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Sammanfattning  
 

Denna studie handlar om hur skillnaden mellan mono- och stereoinspelningar påverkar 
människans förmåga att bedöma auditiva avstånd. För att undersöka detta ämne skapades 
10 olika ljudinspelningar av en ljudkälla. Fem av dessa ljudklipp använde en 
inspelningsteknik i mono och de resterande fem använde en stereoteknik. Varje 
inspelningsteknik spelades in med 20, 24, 28, 36 respektive 50 meters avstånd från 
ljudkällan.  

Den teoretiska grunden innefattar tidigare forskning kring ljudlokalisering och auditiv 
avståndsbedömning. 

Sju respondenter deltog i undersökningen. De kvantitativa resultatet angav att 
respondenter hade lättare för att bedöma avstånd i mono, men i framtida arbeten behövs 
det fler respondenter för att resultatet ska kunna verifieras.  

 

Nyckelord: auditiva avstånd, inspelningstekniker, egocentriskavståndsbedömning.  
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1   Introduktion  
Människans hörselförmåga bidrar med ett flertal viktiga funktioner i vårt dagliga liv. En av 
dessa viktiga funktioner är vår förmåga att lokalisera ljud. Denna funktion definieras som 
beräkningen av avståndet och riktningen till en ljudkälla (Moore, 2003). När vi människor 
lokaliserar ljudkällor får vi information om vår omgivning och kan på så sätt orientera oss.  

Det finns en stor mängd forskning som redogör för hur vi lokaliserar ljudkällor och vilka 
faktorer som styr denna förmåga. Denna forskning har i sin tur skapat den engelska termen 
Sound Localization, vilket översätts på svenska till ljudlokalisering. Människans förmåga att 
bedöma avstånd med hjälp av ljud är en del av denna term och det huvudsakliga ämnet för 
denna studie.  

Denna studie har undersökt hur valet mellan stereo- och monoinspelningar förändrar 
människans förmåga att bedöma auditiva avstånd i öppna miljöer. Målet med studien var att 
utveckla en förståelse kring de tekniker som tillämpats i liknande forskning. Genom att bruka 
alternativa metoder i inspelningen av ljudkällan ville studien undersöka hur detta kan påverka 
en lyssnares förmåga att bedöma auditiva avstånd i öppna utrymmen.  

I studien har respondenter avståndsbedömt ljudklipp inspelade med mono- och 
stereotekniker. I denna studie har termen mono hänvisat till användandet av en mikrofon vid 
inspelning och stereo hänvisat till användandet av två mikrofoner vid inspelning. Dessa 
ljudklipp spelades in vid fem olika avstånd mellan mikrofonen och ljudkällan (20 m, 24 m, 28 
m, 36 m och 50 m). Tidigare forskning inom auditiv avståndsbedömning har utförts i 
instängda miljöer, vilket begränsar mängden utrymme som direkt energi och 
efterklangsenergi kan färdas genom (Guerra 2014). Därför, för att korrekt bedöma auditiva 
avstånd till ljudkällor i öppna luftrum, behövde denna studie genomföras i en utomhusmiljö. 
Ljudkällan spelades in i en skogsmiljö där oönskade ljudobjekt som vind, trafik mm, inte var 
närvarande.  

Ett antal respondenter bjöds in till Högskolan i Skövdes studiolokal där de fick lyssna på de 
inspelade ljudklippen. För att en respondents avståndsbedömning ska utföras på ett korrekt 
vis måste personen lateralisera ljudkällan, det vill säga att respondenten uppfattar ljudets 
placering ”inne” i huvudet (Moore 2003). Av det skälet fick varje respondent uppleva 
ljudklippen med hjälp av ett par hörlurar. Ljudklippen spelades upp i en slumpmässig ordning 
för respondenterna, och efter att ha lyssnat på varje klipp tre gånger gav respondenten en 
bedömning av det upplevda avståndet mellan sig själv (lyssnaren) och ljudkällan. Utfallet 
skulle sedan visa ifall det uppkom avvikelser i respondentens avståndsbedömning beroende 
på vilken inspelningsteknik som användes. Detta i sin tur kan ge svar på vilka skillnader som 
uppkommer i auditiva avståndsbedömningar i öppna luftrum, i förhållande till mono- och 
stereoinspelningar.  

I denne text ges en beskrivning av de faktorer som styr avståndsbedömningen av ljudkällor 
och hur de i praktiken uppkommer från själva ljudkällan. För att sedan diskutera vad tidigare 
litteratur och forskning har fastställt gällande dessa faktorer och dess inverkan på människans 
förmåga att bedöma auditiva avstånd. Avslutningsvis kommer texten att förklara valet av 
metod och vilken form av problematik som kan uppstå under studien.   
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2     Bakgrund  
Människans stimulans för hörsel är ljud. Ljud skapas i samband med störningar i lufttrycket 
vilket skapar en kompression och förtunning av luftmolekyler (Wickens 1998). För att en 
ljudvåg ska kunna skapas behövs två faktorer: en vibration och ett elastiskt medium för 
vibrationen att flöda genom. Den enklaste representationen av en ljudvåg görs med hjälp av 
en sinusvåg där dalarna representerar förtunningen av luftmolekyler och topparna 
representerar förtätningen (NE 2016). Hur frekvent denna oscillation sker kommer i sin tur 
att bestämma ljudets frekvens. Ett ljuds frekvens upplevs för en lyssnare som dess ton 
(Wickens 1997). Tryckskillnaden mellan ljudvågens toppar och dalar kommer att bestämma 
ljudets amplitud som för en lyssnare upplevs som ljudets intensitet eller styrka (Wickens 
1997). Ljudvågens frekvens och amplitud kommer att ha en stor inverkan på hur vi upplever 
det faktiska ljudet och har en direkt påverkan i vår förmåga att lokalisera ljudkällor.  
 
Riktnings- och avståndsuppfattning är de två huvudsakliga beståndsdelarna till hur vi 
identifierar en ljudkällas position (Blauert 1997). En förenklad beskrivning av detta är att 
ljudkällans riktning bedöms genom lyssnarens positionering av sitt huvud. Att uppleva ljud 
med två öron medför att lyssnaren kan uppfatta akustisk information som når respektive öra 
och de olikheter den informationen innehåller (Larsson 2006). När Ljudet träffar ett öra före 
det andre skapas en tidsskillnad som för en människa gör det möjligt att beräkna positionen 
av ljudkällan i det horisontella planet och beroende på vart ljudet träffar lyssnarens huvud 
skapas en så kallad ljudskugga. Denna skugga gör det bland annat möjligt för en lyssnare att 
bedöma ifall ljudkällan är framför eller bakom lyssnaren (Larsson 2006).  
 
Vår avståndsuppfattning hjälper oss att bedöma avstånd med hjälp av ljud. I forskning 
relaterad till avståndsbedömning används termerna exocentrisk och egocentrisk för att anvisa 
till två typer av avstånd. Exocentriska avstånd hänvisar till avståndet mellan två objekt. Det 
egocentriska avståndet är avståndet mellan observatören och ett objekt. I denna studie 
kommer egocentriska avstånd vara i fokus och hänvisa till avståndet mellan lyssnaren och 
ljudkällan. Det finns en viss mängd faktorer som styr vår förmåga att bedöma egocentriska 
avstånd. Dessa faktorer hänvisas i form av signaler och kan delas in i två kategorier: akustiska 
och icke-akustiska (Zahorik 2005). Amplitud, frekvens och reflektioner är de akustiska 
signalerna och visuell stimuli och lyssnarens kunskap för ljudkällan är de icke-akustiska 
(Guerra 2014).  
 
I tidigare forskning har icke-akustiska signaler visat sig ha en viss inverkan på egocentriska 
avståndsbedömningar. Det är dock värt att notera att icke-akustiska signaler inte behöver vara 
närvarande för att egocentriska avståndsbedömningar ska kunna ta plats (Guerra 2014). Icke-
akustiska signaler har inte heller någon direkt relation till de metoder som ska undersökas i 
denna studie. Av de skälen kommer det inte finnas en djupare diskussion kring icke-akustiska 
signaler och dess inverkan vid egocentriska avståndsbedömningar.  
 
I detta kapitel kommer dessa faktorer, amplitud, frekvens och reflektioner diskuteras vidare 
för hur de relaterar till ämnet för studien.  
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2.1   Absoluta  och  relativa  roller  
I sitt mål att finna de viktigaste faktorerna inom auditiva avståndsbedömningar har forskning 
skapat ett rollsystem. De faktorer som nämnts ovan, amplitud, frekvens och reflektioner, kan 
tilldelas en absolut eller relativ roll inom egocentrisk avståndsbedömning. För att en faktor 
ska kunna uppnå en absolut roll, ska en lyssnare kunna ge en bedömning av det egocentriska 
avståndet med endast en presentation. Behöver lyssnaren få ljudet uppspelat mer än en gång 
för att jämföra med andra exempel ska då denna faktor tilldelas en relativ roll. Skillnaden 
mellan absoluta och relativa roller förklaras här av Guerra: 

”Little also conducted an experiment to determine if the frequency spectrum cue was 
an absolute cue, meaning the participant can distinguish a difference in distance with 
only one presentation, or a relative cue, in which the participant needs multiple 
presentations so that they can compare the different sounds.” (Guerra 2014. Sid.24)  

Faktorer inom den absoluta rollen är då den information som lyssnaren tar del av och 
analyserar vid första anblick. Faktorer inom en relativ roll används när lyssnaren får ta del av 
ljudet mer än en gång. 

Forskning kring egocentrisk avståndsbedömning har framfört inkonsekventa resultat till vilka 
signaler som ska tilldelas absoluta och relativa roller. Det finns således inga konkreta svar till 
vilka signaler som innefattar en absolut roll. Bland annat framfördes reflektioner som en 
absolut faktor i egocentriska avståndsbedömningar av Mershon & King (1975). Zahorik (2002) 
anvisade sedan motsatsen i sin forskning där reflektioner presenterades närmare en relativ 
sådan.  Trots att forskning framfört signaler i en absolut roll är det ovanligt att de används 
som en självständig faktor i auditiva avståndsbedömningar. Istället utvärderas och jämförs 
alla närvarande signaler av lyssnaren. Lisa Guerra (2014) förklarar det på följande vis:  

“When a participant is estimating the distance of a sound source in their natural 
environment, it is rare for the individual to estimate the distance of the sound source 
using only one of the acoustic and/or non-acoustic cues that are present. Rather, the 
participant combines the different acoustic and non-acoustic cues, weighing each of 
them according to their quality and forms one approximate auditory distance 
judgment.” (Guerra 2014 sid.41) 

Kvaliteten av en signal baseras på hur den jämför sig med andra närvarade signaler och 
omgivningen ljudkällan presenteras i (Zahorik 2002). Kvaliteten kan också förändras 
beroende på avståndet från ljudkällan, vilken typ av stimuli som används och även 
omgivningens akustik.  

2.2   Egocentrisk  avståndsbedömning  
Det egocentriska avståndet är en term som hänvisar till avståndet mellan en observatör och 
ett objekt. I samband med ljudlokalisering och därav även i denna studie hänvisar termen till 
avståndet mellan lyssnaren och ljudkällan (Guerra 2014). I denna studie regleras även 
egocentriska avstånd till stillastående ljudkällor lokaliserade direkt framför lyssnaren.  

En lyssnares förmåga att bedöma egocentriska avstånd med hjälp av ljud är beroende av ett 
flertal faktorer som allihop är indelade i en av två kategorier: Icke-akustiska och akustiska 
signaler (Zahorik 2005). Dock behövs endast akustiska signaler vara närvarande för att 
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auditiva avstånd ska kunna bedömas. Detta hävdar Guerra i sin forskning kring egocentriska 
avståndsbedömningar: 

”While it is apparent that both the non-acoustic cues, vision and familiarity of a sound 
source, play a role in an individual’s ability to make auditory distance judgments, it is 
important to note that auditory distance judgments can still be made when neither 
non-acoustic cue is available.” (Guerra 2014 Sid.16) 

Vilka signaler som har störst inverkan på egocentrisk avståndsuppfattning har sedan länge 
varit under debatt i forskning kring ämnet. Amplitud, frekvens och reflektioner är de akustiska 
signalerna. Visuell stimuli och lyssnarens kunskap för ljudkällan är de icke-akustiska (Guerra 
2014). Amplitud och frekvens har visat sig vara en viktig faktor i auditiva 
avståndsbedömningar. En majoritet av forskning har dock framfört dessa signaler som 
relativa snarare än absoluta och istället presenterat reflektioner som den enda absoluta 
faktorn (Guerra 2014).  

Forskning kring icke-akustiska signaler har visat inkonsekventa resultat till huruvida visuell 
stimulans kan hjälpa en lyssnare vid auditiva avståndsbedömningar (Guerra 2014). Tidig 
forskning kring ämnet har visat på att auditiva avstånd både underskattas och överskattats av 
respondenter i samband med visuell stimuli (Garner 1968; Mershon 1980). Det var då oklart 
ifall visuell stimuli var en faktor i egocentrisk avståndsbedömning. Trots det har senare 
forskning visat på mer precisa avståndsbedömningar bland respondenter när visuell stimuli 
varit närvarande (Zahorik 2001; Calcagno 2012).  

Forskning som undersökt hur lyssnarens kännedom för ljudkällan påverkat deras auditiva 
avståndsbedömningar har däremot visat tydliga resultat. Respondenter med kunskap för 
ljudkällan visade sig ge mer precisa avståndsbedömningar än de utan kunskap (Zahorik 
2002).  

Då akustiska signaler har visat sig spela en stor roll i auditiva avståndsbedömningar kommer 
icke-akustiska signaler inte att diskuteras djupare. Anledningen till detta är att den 
diskussionen inte är relevant för studien.  

2.3   Amplitud  
Termen amplitud kan ha flera olika betydelser. Det har exempelvis en betydelse i kontexten 
för fysisk kraft, och ett annat i kontexten för ljud. I syftet för denna studie kommer termen att 
referera till mätningen av ljudtryck, vilket kan mätas med hjälp av en mikrofon. Termen 
amplitud i samband med ljud associeras med ljudets intensitet och upplevs för lyssnaren som 
ljudets styrka (Wickens 1997). Denna ljudstyrka mäts vanligen som effektivvärdet av 
ljudtrycket och anges som ljudtrycksnivå i decibel (dB) i förhållande till ett referenstryck. 
Effektivvärdet av ett ljudtryck kan förenklat definieras som en typ av medelvärde av 
ljudtrycket inom en förbestämd tidsintervall. Referenstrycket för denna uträkning ligger på 
0dB vilket motsvarar i frekvensområdet 1000-5000 hertz (Hz), en ljudstyrka som motsvara 
hörtröskeln för en människa med normal hörsel (Frekvens: Nationalencyklopedin, 2016) 
(Wickens 1997).  

En jämn ökning av intensiteten i decibelskalan skapar inte en jämn ökning i ljudets upplevda 
styrka (Wickens 1997). Det vill säga att ett ljud på 80 dB kommer av en lyssnare inte upplevas 
vara dubbel så starkt som ett ljud på 40 dB. På samma vis kommer en ökning i ljudstyrka från 
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40 dB till 50 dB inte upplevas som samma ökning i styrka från 70 dB till 80 dB. Ökningar i dB 
relaterar istället till den logaritmiska skalan som visas i figur 1. Denna skala visar relationen 
mellan ökningar i den fysiska intensiteten i samband med den upplevda ljudstyrkan. I denna 
skala delas den upplevda ljudstyrkan upp i zoner. I detta fall blir alla ljud inom zon 1 lika starka 
som en 1000 Hz-ton på 40 dB. Om ett ljud med ljudstyrkan 40 dB och en frekvens på 1000 
Hz befinner sig i zon 1, kommer ett dubbelt så starkt ljud befinna sig i zon 2. För en människa 
med normal hörsel blir ett ljud hörbart vid ungefär 0 dB och potentiellt skadligt vid 85-90 dB 
(Wickens 1997).  

 

 

Figur 11 

 

2.3.1   Forskning  kring  amplitud  

En ljudkällas intensitet har länge varit känt för att ha en inverkan på vår förmåga att bedöma 
auditiva avstånd (Guerra 2014). När avståndet mellan lyssnaren och ljudkällan ökar har 
forskning visat att ljudkällans intensitet minskar (Begault 1991). Amplitud minskar i samband 
med ökat avstånd enligt den inversa kvadratlagen (inverse square law). Lagen fungerar på 
följande vis: “sound in free space decreases as the square of the distance from the sound 
source, i.e., 6 dB SPL with each doubling of distance from a given reference point,”(Begault 
1991 sid.1020). Trots detta har intensitet inte visat sig ha en absolut roll till bedömningen av 
egocentriskt avstånd utan en relativ roll (Mershon & King 1975). Detta har även testats i 
samband med musikala instrument vilket gav samma utfall (Chomyszyn 1992). Denna slutsats 
refereras på följande vis:  

“Intensity plays an important role in auditory distance perception. The general concept 
is that as the distance between the listener and the sound source becomes greater, the 
intensity decreases. In an ideal situation, the relationship between distance and 
intensity follows the inverse square law; however, due to factors such as reverberation, 
this is not always the case. Intensity changes also depend on the frequency of the 

                                                        
1 Bild från Wickens bok (Wickens 1997) 
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stimulus as well as environmental factors such as reverberation. ” (Guerra 2014 
Sid.22).   

Det går på så vis att konstatera att amplitud inte är en absolut faktor i egocentrisk 
avståndsuppfattning.  Detta beror bland annat på att ljudets frekvens och reflektioner har en 
direkt påverkan på ljudets amplitud. Detta gör att en ljudkällas upplevda ljudstyrka vid 
egocentriska avståndsbedömningar förändras beroende på omgivningen den befinner sig i 
(Zahorik 2002).  

2.4   Frekvens  
En frekvens kan mätas på förlopp som är periodiskt med tiden, t.ex. en pendels svängningar 
eller en växelström. En frekvens är på så sätt tiden mellan närliggande upprepanden. Ett ljuds 
frekvens mäts i Hertz (Hz). För att beräkna en ljudkällas frekvens fixerar man ett tidsintervall, 
räknar antalet förekommanden av händelsen och dividerar sedan detta antal med längden av 
tidsintervallen, där 1 sekund motsvarar en tidsenhet. På så sätt är 1 Hz när denna händelse 
sker en gång per sekund. Ett ljuds frekvens uppfattas av en lyssnare som dess tonläge och en 
människa med god hörsel hör frekvenser från 20 till 20,000 Hz men är mest känsliga till 
frekvenser runt 4,000 Hz (Wickens 1997).  

Figur 2 visar en mängd olika kurvor som representerar den upplevda ljudstyrkan i förhållande 
till frekvens. Dessa kurvor är utformade på ett sådant vis att den upplevda ljudstyrkan är jämn 
för alla frekvenser. I denna graf mäts alla jämna styrkekurvor i enheten phons. En phon är 
kalibrerat till en 1,000 Hz ton vid 1dB. På så vis uppfattas alla toner vid 40 phonlinjen vara av 
samma styrka som en 1000 Hz ton på 40 dB. Kurvan positionerad längst ner i grafen hänvisar 
till en människas hörtröskel. Det vill säga att ett ljud på 20 Hz måste uppnå en ljudstyrka på 
70 dB för att kunna vara hörbart för en människa. Den visar också på att en 100 Hz ton runt 
70dB uppfattas vara lika stark som en 500Hz ton vid ungefär 57dB. Denna graf visar att 
människan är som mest känslig för ljud runt 4000 Hz (Wickens 1997).  

 

 

Figur 22 

                                                        
2 Bild från Wickens bok (Wickens 1997) 
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2.4.1   Forskning  kring  frekvens  

En ljudkällas frekvens är en viktig faktor i egocentrisk avståndsbedömning (Guerra 2014). 
Forskning har visat att, precis som med amplitud, människans uppfattning av frekvens har en 
relativ roll snarare än en absolut (Guerra 2014). Starch and Crawford (1909) var några av de 
första att undersöka de akustiska signaler som används i vår förmåga att bedöma avstånd. 
Deras forskning visade inkonsekventa svar bland respondenter när det kom till bedömningen 
av avståndet i förhållande till den upplevda tonen. Flera deltagare upplevde en förhöjning i 
ljudkällans tonläge i avlägsna ljud samtidigt som andra upplevde samma effekt vid 
närliggande ljudkällor.   

Bekesy (1938) utförde en liknande undersökning i sin forskning kring frekvensspektrumets 
inflytande på vår bedömning av auditiva avstånd. I undersökningen placerades högtalare vid 
ett 25 centimeters avstånd ifrån lyssnarens huvud. Hans resultat visade att lyssnare 
uppfattade ökningar i de låga frekvenserna som att ljudkällan positionerats närmare 
lyssnaren. När det skedde en minskning av dessa frekvenser uppfattade lyssnaren det som att 
ljudkällan placerats längre längre bort.  

Ingards (1953) forskning visade att omgivningen där ljudkällan befinner sig har en stor 
inverkan på dess frekvensspektrum. Forskningens resultat framförde att det vid längre 
avstånd sker en förlust av ljudkällans frekvenser och att de höga frekvenserna förlorar mer 
energi jämfört med andra frekvenser (Ingrad 1953). Resultaten visade också på att 
omgivningens temperatur och fuktighet spelar en stor roll i hur olika frekvenser absorberas.  

Littles (1992) ville i sin forskning utveckla en förståelse för frekvensspektrumets roll i auditiva 
avståndsbedömningar. Hans resultat framförde inte frekvensspektrumet i en absolut roll, 
utan snarare en relativ sådan. Utfallet av studien pekade också på frekvens som en självständig 
faktor i auditiva avståndsbedömningar (Little 1992). Alltså är frekvens inte beroende av andra 
faktorer som amplitud och reflektioner för att en märkbar skillnad ska kunna uppstå.   

2.5   Reflektioner  

När en ljudvåg träffar en vägg, klippa eller vatten sker det en form av energiöverföring. Detta 
uppfattas för en lyssnare som en reflektion av ljudkällan (Killam 2016). När denna reflektion 
av en ljudkälla tar mer än 0.1 sekunder att nå lyssnaren kommer det att upplevas som ett eko 
(The Physics Classroom 2016). Detta sker på grund av en fördröjning mellan uppfattningen 
av den ljudkällan och reflektionen, vilket då gör att vi kan identifiera det som ett eko snarare 
en efterklang av ljudet. När reflektionen av en ljudvåg når lyssnarens öra inom 0.1 sekunder 
uppfattas det istället som ljudkällans efterklang. När ljudvågen når lyssnarens öra inom 0.1 
sekunder hinner det inte ske någon separat uppfattning kring det direkta ljudet och dess 
reflektioner. Reflektionen upplevs i de fallen som en förlängning av det originella ljudet då 
ljudvågorna vävs tillsammans (The Physics Classroom 2016).  
 
I litteratur och forskning kring reflektioners inverkan på auditiva avståndsbedömningar, 
används den engelska termen direct to reverberant energy ratio. Denna term hänvisar till 
energifördelningen mellan det direkta ljudet och dess reflektioner och visualiseras i figur 3. I 
denna text kommer termen översättas till signal-efterklangsförhållandet.  
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Figur 33 

 

2.5.1   Forskning  kring  reflektioner  
 
Förhållandet mellan den direkta energin av en ljudkälla och dess reflektioner spelar en absolut 
roll i egocentrisk avståndsuppfattning (Mershon & King 1975). När avståndet mellan lyssnaren 
och ljudkällan ökas upplevs reflektioner av ljudet som starkare, vilket resulterade i mer precisa 
avståndsbedömningar av lyssnaren (Mershon & King 1975; Bonkhorst & Houtgast 1999). 
Annan forskning (Guerra 2014) studerade hur ekon påverkar vår egocentriska 
avståndsbedömning. I detta fall visade sig ekon inte vara en primär signal för 
avståndsuppfattning. Studien sammanfattades på följande vis: 
 

“Reflection delay, on its own, was not found to significantly affect an individual’s 
auditory distance perception which was the primary goal of this study. An interaction 
between reflection delay, sound source distance, and type of stimuli used was found to 
significantly affect auditory distance perception which has previously been reported 
(Zahorik et al. 2005). These results suggest when a listener is presented with multiple 
acoustic and non-acoustic cues in a simulated outdoor space, the listener combines the 
cues and weighs them separately to determine one estimated auditory distance 
judgment. Further research should be conducted in this area to investigate whether 
the acoustic cue of the direct-to-reverberant energy ratio has the potential to impact 
an individual’s auditory distance perception when in an outdoor environment.” 
(Guerra 2012 ) 

 
Studier som undersökt reflektioner som en absolut faktor i egocentrisk avståndsbedömning 
har alltså framfört att respondenter har en större chans att ge en överskattning av det 
egocentriska avståndet vid korta avstånd.   
 
 
                                                        
3 Bild tillgänglig: http://www.soundadvice.info/thewholestory/san11.htm  
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Överskattningar av avståndet var vanligare när ljudkällan var positionerad nära lyssnaren och 
underskattningar av avståndet var vanligare när avståndet mellan lyssnaren och ljudkällan 
ökade (Emerson & Bowers 1979). Det undersöktes också hur dessa parametrar förändrades 
beroende på hur mycket kunskap lyssnaren hade om omgivningen där ljudkällan var 
positionerad. Resultaten visade på att avståndsbedömningen varierade markant beroende på 
ljudkällans faktiska avstånd, oberoende till hur mycket kunskap lyssnaren hade om 
omgivningen (Mershon & Bowers 1979).  
 
Tidigare forskning kring reflektioner och dess inverkan på egocentriska avståndsbedömningar 
låg som grund för Zahoriks (2002) forskning. I sin studie ville hon undersöka hur förändringar 
i signal-efterklangsförhållandet påverkade en lyssnares egocentriska avståndsbedömningar. 
Zahorik (2002) konstaterade att energin från en ljudkällas reflektioner inte förändras i 
samband med ökat avstånd från lyssnaren. Det är istället ljudets direkta energi som påverkas 
av avståndet enligt den inversa kvadratlagen (Guerra 2014). På så vis jämför lyssnaren 
förhållandet mellan den direkta energin och ljudets reflektioner i samband med egocentriska 
avståndsbedömningar. Hur en ljudkällas akustiska energi omvandlas till reflektioner bestäms 
av omgivningen den befinner sig i.  Bland annat av dess storlek, vilka reflekterande objekt som 
finns närvarande samt vart dessa objekt är positionerade relaterat till ljudkällan och lyssnaren 
(Zahorik 2002).  

2.6   Proximity  Effect  
Förenklat är denna effekt en ökning i basfrekvenser när en mikrofon positioneras närmare en 
ljudkälla. För att denna effekt ska kunna ske måste mikrofonens framsida vara riktad direkt 
mot ljudkällan (Shure 2002). När ljudvågor färdas genom luft och träffar en mikrofon finns 
det en större lufttrycksskillnad i de höga frekvenserna jämfört med de låga (Shure 2002). 
Detta visualiseras i figur 5 där de gröna markeringarna representerar mikrofonens membran. 
Man kan då tydligt se att de höga frekvenserna kommer att vara mer frekventa än de låga. 
Därför är mikrofoner extremt känsliga för de höga frekvenserna jämfört med de låga. För att 
inspelningsresultat ska bli användbara kompenserar mikrofoner för detta genom att se till att 
alla frekvenser blir jämnt distribuerade innan de skickas ut som en ljudsignal. Utan denna 
kompensation hade det resulterat i att endast de höga frekvenser skulle vara närvarade i 
inspelningar vilket antagligen är ett oönskat resultat (Shure 2002).   

 

Figur 54 

 

                                                        
4  Bild tillgänglig: http://shure.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2844/~/why-does-proximity-
effect-occur%3F 
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Figur 65 

Den energi som en ljudkälla skapar fördelas över en större yta beroende på hur långt bort 
mikrofonen är placerad. Detta visualiseras i figur 6, där en meters avstånd ifrån ljudkällan 
representeras av den blåa rutan och två meters avstånd representeras av den gröna rutan. 
Denna ruta innehåller en viss mängd energi som tas upp av mikrofonen. Vid två meters 
avstånd måste samma mängd energi distribueras över ett större område. Denna effekt fungera 
lika för alla frekvenser för mikrofoner (Shure 2016). Mikrofonernas frekvensutjämning i 
samband med hur nära ljudkällan är membranen kommer resultera till att basfrekvenser blir 
starkare. Denna effekt gör att vi uppfattar ljudkällan som närliggande.  Forskning har visat att 
vid 25 centimeters avstånd från lyssnaren uppfattas ökningar i de låga frekvenserna som att 
ljudkällan positionerat sig närmre lyssnaren, Samt att minskningar i de låga frekvenserna 
uppfattas som att ljudkällan har förflyttats sig längre bort (Bekesy 1938). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                        
5  Bild tillgänglig: http://shure.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2844/~/why-does-proximity-
effect-occur%3F 
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3   Problemformulering      
Det har länge varit känt att stereoinspelningstekniker för en lyssnare underlättar 
riktningslokaliseringen av ljudkällor (Larsson 2006). Däremot finns inga konkreta svar till 
hur dessa tekniker förhåller sig till själva avståndsuppfattningen av ljudkällor.   

Studien jämförde respondenters förmåga att bedöma det egocentriska avståndet till en 
ljudkälla i mono- och stereoinspelningar. Detta uppnås genom att spela in en ljudkälla i mono 
och stereo från 5 olika avstånd (20 m, 24 m, 28 m, 36 m och 50 m). Dessa avstånd valdes för 
att underlätta inspelningen av ljudkällan och kommer även diskuteras vidare under 
metoddiskussionen. Ljudklippen spelades upp för respondenten i en slumpmässig ordning 
följt av att respondenten sedan fick ge en bedömning av avståndet mellan sig själv och 
ljudkällan. Resultatet av undersökningen skulle sedan visa ifall det uppstod skillnader i 
respondentens svar beroende på vilken inspelningsteknik som användes. Frågeställningen i 
studien hade en huvudfråga och en följdfråga som undersökte om det fanns ett tydligt mönster 
i respondenternas svar. 

•   Vilka skillnader uppkommer i respondentens egocentriska avståndsbedömning 
beroende på vilken teknik som används? 

•   Hur och när sker dessa avvikelser? 

3.1   Metodbeskrivning  
För att undersöka hur valet mellan stereo- och monoinspelningar förändrar människans 
förmåga att bedöma auditiva avstånd i öppna miljöer behövde metoder från tidigare forskning 
att användas, exempelvis Guerra (2014). Följaktligen undersöktes avvikelser att i 
respondenters auditiva avståndsbedömningar beroende på vilken teknik som användes. Målet 
med studien var att utveckla en förståelse kring de tekniker som tillämpats i liknande 
forskning och om alternativa metoder i inspelningen av ljudkällor i så fall kan förändra 
resultatet.  

Tidigare forskning inom auditiva avståndsbedömning har utförts i instängda miljöer vilket 
begränsar mängden utrymme direkt- och efterklangsenergi behöver färdas genom (Guerra 
2014). Därför, för att korrekt bedöma auditiva avstånd till ljudkällor i öppna luftrum, behövde 
denna studie genomföras i en utomhusmiljö. Ljudkällan spelades in i en skogsmiljö där 
oönskade ljudobjekt som vind och trafik inte var närvarande.  

Ett antal respondenter bjöds sedan in till Högskolan i Skövdes studiolokal för en intervju där 
de fick lyssna på de inspelade ljudklippen. För att en respondents avståndsbedömning skulle 
utföras på ett korrekt vis måste personen lateralisera ljudkällan, det vill säga att respondenten 
uppfattar ljudets placering ”inne” i huvudet (Moore 2003). Av det skälet behövde varje 
respondent att uppleva ljudklippen med hjälp av ett par hörlurar. Ljudklippen spelades upp 
för respondenten i en slumpmässig ordning. Efter att ha lyssnat på varje klipp tre gånger fick 
respondenten ge en bedömning av det upplevda avståndet mellan sig själv och ljudkällan. 
Utfallet skulle sedan visa ifall det uppkom avvikelser i avståndsbedömningen beroende på 
vilken inspelningsteknik som användes. Detta skulle i sin tur ge svar på undersökningens 
frågeställning.  
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De inspelningstekniker som användes i studien är följande: 

1.   Mono. En styck Oktava MK 012 MSP6 kondensator mikrofon i upptagningsfält: njure 
 

2.   Stereo. Ett par Oktava MK 012 MSP6 kondensator mikrofoner i upptagningsfält: 
njure. Uppsatta enligt ORTF (Office de Radiodiffusion Télévision Française).  

ORTF-tekniken är designad att efterlikna människans hörselsystem. Detta sker genom att 
placera av mikrofonerna i positioner där de simulerar avståndet mellan mänskliga öron. 
Mikrofoner är designade till att ha ett riktat upptagningsmönster som definierar i vilka 
riktningar ljud ska tas upp av mikrofonen (Huber 2010). Detta mönster karakteriseras av ett 
polardiagram som visar magnituden av den utgående ljudsignalen (i dB) och vilka vinklar det 
gäller för. Av det skälet användes endast mikrofoner av typen njure vid inspelningen av 
ljudkällan.  

Mikrofonerna monterades på ett stativ, med 1 meter mellan marken och mikrofonerna. 
Ljudkällan som användes i denna studie var ett gasdrivet signalhorn 6 . Detta signalhorn 
riktades mot mikrofonerna, med 1 meter ifrån marken och hornet. Inspelningar skedde med 
5 olika avstånd mellan mikrofonen och ljudkällan (20, 24, 28, 36 och 50 meter). För att ljudet 
respondenterna hör ska motsvara det inspelade ljudet i största möjliga mån skedde ingen form 
av modifiering på ljudfilerna. Modifiering av ljudfilerna hade kunnat påverka deras 
manifestering, och således påverkat resultatets reliabilitet. 

För att respondenterna skulle känna sig säker på uppgiften tog ett förtest plats. Alla 
respondenter fick då bedöma avståndet på tre ljudklipp innan testet inledes. De tre 
ljudklippen som användes var samma för alla respondenter och avståndsbedömningen från 
respondenten skulle likaså inte dokumenteras för dessa tre ljudklipp. Meningen var att 
motverka möjliga missförstånd och förse alla respondenter med en förkunskap till uppgiften. 
Uppspelningen av ljudklippen skedde med ett par hörlurar med dynamisk 
frekvensuppdelning, det vill säga att det inte skulle ske någon kompensation av frekvenser i 
de hörlurar som användes i studien.   

För att lyssnaren skulle vara säker i sitt svar presenterades varje ljudklipp tre gånger innan en 
avståndsbedömning tog plats. Att presentera ljudklippet en gång för respondenter är endast 
relevant ifall absoluta faktorer inom auditiva avståndsbedömningar skulle undersökas 
(Guerra 2014). När respondenten sedan lyssnat på ett klipp tre gånger gav denne en 
bedömning av det egocentriska avståndet.  

3.1.1   Datainsamling    

Formen av datainsamling för denna studie skedde i samband med strukturerade intervjuer. 
Valet att använda intervjuer som datainsamlingsmetod, görs oftast från en kvalitativ 

                                                        
6 Gasdrivet Signalhorn http://www.seton-sakerhet.se/gasdrivet-signalhorn.html#AVER%20PRO 
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utgångspunkt (Denscombe 2003). Denna studie utformades utifrån grundläggande 
kvalitativa metoder, men samtidigt hanterades och analyserades kvantitativ data.  

Under intervjun skulle respondenten, tillsammans med undersökaren, lyssna på alla tio 
ljudklipp. Varje ljudklipp spelades upp tre gånger innan respondenten gav sin bedömning av 
det egocentriska avståndet. Respondentens svar skrevs sedan ner av undersökaren. Under 
studien fick endast bestämda avstånd accepteras som ett giltigt svar. Svar som ”mellan 10 och 
15 meter” accepterades alltså inte. För att denna metod skulle producera ett mätbart resultat 
behövdes en större mängd deltagare. Det motiverades bland annat av följande referat:  

“The most elementary distinction between the two approaches lies in the use of 
words or numbers as the basic unit for analysis. On the one hand, there is 
‘quantitative research’, whose aim is to measure phenomena so that they can 
be transformed into numbers. Once the phenomena have been quantified, they 
lend themselves to analysis through statistical procedures – procedures which 
are very powerful but utterly dependent on receiving numerical data as the 
input” (Denscombe 2003 sid.230) 

Den typen av data som samlades in i denna studie var ordinal data, då de olika 
inspelningsteknikerna kan delas in i kategorier och jämföras med varandra (Denscombe, 
2003). För att studien skulle framföra ett rättvist resultat, skedde alla bedömningar under 
samma villkor. Det innebär att alla deltagares bedömningar tog plats i samma rum, med 
samma utrustning vid uppspelning. Trots att den information som samlades in var av det 
kvantitativa slaget användes en datainsamlingsmetod som oftast associeras med kvalitativa 
undersökningar.    

3.1.2   Dataanalys  

Den råa informationen presenterades i form av en tabell där varje kategori motsvarade en 
inspelningsteknik och tillhörande respondent. Respondentens avståndsbedömning 
dokumenterades i tillhörande avståndskategori där dessa kategorier sedan skulle jämföras 
med varandra för att presentera ett resultat.  

Denna data skulle visa ifall det existerar skillnader i respondentens svar beroende på vilken 
inspelningsteknik som användes. Denna data skulle förhoppningsvis visa hur och när dessa 
avvikelser uppstod. Huruvida respondenten gav en överskattning eller underskattning av det 
egocentriska avståndet, skulle svara på hur en avvikelse uppstod. Om denna avvikelse sedan 
uppstod vid ett avlägset eller närliggande avstånd, bestämde när avvikelsen uppstod. 

3.2   Metoddiskussion  

En stor mängd resurser behövdes för att intervjuer skulle kunna nyttjas som studiens 
datainsamlingsmetod. Respondentens tillgänglighet och tid krävdes för att intervjuerna skulle 
kunna ta plats.  Att dessa krav ställdes gjorde det i sin tur svårare att finna lämpliga 
respondenter för studien. Samtidigt tenderar intervjuer av samma skäl att medföra höga 
svarsfrekvenser (Denscombe 2003). Denna typ av datainsamlingsmetod medförde även att 
alla respondenter hade samma rättvisa förutsättningar när de svarade på intervjufrågorna. 
Det betyder att alla respondenter fick använda samma utrustning och ta del av samma förtest. 
Tillförlitligheten för denna datainsamlingsmetod återbygger också problematik då resultaten 
tenderar att vara subjektiva. Det förklaras av litteraturen på följande vis: ”The impact of the 
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interviewer and the context means that consistency and objectivity are hard to achieve. The 
data are, to an extent, unique owing to the specific context and the specific individuals 
involved.”  (Denscombe 2003, sid.190). I samband med egocentriska avståndsbedömningar 
och studiens frågeställning medförde detta ingen större problematik.   

Insamlingen av ordinal data i samband med strukturerade intervjuer kan tolkas som 
motsägande, då valet av intervjuer oftast görs i samband med insamlingen av kvalitativ data 
(Denscombe 2003). Metoden för denna studie krävde dock att ordinal data insamlades och 
analyserades i samband med strukturerade intervjuer. Förbestämda frågor ställdes av 
undersökaren under intervjun. Respondentens egocentriska avståndsbedömning uppskattat i 
meter, var outputen för dessa frågor. Denna output struktureras sedan som Ordinal data.  För 
att rättvist analysera kvantitativ data behövde alla aspekter av studiens metod att utföras 
korrekt. Användningen av denna typ av data underlättade även presentationen av studiens 
resultat.  

Respondentens avståndsbedömning kan variera beroende på om de har kännedom om 
ljudkällan och omgivningen. Lyssnarens kunskap för ljudkällan har i forskning visat sig ha en 
inverkan på egocentriska avståndsbedömningar (Zahorik 2005). Avståndsbedömningar 
visade sig bli mer precisa i respondenter med förkunskap för ljudkällan (Zahorik 2002). För 
att utesluta denna problematik kan en möjlig lösning vara att inkludera fler typer av ljudkällor 
i studien. Men utan att tillföra fler variabler till denna studie motverkades detta genom att 
presentera exempelljudklipp till respondenten innan testet inledes. Det är även viktigt att 
notera att icke-akustiska signaler inte behövde vara närvarande för att egocentriska 
avståndsbedömningar ska kunna ta plats (Guerra 2014).  Att införa en större mängd variabler 
i kvantitativ data medför problematik enligt följande referat: 

”Large volumes of data can be a strength quantitative analysis but, without care 
it can start to overload the researcher. Too many cases, too many variables, too 
many factors to consider – the analysis can be driven towards too much 
complexity. The researcher can get swamped.” (Denscombe 2007 sid.264) 

Problematik kunde uppstå ifall respondenten missförstått uppgiften. I ett försök att motverka 
möjliga missförstånd fick respondenten ta del av tre exempelljudklipp, som var fristående från 
själva studien. För att ge rättvisa förhållanden för alla respondenter skulle dessa 
exempelljudklipp vara samma vid alla tillfällen.  

Binaural hörsel, upplevd hörsel med två öron, är det enda kravet som ställdes för att en individ 
skulle kunna delta i undersökningen. Det finns dock en risk att respondenter kan ha haft 
nedsatt eller skadad hörsel utanför sin vetskap. Att utföra hörseltester för varje respondent 
var inte en möjlig åtgärd för detta problem. Studiens resultat bör inte ha påverkats av detta så 
länge respondenten kunde uppfatta skillnader i exempelljudklippen.  

3.2.1   Val  av  inspelningsmiljö    

En diskussion kan hållas kring vilken inspelningsmiljö som bör användas i samband med 
studien. Denna diskussion kretsar i stort kring valet att spela in ljudkällan utomhus, snarare 
än inomhus. Den miljö och omgivning som en ljudkälla befinner sig i har i forskning visat sig 
vara en påverkande faktor för auditiva avståndsbedömningar (Guerra 2014). Omgivningen 
kommer att forma ljudkällans reflektioner vilket i sin tur har en direkt påverkan på dess 
amplitud och frekvensspektrum (Zahorik 2002). Detta gör att en ljudkällas upplevda 
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ljudstyrka vid egocentriska avståndsbedömningar förändras beroende på omgivningen den 
befinner sig i.  

I de fallen där omgivningen erbjuder få reflekterande ytor är det svårt att avståndsbedöma 
ljudkällor som är obekanta för lyssnaren (Larsson 2006). Vid auditiva avståndsbedömningar 
nyttjas de reflekterande ljudvågorna för att bedöma avståndet till en ljudkälla. Lyssnaren 
bedömer då avståndet till ljudkällan med hjälp av ljud som kommer direkt från ljudkällan men 
samtidigt också dess reflektioner. Forskning stödjer reflektioner som en absolut roll i 
egocentrisk avståndsbedömning. Samtidigt finns det även forskning som visat motsatsen, att 
reflektioner är en relativ roll i egocentrisk avståndsbedömning (Guerra 2014). Det är också 
viktigt att notera hur en lyssnare använder akustiska faktorer i egocentriska 
avståndsbedömningar. Denna process förklaras av följande referat: 
 

“When a participant is estimating the distance of a sound source in their natural 
environment, it is rare for the individual to estimate the distance of the sound 
source using only one of the acoustic and/or non-acoustic cues that are present. 
Rather, the participant combines the different acoustic and non-acoustic cues, 
weighs each of them according to their quality and forms one approximate auditory 
distance judgment.” (Guerra 2014, sid.41) 
 

Denna studie ämnas undersöka om det finns skillnader i respondenters egocentriska 
avståndsbedömningar i stereo- och monoinspelningar. Skillnaderna mellan de två 
inspelningsteknikerna som används i denna studie förblir detsamma i alla miljöer, det vill säga 
att mikrofonernas upptagningsförmåga inte förändras av omgivningen de befinner sig i. Det 
är snarare energifördelningen av själva ljudkällan som direkt påverkas av omgivningen, vilket 
i sin tur tas upp av mikrofonerna (Guerra 2014).  

Likt Lisa Guerras forskning (2014) tog inspelningen av ljudkällan för denna studie plats i en 
utomhusmiljö. Detta val gjordes då denna studie var menad att besvara om det fanns 
skillnader i respondenters egocentriska avståndsbedömning mellan mono- och 
stereoinspelningar i öppna miljöer. Om det uppstod en märkbar skillnad i respondenternas 
avståndsbedömningar så kan vidare forskning kring ämnet i inomhusmiljöer vara passande.  

3.2.2   Val  av  utrustning    

Under denna undersökning var val av inspelningsutrustning ett viktigt moment. Bland annat 
valdes det att använda en naturlig ljudkälla snarare än att återskapa en med hjälp av högtalare. 
Detta var på grund av att valet av högtalare och förstärkare skulle bli en ytterligare faktor som 
kunde förändra studiens resultat. I likande studier (Guerra 2014) har speciella högtalare 
använts. Dessa högtalare är designade att sprida ljudkällan lika åt alla vinklar. Denna typ av 
högtalare var inte tillgänglig för införskaffning. Att spela in en naturlig ljudkälla var i detta fall 
mer lämplig för studien. Problematiken som uppstod av detta var dels att ljudkällan varierade 
för lyssnaren, varje gång den spelades upp. Under inspelningen skulle ljudkällan, det 
gasdrivna signalhornet, som regel inte att spelas upp mer än i 1 sekund. Trots detta var det 
näst intill omöjligt att återskapa samma ljudvåg för varje inspelning. Före 
inspelningssessionerna införskaffades ett flertal gasdrivna signalhorn.  Det var viktigt för att 
se till att ljudtrycket i signalhornet inte avtog under en längre tid av användning under 
inspelningarna. 
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4   Genomförande    

4.1   Produktbeskrivning  
Produkten består i sin helhet av 10 ljudklipp av ett signalhorn inspelat vid fem olika 
egocentriska avstånd. Fem av dessa ljudklipp är inspelade i mono och de resterande fem är 
inspelade i stereo. Termen egocentriska avstånd hänvisar i denna studie till avståndet mellan 
mikrofonen (lyssnaren) och ljudkällan. Artefakten är inspelad i en utomhusmiljö med ett 
öppet luftrum. Tidigare forskning inom auditiv avståndsbedömning har utförts i instängda 
miljöer, vilket begränsar mängden utrymme som direkt energi och efterklangsenergi kan 
färdas genom (Guerra 2014). Därför, för att korrekt bedöma auditiva avstånd till ljudkällor i 
öppna luftrum, behövde denna studie genomföras i en utomhusmiljö. Ljudkällan spelades in 
i en skogsmiljö där oönskade ljudobjekt som vind, trafik m.m. inte var närvarande. Genom 
studien ämnas bilda en förståelse kring de tekniker som tillämpats i liknande forskning och 
om alternativa metoder vid inspelningen av ljudkällor i så fall kan förändra en lyssnares 
förmåga att avståndsbedöma ljudkällor. 

De fem egocentriska inspelningsavstånden som användes i studien var följande: 20 m, 24 m, 
28 m, 36m och 50m. Dessa fem egocentriska inspelningsavstånd användes för båda 
inspelningsteknikerna.  Ljudobjektet som användes vid skapandet av artefakten var i form av 
ett gasdrivet signalhorn. Vid inspelning riktades detta signalhorn med mynningen mot 
mikrofonerna och brukades i korta tidsintervaller. För att förenkla utvärderingen av studien 
var det lämpligt att klippa upp ljudfilerna i respektive avstånd och inspelningsteknik vilket 
utfördes i mjukvaran Reaper (Cockos 2016).  

Studiens produkt utgörs av följande 10 ljudklipp: 

§   Mono – 20 m    
§   Mono – 24 m 
§   Mono – 28 m  
§   Mono – 36 m  
§   Mono – 50 m 
§   Stereo – 20 m  
§   Stereo – 24 m  
§   Stereo – 28 m  
§   Stereo – 36 m  
§   Stereo – 50 m  

 
För att säkerställa en brukbar inspelning av ljudkällan producerades tre tagningar av varje 
inspelning. Dessa tagningar har numrerats med respektive siffror ooo, oo1 och 002.  
 

4.2   Förstudie  
Inspelningsavstånden 1 m, 2 m, 4 m, 8 m och 16 m, var först tänkt att användas i koppling till 
studien. Dessa avstånd visade sig skapa problematik i samband med inspelningen av 
ljudkällan. Vid avstånden 1 – 4 m utsattes mikrofonerna för kraftiga ljudstyrkor. En effekt av 
den kraftiga ljudstyrkan är att det lätt skapades distorsion i inspelningen, vilket var något som 
gärna ville undvikas då det är svårt att ta bort i efterhand. Huber beskriver situationen på 
följande vis: 
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”Given our current technology, the process of changing the energy in one 
medium into a corresponding form of energy in another medium can’t be 
accoplished perfectly (although digital coding gets very close). Noise, distortion 
and (often) coloration of the sound are introduced to some degreee and, 
unfortunately, these effects can only be minimized, not eliminated.” (Huber 
2010, sid.38)  

Som denna text konstaterat, avtar en ljudvågs amplitud enligt den inversa kvadratlagen 
(Guerra 2014). ”The inverse square law tells us that a doubling of distance will make the sound 
pressure drop by 6 dB, therefore there will be a more significant difference in amplitude 
between the front and rear side when the source is close.” (Samuelsson 2015, sid.10).  

Avstånden 1 m, 2 m, 4 m, 8 m och 16 m medför, enligt den inversa kvadratlagen, en 30 dB 
skillnad i ljudtryck mellan avstånden 1 och 16 meter. Det utfördes då en provinspelning för att 
besluta ifall dessa egocentriska avstånd var lämpliga för studien. Genom dessa 
provinspelningar visade det sig inte vara möjligt att finna ett lämpligt gain-värde där 
närliggande avstånd inte skapade distorsion i inspelningen och som samtidigt var känslig nog 
att uppta ljudkällans efterklang vid de avlägsna avstånden. För att motverka detta valdes 
istället följande avstånd: 20 m, 24 m, 28 m, 36m, 50m. Denna revidering i inspelningsavstånd 
möjliggjorde utförbara inspelningsförhållanden och nämns i litteraturen som distant 
microphone placement techniques och beskrivs på följande vis: ”In this application, the 
pickup will largely rely on the acoustic environment to help achive a natural, ambient sound.” 
(Huber 2010, sid.148). Angående de nya inspelningsavstånden är det värt att notera att de inte 
längre är matematiskt korrekta enligt den inversa kvadratlagen. Denna omarbetning i 
artefaktens design hindrade inte utförandet av studiens frågeställning eftersom amplitud inte 
klassificeras i en absolut roll vid egocentriska avståndsbedömningar (Guerra 2014). 
Sammanfattningsvis valdes alltså de nya avstånden för att underlätta inspelningen av 
ljudkällan  

En förstudie av artefakten utfördes genom att låta ett antal personer ge en egocentrisk 
avståndsbedömning av de tio ljudklippen. Detta gjordes genom att bjuda in respondenter till 
studiolokalen vid Högskolan i Skövde. Respondenterna lyssnade på ljudklippen med ett par 
hörlurar och fick därefter ge sin avståndsbedömning för varje ljudklipp som presenterades. 
Alla respondenter som deltog lyckades upptäcka skillnader i avstånd mellan ljudklippen och 
förstod uppgiftens mål men fann det i vissa fall svårt att uppfatta det faktiska avståndet. Detta 
var ingen oväntad respons då det länge varit känt att människans auditiva 
avståndsuppfattning inte är lika väl utvecklad som vår förmåga att lokalisera en ljudkällas 
riktning (Larsson 2016). Talmanuset som användes i samband med denna förstudie visas i 
appendix A. 

4.3   Arbetsprocess    
Arbetsprocessen har skett i tre faser: förberedelsefas, inspelningsfas och klippningsfas.  

4.4   Förberedelsefas    
Första steget i produktionen var att finna en lämplig inspelningsplats och förbereda den 
utrustning som skulle behövas för att utföra processen. Tidigare forskning inom auditiv 
avståndsbedömning har utförts i instängda miljöer, vilket begränsar mängden utrymme som 
direktljud och efterklang kan färdas genom (Guerra 2014). Därför, för att korrekt bedöma 
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auditiva avstånd till ljudkällor i öppna luftrum, genomfördes denna studie i en utomhusmiljö. 
Ljudkällan spelas in i en skogsmiljö där oönskade ljudobjekt som vind och trafik inte var 
närvarande.  

En grusväg ansluten till Binnerbergsvägen, 8 km utanför Skövde centrum, valdes som 
inspelningsplats. Inspelningen av ljudobjekten tog plats vid kvällstid för att minimera 
mängden oönskade ljudobjekt som fågelkvitter och trafik. Att finna en inspelningsplats i 
utomhusmiljö helt fri från sekundära ljudkällor var inte en möjlighet för denna studie. Vid den 
inspelningsplats som valdes bedömdes sekundära ljudkällor inte hindra utförandet av studien.   

Väderapplikationen SMHI (SMHI 2016) används för att säkerställa att regnskurar eller 
kraftiga vindar inte ska närvara vid inspelningen. Vid dagen för inspelning rapporterades 
växlande molnighet med vindar på cirka 2 m/s.  

4.5   Inspelningsfas    
En stor del av inspelningsfasens process inspirerades av Lisa Guerras (2014) studie. Guerras 
studie utfördes på följande vis: ”The task was completed using three different noise stimuli 
(pink noise, pulse train, speech), seven different microphone to loudspeaker distances (1 ft, 2 
ft, 4 ft, 8 ft, 16 ft, 32 ft, and 64 ft) and seven different reflection delays (0 ms, 10 ms, 20 ms, 40 
ms, 80 ms, 160 ms, and 320 ms).”. Guerras mål med denna studie var att undersöka hur sena 
reflektioner av ljudkällor påverkar respondenters egocentriska avståndsbedömning. Guerra 
förklarar i sin text att inspelningen måste ta plats i en utomhusmiljö för att korrekt kunna 
bedöma det egocentriska avståndet i öppna luftrum (Guerra 2014). Dock infinner sig texten 
inte i någon diskussion kring hur valet av mikrofon eller inspelningsteknik kan påverka 
egocentriska avståndsbedömningar.  

Guerra (2014) valde i sin studie att inkludera flera typer av olika ljudkällor. För att 
åstadkomma detta användes ett så kallat rundstrålande högtalarsystem. Denna typ av 
högtalare distribuerar ljud i alla riktningar och bedömdes lämplig för Guerras studie. Att 
bruka denna typ av utrustning för denna undersökning var inte en möjlighet.  Därför fick en 
annan typ utav ljudkälla användas. Ett gasdrivet signalhorn bedömdes vara en passande 
ljudkälla då den klarade av att framhäva kraftiga amplitudvärden även vid längre avstånd.   

Två inspelningstekniker används i samband med studiens inspelningsfas. Båda dessa 
inspelningstekniker använder samma typ av mikrofon och monteras med hjälp av samma 
utrustning. Mikrofonmodellen som användes under inspelningsfasen var en Oktava MK 012 
MSP6 kondensatormikrofon. Denna mikrofon var vid båda inspelningstillfällen konfigurerad 
i upptagningsfältet njure och monterades på ett stativ med 1 meters avstånd mellan marken 
och mikrofonens kapsel.  

De båda mikrofonerna installerades i tillhörande mikrofonspin och vindskydd för att 
motverka oönskade artefakter i ljudbilden. Ett mikrofonspin är en typ av mikrofonfäste 
designat att stoppa vibrationer från att färdas genom mikrofonstativet till mikrofonens 
membran. Vindskyddet som användes var av tillverkaren Rycote. Dessa vindskydd är byggda 
av ett tjockt pälsliknande material och stoppar en stor mängd vindbrus från att påverka 
inspelningens kvalitet. Båda mikrofonerna kopplades med XLR-kabel till en ZOOM H6 
portabel inspelare. För att finna ett lämpligt gain-värde utfördes en testinspelning vid 20 m 
avstånd från mikrofonen. Dugligheten av gain-värdet bedömdes utifrån dess förmåga att 



 
19 

uppta ljudkällas akustiska aspekter utan att framhäva digitala biljud och distorsion. Utifrån 
denna bedömning valdes nivå 5 som ett passande gain-värde.  

En lina med inspelningsavstånden markerade i röd reflextejp användes för att underlätta 
inspelningsfasen och undvika felaktiga avstånd. Trots att både mikrofonspinn och vindskydd 
användes vid inspelning fanns det en chans att extra kraftiga vibrationer eller vindar kunde 
förstöra resultatet. Genom att använda signalhornet i tre tidsintervaller kunde det säkerställas 
att minst en brukbar tagning av inspelningen skapades. Denna procedur upprepades vid varje 
avstånd med en 30 sekunders paus emellan varje tagning. Pausen emellan varje tagning var 
viktig för att se till att efterklangen av signalhornet hann dö ut.  

Eftersom antalet tillgängliga mikrofoner var begränsade till två fick inspelningen av artefakten 
i mono och stereo ske separat. Båda mikrofonerna var av samma modell och var konfigurerade 
i upptagningsfältet njure för att underlätta utvärderingen av studiens resultat.  Vid inspelning 
av ljudkällan i mono riktades mikrofonen med hjälp av ett stativ rakt mot ljudkällan. 
Stereoinspelningen använde två fristående mikrofonstativ och konfigurerades enligt ORTF. 
ORTF-metoden använder två kondensatormikrofoner ett vid 17 cm avstånd mellan 
mikrofonernas kapslar. I figur 9 visas en grafisk representation av två mikrofoner i 
upptagningsfält njure, uppsatta enligt ORTF. Under stereoinspelningen av artefakten riktades 
mikrofonerna med ORTF-uppsättningens mittpunkt mot ljudkällan.  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Figur 97 

4.6   klippningsfas  
De inspelade ljudfilerna klipptes i mjukvaran Reaper (Cockos 2016).  För att rättvist 
presentera akustiska signaler som frekvens och amplitud utfördes det ingen modulation eller 
mixning av dessa ljudklipp. Klippningsfasen resulterade i 30 brukbara ljudfiler för studien.  

 

                                                        
7 Bild tillgänglig: https://en.wikipedia.org/wiki/ORTF_stereo_technique  
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5   Utvärdering  
Syftet med arbetet har varit att undersöka skillnader mellan människans auditiva 
avståndsbedömning i mono och stereo. I detta kapitel presenteras hur undersökningen 
genomfördes. Därefter redovisas en resultatsammanställning som har analyserats utifrån 
kvantitativ data. Undersökningen har genomförts med sju respondenter som alla är mellan 20 
och 26 år. Dessa respondenter fick var och en, separat från varandra, ta del av en strukturerad 
intervju. Könsfördelningen var ojämn med 6 män 1 kvinna, anledningen till detta var att det 
var svårt att hitta kvinnor som kunde delta i studien. I undersökningen gavs 
avståndsbedömningar i bestämda avstånd. Det innebar alltså att svar som ”ungefär 20 meter” 
eller ”mellan 30 och 35 meter” inte accepterades som giltiga avståndsbedömningar. 

Undersökningarna genomfördes under en dag i studiolokalen vid Högskolan i Skövde. Varje 
undersökning genomfördes under så liknande förutsättningar som möjligt. Hög prioritet låg 
på att varje undersökning skulle bestå av en grundlig och lättförståelig förklaring av 
respondentens uppgift, genomgång av exempelljudklipp och dokumentation av 
respondentens avståndsbedömningar. Det som dokumenterades vid undersökningstillfällen 
var respondentens avståndsbedömning av alla tio ljudklipp. Den kvantitativa datan 
sammanställdes sedan med hjälp av diagram, som låg som underlag för analys mellan de två 
inspelningsteknikerna.  

5.1   Presentation  av  undersökning  
Första steget mot att genomföra undersökningen var att uppsöka och kontakta möjliga 
respondenter. Som tidigare beskrivet skulle undersökningen använda sig av personer med 
binaural hörsel, det vill säga att de kan uppfatta ljud med två öron. Utgångspunkten var att 
testa på studenter vid Högskolan i Skövde. De personer som senare deltog i undersökningen 
var från olika inriktningar inom dataspelsutveckling. Sju personer visade intresse till 
undersökningen och blev därmed inbjudna. Mängden respondenter bedömdes vara lämplig 
för att nå undersökningens mål.  

Alla respondenter tog del av undersökningen vid olika tillfällen under samma dag. Var och en 
av respondenterna fick sätta sig framför en dator och ta på sig ett par hörlurar. Framför sig 
såg de 13 filer. Dessa 13 filer uppgör alstret för undersökningen. 

När respondenten kom till testplatsen presenterade undersökaren sig själv och 
undersökningen. I presentationen av undersökningen valdes det att inte förklara att vissa 
klipp var i mono och andra i stereo samt vilka avstånd som skulle komma att presenteras. 
Gemensamt för alla undersökningar var att de genomfördes enskilt där alla respondenter fick 
samma genomgång av deras uppgift i undersökningen. Det förklarades då att respondenten 
skulle få lyssna på tio ljudklipp och ge en avståndsbedömning för dessa klipp. Det lades stor 
vikt vid att tydligt förklara respondentens uppgift innan undersökningen påbörjades. Detta 
hjälpte till att undvika missförstånd som skulle kunna förändra resultatet. För vissa 
respondenter kan den informationen möjligtvis förändra deras generella uppfattning av ljudet 
jämfört med de respondenter som inte vet skillnaden mellan mono- och stereoinspelningar. 
Respondenterna blev också tillsagda att inte ge avståndsbedömningar över 100 m eller i 
ungefärliga avstånd. Det har länge varit känt att människans förmåga att bedöma avstånd med 
hjälp av ljud inte är lika utvecklad som vår förmåga att bedöma riktning (Larsson 2006).  Av 
den anledningen var det lämpligt att ge respondenterna restriktioner för 
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avståndsbedömningen.  Under pilottestet gav en av respondenterna en avståndsbedömning 
på 300 m. Detta försvårade senare utvärderingen av resultatet.  

Innan respondenterna började avståndsbedöma de tio ljudklippen fick de lyssna på 3 ljudklipp 
med namnen: Test_01, Test_02 och Test_03. Dessa innehåller samma inspelning som de tio 
resterande ljudklippen. På så sätt fick respondenterna bekanta sig med ljudkällan och dess 
omgivning. Innan testet påbörjades blev respondenterna tillfrågade ifall de förstod uppgiften 
och om de har några frågor. Ljudklippen spelades upp i följande ordning: 

•   Stereo – 24 m 
•   Stereo – 28 m 
•   Stereo – 50 m  
•   Mono – 20 m  
•   Mono – 36 m  
•   Stereo – 20 m 
•   Mono – 24 m 
•   Mono – 28 m  
•   Mono – 50 m 
•   Stereo – 36 m 

För respondenten upplevdes följden av ljudklipp som slumpvis. Respondenten fick lyssna på 
varje ljudklipp tre gånger. Efter den tredje gången skulle respondenten ge en bedömning om 
det upplevda avståndet till ljudkällan. Respondenten hade ingen kontroll över vilka ljudklipp 
om skulle spelas utan undersökaren skötte själv all kontroll över datorn och uppspelningen av 
filerna. Respondenternas avståndsbedömningar dokumenterades först på papper och skrevs 
sedan in i ett Excel-dokument. 
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5.2   Analys  
I detta kapitel introduceras resultaten från undersökningen i form av kvantitativ data. 
Resultatet presenteras här vid diagram 1. Den visar resultatet för alla 7 respondenter som i 
tabellen namngetts som deltagare.  

 

Diagram 1 

Det inkluderas även en sammanställning av medelvärdet för de sju respondenternas 
avståndsbedömningar. Denna sammanställning skapades genom att summera värdet av 
avståndsbedömningen vid respektive inspelningsavstånd, dividerat till antalet respondenter. 
Denna sammansatta summa avrundades till närmsta tiondel för att förenkla utvärderingen. 
Här syns det tydligt att medelvärdet för 20 och 50 meter är relativt lika. Diagram 2 visar den 
visuella representationen av det sammanställda medelvärdet från de sju respondenternas 
avståndsbedömningar. Det vertikala värdet i diagram 2 representerar avståndet i meter.   
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5.2.1   Skillnader  mellan  avstånd    
Sammanställningen av respondenternas avståndsbedömning i mono visar på en relativ jämn 
ökning i respondentens bedömning i samband med ökat avstånd från mikrofonen. Resultaten 
visar att respondenter har någorlunda lättare för att uppfatta avstånd i monoinspelningar. 
Nedan följer en sammanställning av undersökningens kvantitativa data i ett överskådligt 
diagram (se diagram 3 och 4). Varje linje i följande diagram representerar en respondents 
avståndsbedömning i både mono och stereo. Det vertikala värdet representerar här avstånd i 
meter.   

 

 

 

Diagram 3 
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Diagram 4 

 

 

 

 

5.2.2   Skillnader  mellan  mono  och  stereo  
Sammanställningen av undersökningen visar flest antal konsekventa svar vid avstånden 20 
och 36 m. Vid dessa avstånd är medelvärdet av de sammanlagda avståndsbedömningarna 
relativt lika, 7.3 och 8,1 vid 20 m samt 25,3 och 25,7 vid 36 m. Det som är intressant att 
analysera är avvikelserna som uppstår vid 24, 28 och 50 meters avstånd.  

I sammanställningen av undersökningen kan man tydligt se att avståndsbedömningarna av 
mono inspelningar håller en jämn ökning (se diagram 5). Den gröna linjen representerar här 
det faktiska avståndet. Av de två inspelningsteknikerna är monokurvan den som är mest lik 
kurvan för det faktiska avståndet. Medelvärdet av monoinspelningarna visar en ständig 
ökning, till skillnad från stereoinspelningar som vid vissa tillfällen sjunker i samband med 
ökat avstånd.  

I en jämförelse kan man bland annat se att avståndsbedömningarna i mono och stereo inte 
visar samma resultat. Ingen av de respondenter som deltog i underökningen fick samma 
avståndskurva vid mono och stereoinspelningarna. Vissa av respondenterna visar på snarlika 
avståndskurvor om man bortser från ett antal avvikelser. Grafen visar också tydligt att 
majoriteten av avståndsbedömningarna var en underskattningar av det faktiska avståndet.  
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Diagram 5 

 

5.2.3   Överskattning  och  underskattning    
I följande grafer (se diagram 6 och 7) kan vi se sambandet mellan överskattningar och 
underskattningar. Det går då enkelt att se hur avvikelser i det upplevda avståndet har uppstått. 
Det som har visat sig uppenbart är att en ledande majoritet av avståndsbedömningar, i både 
mono och stereo, var en underskattning av det faktiska avståndet. Diagram 8 och 9 visar hur 
stor del av respondenternas bedömningar som var en ökning eller minskning av förgående 
värde. Vid avståndet 20 meter har alla avståndsbedömningar markerats som ”oförändrat”, då 
undersökningen inte inkluderade ett avstånd under 20 meter. Trots att flertalet 
avståndsbedömningar var en underskattning av de faktiska avstånden har respondenterna 
lyckats uppfatta en skillnad i avstånd. Även här visar monoinspelningar på en mer konsekvent 
värdeökning i jämförelse med stereoinspelningar.   

I diagram 8 ser vi att en majoritet av respondenternas avståndsbedömningar ökar i värde från 
24 till 28 meter.  Av dessa avståndsbedömningar var fyra underskattningar av det faktiska 
avståndet, två var överskattningar och en bedömde det korrekta avståndet. Diagram 9 visar 
istället att majoriteten av respondenterna minskade värdet mellan avstånden 24 och 28 meter. 
Samtliga 7 respondenter gav då en underskattning av det faktiska avståndet. Trots att 
avstånden 24 och 28 meter i stereo spelade upp efter varandra, uppfattade en majoritet av 
respondenterna ett minskat avstånd.   
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Diagram 6 & 7 

 

 

Diagram 8 och 9 

5.3   Slutsatser  
Syftet med arbetet var att undersöka skillnader i auditiva avståndsbedömningar mellan 
inspelningar i mono och stereo. Närmare bestämt var syftet med arbetet att undersöka hur en 
lyssnare upplever egocentriska avstånd i mono- och stereoinspelningar. Det undersöktes även 
hur antalet under- och överskattningar påverkas av de två inspelningsteknikerna. I detta 
kapitel kommer datan från de strukturerade intervjuerna att sammanfattas och kopplas till 
studiens problemformulering. 

Det finns externa faktorer som kan påverka resultaten i den här typen av undersökning och 
detta har tyvärr inte kunnat tas i beaktning då analysen genomfördes. Därför bör all statistik 
avläsas med vetenskapen kring dessa omständigheter. Saker som nervositet och personligt 
engagemang för uppgiften kan ha avspeglats i respondenternas avståndsbedömningar vilket 
är ett problem som är svårt att undkomma. Det kan också visa sig att en respondent har en 
hörselnedsättning utan att veta om det. Att testa varje medverkande respondent för någon 
form av hörselnedsättning uteslöts, då detta hade utökat undersökningens storlek och gjort 
det svårare att hantera utförandet av studien för undersökaren. Dessutom saknades lämplig 
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kunskap och utrustning för att utföra en rättvis undersökning av det slaget. Fokus lades istället  
på att alla personer skulle ha fått ta del av exakt samma information och genomföra uppgiften 
på likvärdiga sätt.  

Respondenternas fördelning kan även ha påverkat resultatet då vissa könsgrupper blev 
underrepresenterade i denna studie. För ett mer trovärdigt och generaliserbart resultat hade 
det varit önskvärt att få en totalt balanserad testgrupp. Bland annat led det brist på kvinnor 
som hade möjlighet att medverka i undersökningen. Detta beror sannolikt på att jag 
personligen inte har lika mycket nära kontakter inom denna målgrupp. 

Utifrån den data som samlats in och analyserats för studien går det att dra slutsatsen att 
respondenter har haft lättast att uppfatta skillnader i avstånd i monoinspelningar. Resultatet 
visar på snarlika värden för båda inspelningstekniker vid avstånden 20 och 36 m. Avvikelser i 
avståndsbedömningar sker vid avstånden 24, 28 och 50 m.   

Svaren på problemformuleringen är följande: 

•   Vilka skillnader uppkommer i respondentens egocentriska avståndsbedömning 
beroende på vilken teknik som används? 

De respondenter som utförde testet gav olika värden i avståndsbedömningar beroende på 
vilken teknik som användes. Majoriteten av de avståndsbedömningar som gavs var en 
underskattning av det faktiska avståndet i de båda inspelningsteknikerna. Resultatet antyder 
på att respondenter har haft det lättare att uppfatta auditiva avstånd vid monoinspelningar. 
Det är dock inte möjligt att verifiera på grund av studiens begränsande omfattning och en 
avsaknad för tidigare forskning kring ämnet. Det har länge varit känt att vi människor har det 
lättare att bedöma och analysera en ljudkällas riktning när ljudet presenteras i stereo jämfört 
med mono (Larsson 2006). För att nå en slutsats till vilken inspelningsteknik som lämpar sig 
för egocentriska avståndsbedömningar behövs det framtida forskning kring  ämnet. Resultatet 
för studien visar tendenser på att det blir en skillnad, och skulle studien använt sig av fler 
respondenter är det möjligt att den märkbara differensen hade blivit större eller till och med 
förändras.  

•   Hur och när sker dessa avvikelser? 

Från en jämförelse i avståndsbedömningar mellan de två inspelningsteknikerna visar att de 
största avvikelserna sker vid avstånden 24, 28 och 50 meter. Dock är resultaten inte tillräckligt 
konsekventa för att det tydligt ska kunna gå att urskilja hur de uppstår.  
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6   Avslutande  diskussion  
Detta kapitel sammanfattar arbetet från frågeställningen till slutsatsen. Här diskuteras också 
olika problem som uppstod och som kan ha påverkat resultatet. Det som också tas upp är 
ändringar och förbättringar som kan göras ifall studien leder till framtida arbeten.   

6.1   Sammanfattning  
Med min utgångspunkt i att granska skillnader i personers avståndsbedömningar i mono- och 
stereoljud genomfördes en undersökning på 7 testpersoner varav 6 var män och 1 var kvinna.  

Den teoretiska bakgrunden byggde på tidigare forskning kring auditiv avståndsuppfattning 
och de akustiska faktorer som påverkar människans förmåga att uppleva avstånd med hjälp 
av ljud.  

För att undersöka detta ämne skapades 10 olika ljudinspelningar av en ljudkälla. Ljudkällan 
spelades i både mono och stereo vid avstånden 20, 24, 28, 36 och 50 meter. För att en rättvis 
bedömning skulle utföras av resultatet användes strukturerade intervjuer för att samla in 
kvantitativ data. På så sätt fick alla respondenter som deltog samma förutsättningar. De 
respondenter som visade intresse för undersökningen bjöds in till studiolokalen vid 
Högskolan i Skövde. Där fick de lyssna och ge sin avståndsbedömning för respektive ljudklipp.  

Det kvantitativa resultatet visade sig vara svårt att presentera då 7 respondenter är ett alltför 
begränsat antal för en sådan här studie. Resultatet visar på en märkbar skillnad i 
avståndsbedömningar mellan inspelningstekniker i mono och stereo men studien behöver öka 
sin omfattning för att kunna verifieras. De största avvikelserna i respondenternas 
avståndsbedömningar var i stereoinspelningarna. Det visade sig över lag vara lättare för 
respondenter att bedöma avståndet för ljudklipp inspelade i mono.  
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6.2   Diskussion  

6.2.1   Genomförande  av  undersökningen  och  antalet  respondenter    
I sin helhet fungerade genomförandet av undersökningen bra. Det framträdde inte några 
större problem med att få respondenterna att förstå hur testet skulle utföras. Dock hade ett 
större antal medverkande respondenter underlättat själva utvärderingen av undersökningens 
resultat. Från de sju respondenter som deltog gick det att uppmärksamma potentiella 
skillnader mellan mono- och stereoljud, men en mer omfattande studie hade behövts för att 
verifiera forskningsresultatet. Guerra (2014) använde i sin undersökning 14 respondenter.   

6.2.2   Undersökningens  metod  och  utformning  
I efterhand kan det tyckas att undersökningens metod skulle behövts revideras ytterligare.  I 
undersökningen fick respondenterna genom strukturerade intervjuer lyssna på ljudklippen i 
en slumpmässig ordning, för att sedan ge en avståndsbedömning i meter för respektive klipp. 
I denna typ av undersökning hade det möjligtvis varit lämpligt att formulera om strukturen 
för intervjun. Man skulle bland annat kunna spela upp ljudklipp i par där respondenten får 
förklara ifall de uppfattade skillnaden mellan ljudklippen som att avståndet minskade eller 
ökade. Således skulle det vara lättare att skapa en förståelse för hur mono- och 
stereoinspelningar påverkar människans förmåga att bedöma auditiva avstånd. Med 
undersökningens nuvarande metod går det att dra generella slutsatser till hur dessa skillnader 
uppfattas men dessa slutsatser är stundtals inkonsekventa.    

Under genomförandet för undersökningens metod reviderades inspelningsavstånden för 
studien. Inspelningsavstånden som först planerats att användas; 1, 2, 4, 8 och 16 meter, visade 
sig inte vara lämpligt för den typen av ljudkälla som valdes. Därför expanderades avstånden 
till 20, 24, 28, 36 och 50 meter istället. Detta kan ses som en brist då avstånden inte längre är 
matematiskt korrekt enligt den inversa kvadratlagen. Guerra (2014) använde i sin forskning 
avstånden; 1, 2, 4, 8, 16, 32 och 64 ft.  

Ljudkällan som användes till undersökningen var i form av ett gasdrivet signalhorn. I liknande 
forskning kring egocentrisk avståndsbedömning har ett flertal olika ljudkällor brukats. 
Guerras (2014) använde i sin undersökning 3 olika typer utav ljudkälla som alla spelades upp 
i högtalarsystem. Denna typ utav utrustning var inte ett tillgängligt alternativ inför 
genomförandet men skulle kunna inkluderas i framtida studier inom ämnet.   

6.2.3   Genus  och  Kulturella  aspekter    
Av de sju respondenter som deltog var endast en som var kvinna. Detta gjorde det omöjligt att 
sammanfatta en slutsats om skillnaderna mellan de båda könen. Själva genusaspekten låg inte 
i fokus i detta arbete. Att aspirera ett jämt antal kvinnor och män hade kunnat utveckla 
undersökningens resultat. På grund av avsaknaden av kvinnor jämförs inte könens 
prestationer då det skulle vara ytterst inkorrekt att påstå att det ena könet presterade 
annorlunda än det andra när antalet respondenter är ojämnt.  

Samtliga sju respondenter förstod vad ett gasdrivet signalhorn var för något och hade en 
generell uppfattning för hur den låter. Detta objekt är relativt vanligt i en europeisk kultur 
men kan vara ett ovanligt för vissa kulturer.  
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6.2.4   Forskningsetiska  aspekter  
I alla typer av studier där det används respondenter är det viktigt att det ställs höga krav på 
att de etiska aspekterna följs av forskaren. Vid användandet av intervjuer i sin undersökning, 
måste forskaren försäkra sig om att respondenterna inte kan identifieras och att de inte 
riskerar att lida någon skada av studien. För en studie som använder sig av ljud är det viktigt 
att ljudnivåerna inte skadar eller är obehagligt för lyssnaren.  

Det är också viktigt att forskaren är öppen och ärlig kring sin undersökning. Det är därför 
viktigt att respondenten vet vad syftet är med intervjun och undersökningen. Samt att den 
information som samlas in behandlas konfidentiellt.  

6.2.5   Samhällelig  nytta  
Mycket forskning har gjorts kring människans förmåga att lokalisera ljudkällor. Men däremot 
finns det få undersökningar på hur skillnaden mellan mono och stereo kan påverka denna 
förmåga. För forskare som arbetar inom egocentrisk avståndsbedömning kan det vara 
intressant att utveckla vår förståelse kring just det ämnet.  

6.3   Framtida  arbete  
Detta arbete finner sig i allra största grad användbar för forskning inom egocentrisk 
avståndsbedömning. I ett kortsiktigt perspektiv skulle man fokusera på att skapa en jämn 
fördelning bland män och kvinnor som deltar i undersökningen. Detta hade underlättat 
granskningen av arbetet då det skapar ett bredare perspektiv kring skillnaderna mellan könen. 
För att utveckla trovärdigheten av undersökningens resultat hade det även behövts inkluderas 
ett större antal respondenter. 

Ur ett långsiktigt perspektiv skulle metoden för undersökningen göras om till att både 
inkludera fler avstånd och inspelningstekniker. Det skulle möjliggöra en mångsidig och 
substantiellt innefattande överblick av de avvikelser som uppkommer mellan mono- och 
stereoinspelningar. Artefakten har i denna undersökning fungerat att använda för att utvinna 
relevant kvantitativ data, men det skulle vara till stor nytta att forska vidare på vilka metoder 
som skulle kunna visa sig vara mest gynnsam. Att presentera ljudklippen för respondenten i 
par kan möjligtvis göra det lättare att utvärdera hur respondenter uppfattar skillnader mellan 
mono- och stereoinspelningar som en ökning eller minskning av avståndet.  
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Appendix  A  -    Talmanus  #1  
- Du kommer nu att få lyssna på 10 ljudklipp.  

- Dessa Ljudklipp är en inspelning av ett gasdrivet signalhorn i en skogsmiljö.  

- Du kommer att få lyssna på varje klipp tre gånger.  

- Efter att du lyssnat på ett klipp tre gånger vill jag att du ger en bedömning av avståndet, 
mellan dig och signalhornet. 

- För att förtydliga, vill jag att du ger en bedömning av det upplevda avståndet mellan dig själv 
och signalhornet.  

- Det är viktigt att du ger en självständig bedömning av varje ljudklipp.  

- Är något oklart? 

 

- Innan vi drar igång kommer jag spela tre exempelklipp för dig. 

- Alla dessa ljudklipp är inspelade vid olika avstånd och kommer förbereda dig för det senare 
testet.  

- Känner du dig redo? 

 

Spela Exempel ljudklipp: 

§   MONO – 20 m – 002 
§   STEREO – 50 m – 002 
§   MONO – 28 m – 002 

 

-Du har nu fått höra de tre exempelklippen, känner du dig redo att fortsätta? 

 

Spela ljudklipp i flöjande ordning: 

§   MONO – 24 m – 001 
§   STEREO – 28 m – 001 
§   STEREO – 50 m – 011 
§   MONO – 20 m – 001 
§   MONO – 26 m – 001 
§   STEREO – 20 m – 001 
§   STEREO – 24 – 001 
§   MONO – 28 – 001 
§   MONO – 50 m – 001 
§   STEREO – 26 – 00 


