerna 
exempelvis skulle tro att en klocka, från och med när bilden visades, skulle börja låta och 
skulle då leta efter det tickande ljudet och ignorerar de andra ljuden. Men detta är endast en 
spekulation baserat på deras undersökning.  

6.3 Framtida arbete 
Hade detta arbete pågått under en längre period hade man kunnat intervjua fler personer för 
att få bättre statistik. För tillfället lämnas mycket åt slumpen och ju fler människor som 
skulle delta i undersökningarna desto bättre för att få mer pålitlig resultat. Andra saker som 
kunde ha förbättrats med projektet och utvecklats vidare var själva ljudklippet och bilderna 
som användes för undersökningen. Till exempel visade det sig att det var extremt svårt att 
höra klockan. Man hade kunnat göra justeringar i ljudklippet och provat utföra experimentet 
med en högre volym på klockan för att undersöka om detta hade gett andra resultat.  

Inom dataspelsutveckling hade man kunnat vara intresserad av denna undersökning då ljud 
kan användas som ett starkt verktyg inom branschen. I detta sammanhang skulle det kunna 
användas för att leda spelarens uppmärksamhet till olika ställen eller objekt i spelet med 
hjälp med av ljud. Att forska vidare och lära sig behärska gränser mellan ljud och bild och 
hur det påverkar vart ens uppmärksamhet förflyttas till och vilka ljud som man tänker på vid 
olika tillfällen, skulle kunna vara ett verktyg för att exempelvis höja spelupplevelsen. Det 
skulle kunna handla om överraskningsmoment där man plötsligt hör eller ser något som har 
varit i bakgrunden hela tiden, genom att justera lite i ljudnivån eller introducera något 
visuellt i scenen. Detta skulle även vara intressant att forska vidare för att få en bättre 
förståelse för att skapa en ljudbild och veta vad som funkar och vad som funkar mindre bra. 
Att veta vilka slags ljud som maskerar varandra och vilka som sticker ut är viktigt för 
dataspelutvecklare. Att ha mer kunskap om hur den visuella parametern också kan påverka 
denna ljuduppfattning är något som också skulle vara användbar kunskap i ett 
designsammanhang.  
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Appendix A -  Strukturerade intervjufrågor och 
instruktioner 

1) Hur gammal är du? 
2) Anser du själv att du har några hörselproblem av något slag? 
3) Du kommer att få lyssna på ett ljudklipp som är tio sekunder långt. Du kommer att få 

mer information efter du har lyssnat klart. 
4) Skriv ner alla ljud som du kan komma ihåg att du har hört. Om du inte vet vad ett 

ljud ska föreställa går det bra att skriva en beskrivning av ljudets karaktär istället.  
5) Hörde du klockan? 
6) Vad var lättast att höra? 
7) Vad var svårast att höra? 
8) Anser du att bilden påverkade vad du hörde? (Ej test 1) 
9) Hur då? (Ej test 1) 
10) Vad var din tankegång när du lyssnade på ljudklippet? 
11) Såg du klockan på bilden? (Test 2) 
12) Vad var din tankegång när du tittade på bilden? (Ej test 1)  


