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PREFERENCE JUDGMENTS OF SOUND INTENSITIES* 

A comparison between sensory and preferential, types of 

judgment 

Jarl Backman 

Preference as a motivational concept was considered as 

an organismic disposition and a model which contained a 

region with three distinct points of preference was tes

ted according to correspondence with.sensory data. The 

preference region was limited by an upper and a lower 

limit and in between there was a maximum point of pre

ference. The experimental subjects were instructed to 

produce the three categories when stimuli consisted of 

simple sinusoidals. 

The experimental studies started with an exploratory 

experiment where the preference level was registered 

by a threshold technique and was followed by an experi

ment where the metric properties of the region were 

tested. The three categories were found to form an equi

distant scale. The two following experiments could mostly 

be characterized as invariance studies över minor proce

dural changes. In the four experiments which followed,-

changes in preference region were predicted from sensory 

laws e. g. temporal integration, equal loudnesscontours 

and adaptation. The predictions were all supported with 

minor exceptions. 

Finally, the independence assumption between the two ears 

was tested and the assumption was verified. The experimen-



tal results showed that the preference region can bs 

considered as a limited part on the loudness continuum 

and that this region follows sensory or psychophysical! 

principles of judgment. 

* The writer is indebted to Drs Mats Björkman/ Berndt 

Brehmer, Sten Henrysson and Ingvar Lundberg for having 

read the manuscript and given valuable comments. 
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INTRODUKTION OCH PROBLEM 

Inom skilda grenar av psykologin kan man under 68nare 

tid märka ett påtagligt förhöjt intresse för hur män

niskan gör bedömningar och vilka processer som svarar 

mot dessa bedömningar. Har har t.BX. studiet av senso-

ri8ka processer utmynnat i empiriska lagar över hur in

dividers observerbara bedömningar ar relaterade till 

fysikaliska energikonfigurationer. Förutsatt att man 

känner den information som organismen mottager och kan 

registrera den resulterande bedömningen är nödvändiga 

förutsättningar uppfyllda för att söka vad man ibland 

benämner "the judgmental law." Den "medierande" process 

som förklarar bedömningslagen utgör då det teoretiska 

steget i bedömningsforskningen. De observerade bedöm

ningarna bildar den grund på vilken inferenser om sen

sationer eller sensoriska processer baseras. Man antar, 

explicit eller implicit att de bedömningar försöksper

soner gör är direkta indikatorer på sådana sensoriska 

variabler. Experiment av den här typen har exempelvis 

i ett flertal fall visat att relationen mellan s.k. sen

sationer och fysikaliska mått på stimuli kan beskrivas 

med en potensfunktion (se t.ex. Stevens« 1966 a) 

Det finns emellertid på vissa håll en klart uttalad ten

dens till att göra bedömningar och bedömningsprocesser 

per se till föremål för.experimentella studier. In

dividens bedömningar betraktas då inte alltid längre som 

direkta korrelat till enbart sensoriska processer. Det 

kognitiva beteende vi kallar bedömning inrymmer här även 

andra psykologiska processer. Poulton (1966) ansluter sig 

till ett sådant synsätt: 
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"In this view a magnitude estimate is a mixture between 
'how it seems ' and 'how I judge it Central proces
ses involving judgment cannot be understood entirely in 
terms of the behavior of the sense organs. The mechanisms 
of response learning and of response bias must be includ
ed in any adequate description»" (Poulton, 1968, sid. 17) 

Poulton anser alltså att sensoriska processer, som åter

speglar aktiviteter hos sinnesorganen, är otillräckliga 

for att beskriva bedömningar. Bedömningar såsom de behand

las i den sensoriska psykologin är med andra ord alltför 

snävt definierade. Ett sådant synsätt har de allra senaste 

åren fått allt fler företrädare (se t.ex. Anderson, 1970» 

Bieri et al., 1S66; eller Luce & Galanter, 1963). 

Vad man kanske främst saknat i den sensoriska psykologin 

ar ett omhändertagande av motivationella inflytanden i 

bedömningar. Man är emellertid på senare tid övertygad om 

att motivaHonella faktorer måste inkorporeras i en teori 

om den perceptuella (sensoriska) organisationen av stimuli. 

Tucker (1964) belyser riktigheten i en sådan uppfattnings 

"The system of values and preferences held by a person^ 
probably affects hie view of the world and his perceptions 
derived from information coming to him. An indication of 
the actuality of this effect is the set of statements con
cerning requirements that scientists, judges, etc. > be ob
jective in their observations and judgments. "Probably our 
view of the nature of the world and the nature of the ope
rating systems influences our senses of values and prefe
rences. Thus there are cross influences in both directions 
between the two areas of judgment,"(Tucker, 1964, sid. 87). 

Tucker menar således att perceptuella bedömningar påver

kas av preferenser och att preferentiölla bedömningar på

verkas av percept, att det råder en växelverkan mellan de 

två bedömningstyperna. 
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Målsättning 

Preferensbedömningar utgör en speciell typ av bedömning

ar som skiljer sig från s.k. sensoriska bedömningar. Den 

sistnämnda typen av bedömningar sägs konventionellt åter

spegla karakteristika hos "sinnesorganen", "sensoriska 

processer" eller "recBptorbeteende" medan preferenser ut

gör indikatorer på "affektiva" eller "motivationella" pro

cesser. De metoder som kommit till användning vid senso

riska bedömningar, de s.k. psykofysiska metoderna, ger e-

mellertid föga eller inget utrymme för ett omhändertagan

de av affektiva eller motivationella komponenter i bedöm

ningarna. Ett viktigt undantag utgör dock den metodik som 

utvecklats i anslutning till "theory of signal detection" 

(Tanner & Swets, 1954). 

Avsikten i detta arbete är att studera hur- individer gör 

preferensbedömningar av enkla fysikaliska stimuli samt gö

ra jämförelser med sensoriska bedömningar. Arbetet behand

lar preferenser i mycket snäv bemärkelse, nämligen av enk

la fysikaliska ljudintensiteter. Detta motiverat av att 

möjligheten till jämförelser med sensoriska data är störst 

här. Om den klassiska psykofysiken således uppehåller sig 

vid frågan "how it seems" kan problemet i föreliggande ar

bete formuleras som "how I judge it". Individens bedömning

ar antas har bestå av ett konglomerat av sensoriska och mo

tivationella komponenter och arbetet utgör således ett för

sök att beakta motivationella faktorer, eller vad man ibland 

kallar responsbias. Syftet är emellertid inte att försöka 

separera perceptuella eller sensoriska variabler från moti

vationella. Individers bedömningar av stimuli antas åter

spegla båda variabelklasserna. 
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Preferensbegreppets plats i psykologi n. 

Det är ett väldokumenterat faktum att individer har pre

ferenser för objekt eller händelser i miljön. Individer 

föredrar med andra ord vissa objekt ellsr händelser fram 

for andra. Observationer av typen "föredra framför* kan, 

hävdar vissa forskare, göras i snart sagt alla valsitua

tioner, som en individ försätts i. Preferensbegreppets 

betydelse som ett motivationelit begrepp har påtalats in 

te minst av Irwin (1958): 

" motivational concepts are no leee necessary for a 
complete description of behavior than are euch concepts 
as, say discrimination and instrumental conditioning.— 
preference is exactlyas fundamental as discrimination 
and that* indeed, the two are so intimately related in 
behavior that if the organism exhibits a discrimination, 
it must also exhibit a preference, and conversely. n  
(Irwin, 1958, sid. 152) 

Samma tankegångar uttrycks också av Luce & Suppss (1965) 

som menar att; 

— it appears perverset if not worse» to divide psycho
logy in particulart that portion based upon choice experi
ments - into a part o one erned primarily with the discrimi
nation of stimuli and a part concerned primarily with pre-
ferences among outcomes(op.cit., sid. 254) 

Man avser här naturligtvis de fält inom psykologin som 

går under benämningen perception (diskrimination av sti

muli) respektive motivation (preferenser bland "outcomes"). 

Preferensbegreppet har som framgått for psykologins vid

kommande fått det största utrymmet inom motivationspsyko

login, men återfinns även i socialpsykologin (t.ex. vid 

attitydmätningar). Ett visst begränsat intresse har pre-



feranser mellertid även rönt från inlärnings- och per-

ceptionspsykologiskt håll. 

Preferensbegreppet i andra vetenskaper. 

För ekonomer har begreppet nytta (utility) hög formell 

status. Utilitybegreppet anses, om inte identiskt så, 

mycket nära besläktat med preferensbegreppet. Det se

nare återfinns i ekonornetrin, t.ex. Neumann-Morgensterns 

eller Churchmann-Ackoffs mätmodeller. Begreppet optima-

litet behandlar ekonomerna också liksom psykologer som 

samhörigt.raed preferenser: 

"The close relation between preferences and optimality 
is clear. A preference is a special type of judgment* 
and this type of judgment has provided the basis for 
several theoretical approaches to problems of optimali
ty M. (Shelly & Bryan, 1964, sid. 28) 

Preferenser studeras också.inom konsumtion (se t.ex. 

Ölandar, 1962 eller 1966) och insorteras ofta i valpa-

radigmer. 

En relativt central position har preferensbegreppet på se 

nare tid fått inom filosofin, närmare bestämt i estetik 

och i värdeteori. 

Preferensbegreppet återfinnes även i spel- och besluts-

teorier, vilka tycks ha tillämpningar i en rad olika ve

tenskaper. Formellt kan de dock betraktas som matematisk

statistiska . 

Det bör emellertid påpekas att teoretiseringarna ofta 

t.ex. i de ekonomiska vetenskaperna särskilt tidigare. 
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skett på rationalistiska grundar, en utgångspunkt vars 

fruktbarhet empiriska vetenskaper naturligtvis skulle 

ifrågasätta. Den normativa karaktär som teorierna ibland 

företräder inger kanske inte heller några större förhopp

ningar beträffande möjligheten att beskriva faktiska be

teenden. Också de metodologiska olikheterna vid studiet 

av preferenser kan såväl inter- som intradisciplinärt i-

bland vara rätt stora. En interdisciplinär olikhet åter

finns t.ex. mellan ekonomer och psykologer. De förra visar 

ofta en benägenhet att direkt översätta ett realiserat val 

till en preferens. Psykologer å andra sidan är ibland mera 

reserverade inför att betrakta val och preferens som en 

identitet. Det föreligger således en del diskrepanser i 

den teoretiska behandlingen och studiet av preferenser. 

De alltmer omfattande tvärvetenskapliga kontakterna tyder 

dock på att en bättre formell ôchiempirisk integration kan 

förväntas. Sålunda föreligger numera arbeten# låt vara ett 

fåtal, vilkas upphovsmän samlats från olika vetenskaper, 

i vilka problematiken rörande bl.a. preferenser ventile

rats (se t.ex. Davidson, Suppes & Siegel, 1957 eller Shelly 

& Bryan, 1964). 

Några begreppsrelationer. 

Man tycks vara relativt eniga om att preferénsbegreppet har 

en motivationeil bas. (se t.ex. Cofer & Appley, 1964; Ga

lanter, 1966; Irwin, 1958 och 1967; eller Luce S Suppes, 

1965) Motivation utgör alltså ett överordnat begrepp, me

dan begreppen "pleasantness" och "affective value" utgör 

de vanligaste av olika underordnade begrepp. Pleasantness 

kan närmast översättas med den svenska termen "behaglighet", 

vilken i detta arbete utgjort den operationalisering av 

begreppet preferens som använts i försökspersonernas instruk



tioner. I fortsättningen används termen preferens för 

att beteckna "behaglighet". 

En initial referensram. 

Det synsätt som anläggs i detta arbete gör preferenser 

till en organismisk disposition. Individer antas besitta 

en inre norm eller standard som formellt kan karakteri

seras som affektiv eller motivationeil, och mot vilken 

inkommande stimuli jämförs eller relateras. Den här fram

förda uppfattningen överensstämmer väl med t.ex. Davidson, 

Suppes & Siegel 11957) eller Pfanzagl (1968). De förra 

framhåller: 

ff— preferences and expectations mayt for present pur
poses at any rate, be considered as dispositions whose 
sole effects are seen in actual choices. Indeed it might 
be maintained that there is no other firm basis from 
which to infer preferences and degrees of belief, even 
our own." (Davidson, Suppes & Siegel, 1957, sid. 10) 

Preferenser kan tänkas som en slags "sammanfattning" av 

individers preexperimentella erfarenheter av affektiv 

evaluerande art. Om en stor del av psykofysiken således 

betraktar organismen som en passiv registrator eller ob

servatör ("transducerteorin") inbegriper den här före

trädda synen att individen också kan affektivt värdera in

kommande stimulation. Att förlägga preferenser till indi

vider som dispositioner kan betraktas som en modell vil

ken ska värderas utifrån de data modellen genererar eller 

de empiriska konsekvenser av betydelse som emanerar från 

modellen. Dess förtjänst är här med andra ord huvudsakli

gen av heuristisk natur, i 



Den teoretiska utgångspunkten där preferenser betrak

tas som organismiska dispositioner leder till speci

ella metodologiska implikationer och analysprocedurer. 

En konventionell psykofysisk skalning exempelvis inbe

griper bedömningar av relationer mellan element från en 

och samma mängd d.v.s. stimulus - stimulusrelationer. 

En preferensbedömning innebär emellertid att relationer 
f 

mellan element från två skilda mängder jämförs d.v.s. 

stimulus - organismrelationer. 

Inne håll sdisposi t i oci. 

Arbetets teoretiska del inleds med en redogörelse för en 

klassisk förklaringsmodell för organismers preferenser -

hedonismdoktrinen. Därefter redovisas hur relationen sen-

soriska - affektive processer behandlats teoretiskt och 

empiriskt hos ett antal forskare. Psykofysik och psyko-

fysiska bedömningar ges därefter ett kort utrymme för att 

följas av en redogörelse för de två klasser av relationer 

som kan bli föremål för bedömningar d.v.s. intramangdre-

lationer (S-S-relationer) och intermängdrelationer (S-O

relationer). Det följande avsnittet redovisar metodolo

giska och analytiska implikationer av de två bedömnings-

typerna. Därefter behandlas preferens som en kvantitativ 

variabel samt ges en redogörelse för den egna modellen 

med åtföljande experimentella och analytiska procedurer. 

Avslutningsvis återfinns en kort inventering av sensoris-

ka attribut hos ljud samt ett avsnitt om preferenser vid 

akustiska stimuli. 

Den experimentella delen inleds med ett experiment av 

explorativ karaktär och följs av ett experiment för att 

fastställa preferensvariabelns metrik. De två följande 



experimenten kan karakteriseras som studier av invarian

ser över vissa metod- och procedurförändringar. De res

terande experimenten, bortsett från det sista, redovisar 

data för preferenser vid vad man ibland kallar för sen-

soriska manipulationer. Hår har då sådana manipulationer 

valts, som visat sig ha en relativt entydig och predicer-

bar effekt på det sensoriska attributet "loudness" (sub

jektiv ljudstyrka). Sålunda görs i experiment V en studie 

av temporal integration, i experiment VI en jämförelse 

mellan isopreferens- och equal - loudnesskonturer, och i 

experiment VII och VIII adaptationsjämförelser. Det sista 

experimentet (experiment IX) visar hur den har använda 

strategin kan ge bidrag till ett grundforskningsproblem, 

som varit svårt att angripa med konventionella mättekni

ker, nämligen huruvida adaptationen är en central eller 

perifer process. 



PREFERENSER OCH HEDONISMOOKTRINEN 

Ur fonriell logisk synvinkel hävdar von Wright i verket 

"The Logic of Preference" (1963) att preferensbegrep

pet är 

.. the same as the notion of liking one thing 
better (move) than another. It is, moreover* a 
notion of intrinsic or sheer likingt - of preferring 
something for its own sake or in itself to something 
for its own sake or in itself to something else. I 
think that this concept of preference is of pivotal 
importance to theory of value in general and to its 
three principal branches - aestheticss economicst and 
ethics. An understanding of the nature of pure 
preferences is therefore not only helpful but more
over essential to a better understanding of the more 
complex forms of valuationCop. cit., sid. 5). 

Preferens kan sagas stå for en relation "föredras fram

för", och dar denna relation är ordnad i termer av re

lativa evalueringar. Begreppet preferens kan således 

betraktas som ett värdebegrepp, en typ av begrepp som 

brukar kallas axiologiska (Moritz, 1367). 

Det heter vidare att, 

" A l l  f o r m s  o f  p r e f e r e n c e  a p p e a r  t o  s t a n d  i n  a  i n 
trinsic relationship to goodness(von.Wright, 1963, 
sid. 14. ) 

Galanter (1966) uttrycker samma sak någet annorlunda: 

"The word preference3 in normal language usu
ally refers to the desirability of some object or event»" 
(op. cit., sid. 55). 



En förklaringsgrund för denna evaluering och varför 

organismer prefererar ett alternativ framför ett annat 

kan sökas i hedonismdoktrinen. Hedonismen, som är en 

riktning inom filosofin (etiken), kan betraktas som en 

motivationsteori där man menar att människans beteende 

styrs av en önskan att uppnå lust (pleasure) och und

vika olust (pain). Denna tanke kan hårledas tillbaka 

till Sokrates och Epikuros och görs explicit i form 

av ett filosofiskt system under senare hälften av 1700-

talet och början av 1800-talet. 

Den hedonistiska doktrinen anammades i sin common ~ 

senselogik naturligtvis av psykologer. Tidigare exem

pel härpå är 3ames "interests", Wundts tredimensionellt 

känsloteori, Thorndikes effektlag, Freuds "pleasure"-

princip, Trolands biologiska motivationsteori. Beebe-

Centers "hedonic tone" eller Lewins positiva och nega

tiva valenser. Exemplen kan med lätthet kompletteras 

med andra företrädare, där man alltså kan spåra infly

tandet av hedonistiska tankegångar. Termerna "pleasure" 

och "pain" blev viktiga komponenter i psykologiska teo

rier. "Pleasantness" var något som man ansåg organismer 

strävade att uppnå och "unpleasantness" var ett till

stånd man ville undvika, varför preferensbegreppet ock

så helt naturligt kom att förbindas med motivationella 

processer. 

Relationen perceptiva-affektiva processer 

Begreppen pleasantness och unpleasantness betecknar en

ligt gängse betraktelsesätt (se t ex Cofer & Appley, 

1964) affektiva (motivationella) tillstånd. Dessa kan 

vidare indelas i två undergrupper: emotioner och "käns~ 



lor" (feelings) av vilka de senare säges vara mindre 

intensiva. Det är till denna senare grupp som pleasure-

dimensionsn oftast hänförs. Behandlingen av preferenser 

i perceptionssammanhang motiverar en inventering av sam

bandet mellan perceptiva och affektiva processer. Här 

väljs några exempel på den forskningstradition där man 

mera systematiskt studerat eller teoretiserat kring re

lationen perceptiva - affektiva processer. 

Det bör påpekas att begreppen sensorisk och perceptuell 

i detta arbete används utan någon som helst substantiell 

distinktion. Detta i överensstämmelse med en alltmer ut

bredd konvention (se t ex Bevan, 1958» Corso, 1967# a 

och b el. Graham, 1950). Valet av begrepp har dikterats 

utifrån valda referenser. 
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Den klassiska introspektionistiska psykologin uppehöll 

sig till stor del kring frågan om affektiva processer 

utgjorde en separat klass eller om de kunde beskrivas 

i termer av sensoriska processer. Men också dimensiona-

liteten i affektiva processer rönte stort intresse och 

dirigerade en stor del av den experimentella verksam

heten. Motsättningen mellan Wundt och Titchener på 1900-

talets början vittnar om detta. Den förra postulerade en 

tredimensionell teori (pleasantness - unpleasantness, 

excitement - quiscence, strain - relaxation i engelska 

termer) medan Titchener förespråkade en endimensionell 

teori i pleasantness - unpleasantness. Båda tycks dock 

ha varit övertygade om att affektiva processer krävde 

speciella, fastän inte helt olikartade, element skilda 

från sensationer. Senare övergav emellertid Titchener 

denna tanke. 



Young 

Affektiva processer intrader som en betydelsefull, för 

att inte säga dominerande, komponent i Youngs motiva-

tionsrnodall: 

"I have postulated on sound grounds that hedonic pro
cesses regulate contemporary behavior according to the 
principle of maximizing the positive and minimizing the 
negativet and that hedonic processes organize neural 
dispositions which persist and regulate behavior as in
dependent determinants of choice(Young, 1966, sid. 
6Q-61Î. 

Av citatet framgår att hedonistiska processer utgör ba

sen for en motivationsmodell som gör anspråk på att vara 

generell. Stimuli har, säges det i ett annat sammanhang, 

såväl sensoriska som affektiva konsekvenser (Young, 1961). 

Young drar slutsatsen att det inte föreligger någon iden

titet mellan sensorisk och hedonistisk intensitet. Den 

sensoriska intensiteten är en monotont ökande funktion 

av lösningskoncentration (smakperception), medan den 

hedonistiska Mr ickB-monotont ökande. Möjligheten av en 

simultan mediering via sensoriska receptorer av senso

riska och affektiva processer utesluts emellertid inte. 

Det hävdas också att psykofysiska experiment inte invol

verar någon form av preferensevaluering av objekten (Young, 

1959 och 1968). 

Helson 

Även Helson (1964Ì menar att affekter kan produceras av 

sensorisk stimulation. Missnöjd med förfarandet att pre-

dicera beteenden från ensidigt definierade fysikaliska 

stimulusenergier formulerades den välbekanta adaptations-



nivåteorin (Al-teorin). Det snäva stimulusbegreppet 

kompletteras i Al-teorin med bakgrundsfaktorer och 

organismiska dispositioner. Affekter, menar Helson, 

informerar om nar stimuli är for starka eller för sva

ga och påverkar därigenom perceptuella aktiviteter. 

Men affekters betydelse har ofta förbisetts i diskri-

minations- och bedömningsprocesser, säges det vidare. 

MçÇleIland 

Medellands et al. allmänna motivationsteori kan lik

som Youngs också betecknas som en rent hedonistiski 

teori. (Madsen, 1968), McClelland, Clarke & Lowell, 

(1953) presenterar en teori där dock relationer mellan 

intensitet i affekt och sensoriska processer uttrycks 

något annorlunda an hos Young och Helson. Med utgångs

punkt från Helson (1947) och Hebb (1949) antas plea

santness resultera från små och unpleasantness från 

stora avvikelser (oavsett riktning) från adaptations-

nivån. Primära affekter uppstår som funktion av för

väntningar (Al) och perceptioner. Med andra ord om t ex 

en ljudintensitet inte avviker alltför mycket från de 

man vant sig vid uppstår inte någon affekt. Om inten

siteten emellertid avviker från en förväntning inträf

far en affektiv respons. 

Pf af frrtan 

Uppfattningen att sensoriska processer inte bara inbe

griper diskriminativa funktioner utan också affektiva 

företräds av Pfaffman. I en artikel benämnd "The Plea

sures of Sensation" (Pfaffman, I960) menar författaren 



att studier av stimuli som primära förstärkningssti

muli varit begränsade till sådana primära behov som 

h u n g e r  o c h  t ö r s t .  M e n  s e n s c r i s k  s t i m u l a t i o n  p e r  

s e kan, hävdas det, betraktas som primär förstärk

ning eller som aroulsaldeterminanter. I en senare ar

tikel (Pfaffman, 1963) rapporteras, liksom hos Young, 

att förändringar i receptorsensitivitetet inte nöd

vändigtvis behöver åtföljas av preferensförändringar. 

Sammanfattning 

Gemensamt för de refererade författarna ovan är, att 

de behandlat preferenser i psykofysiska metodparadig-

mer. Man finner har experimentella belägg för att se

parera sensorisk intensitet från hedonistisk eller 

affektiv intensitet och anser ibland att de två variab

lerna inbegriper skilda processer. Det ges emellertid 

utrymme för en interaktion mellan de två processerna. 

Det bör dock framhållas att de som starkast företräder 

en distinktion mellan sensorisk och hedonistisk inten

sitet (Pfaffman och Young) mestadels uppehåller sig vid 

en enda modalitet nämligen smak. 

Det framgår av ovan refererade forskare att man i mycket 

begränsad omfattning relaterat sensoriska variabler till 

motivationella. Denna invändning gäller främst systema

tiska analyser av motivationella inflytanden vid supra

liminal stimulation. Detta framstår så mycket märkliga

re som de flesta situationer individer befinner sig i 

utgörs av stimulusintensiteter, som överskrider just 

tröskelvärden. Här uppvisar forskningen kring vad man 

konventionellt kallat perceptionspsykologin en större 

benägenhet att intressera sig för sambandet motivation-
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perception (von Fieandt & Wertheimer, 1963). Ett ut

talat intresse för detta samband representeras av de 

s k "New Look"-psykologerna. Smärre punktinsatser har 

dock gjorts i den se.osoriska psykolog in, och för vilka 

skall redogöras i nästa a vsnitt. 
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PSYKOFYSIK OCH PSYKQFYSISKA BEDÖMNINGAR 

En modern syn, först distinkt framhållen av Guilford 

(1954 b), har alltmer börjat omfatta tanken att psyko-

fysiska lagar inbegriper tre klasser av variabler el

ler kontinuas 

S • H,, ^ 

Stimulus Respons Bedömning 

Stimulusvariabeln utgörs vanligen av fysikaliskt de

finierade dimensioner, enkla eller komplexa. Respons-

variabeln (R ) betraktas här oftast som en inskjuten 
S 

variabel och kallas ibland för en subjektiv variabel 

som representerar sensoriska, perceptuella eller kog-

nitiva processer. Bedömningskonti-nuet (R.) utgör det 

observerbara responskontinuet och antas vara om inte 

perfekt så åtminstone approximativt lineärt relaterat 

till responskontinuet. Med bedömningar menar Guilford 

(1954 b) "a verbal or other symbolic respons" (op.cit., 

sid. 29) som är overt och alltså möjlig att observera. 

Input (S) och output (Rj) hos organismen är möjliga att 

objektivt observera, medan transmissionen är föremål 

för inferenser om ibland olika typer av psykologiska 

processer. Den logiska karaktären hos skilda typer av 

begrepp, som infererats från en jämförelse mellan in

put och output ("the judgmental law"), har under en läng

re tid varit ett kontroversiellt spörsmål (senare bi

drag här har givits av t.ex. Savage, 1966i Stevens, 

1966 a och b samt Natsoulas, 1967). Den traditionella 

psykofysiken uppehöll sig huvudsakligen vid relation

en S-Rs och resulterade i metodutvecklingar som bibe

höll en nära korrespondens mellan Rg och Rj. Anvan- / 
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dandet av tränade försökspersoner utgör också ett led 

i en sådan strävan. 

De s.k. psykofysiska skalningsexperimenten grundar sig 

oftast på ett antagande att Rg - Rj eller Rs • k • Rj. 

Stavens och hans "transducerteori" omfattar detta an

tagande, även om han på senare tid delvis tycks medge 

att R. bör separeras från R (Stevens, 1966 a och b). J ° 
Även om transducerteorin synes ha varit den mest ut

bredda i skalningssammanhang har givetvis andra uppfatt

ningar existerat (se t.ex. Graham, 1958; Helson, 1964, 

eller Warren, 1958). 

Den moderna psykofysiken kan grupperas i fyra olika 

problemområden (Galanter, 1962 och Luce, 1963): de.tek-

tion, rekognition, diskrimination och skalning. Det är 

i det sista nämnda problemområdet, som man rest allvar

liga invändningar för dess förbiseende av motivationella 

komponenter. Förklaringen till detta negligerande är up

penbar: det finns ingen naturlig teknik för att intro

ducera en "outcome"-struktur i den här typen av experi

ment. Man kan med andra ord inte introducera någon pay-

off-funktion i dessa experiment. Eventuella motivation

ella inflytanden har som följd härav ofta insorterats 

under begreppet responsbias d.v.s. till sådana faktorer 

som i en ellBr annan mening förvränger försökspersoners 

"sanna* percept eller sensationer. Om detta Säger Luce 

& Galanter (1963): 

— just as in the rest of psychophysics, we suspect 
that a subject's responses, -—, are some composite of 
hie sensations and of other factors which> for lack of 
a better termt we call motivational." (op.cit., sid. 
283). 
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Ickesensoriska faktorer i psykofysisk skalning. 

Här skall ges några exempel på icke sensoriska fakto

rer som konventionellt brukar hänföras till kategorin 

responsbias. Det har länge varit känt att de psykofy-

siska skalorna inte är invarianta över olika experiment

ella manipulationer. Mest välkänt är väl det faktum att 

skalor erhållna med någon form av kvotteknik inte är 

lineärt relaterade till skalor erhållna med kategori -

eller intervalltekniker. Ett stort antal bidrag har 

givits för att lösa detta problem (se t.ex. Donnelly 

& Rimoldi, 1967 eller Stewart, Fagot & Eskildsen, 1967) 

men någon tillfredsställande lösning har man ännu inte 

tyckt sig se (D'Amato, 1970). 

En vanlig "biasing"faktör i skalningsexperiment sorte

rar under begreppet "context" (eller referensram). Den 

kanske mest kända kontextteorin har Helson (1964) som 

upphovsman. Tre klasser av stimuli, två i den externa 

miljön (fakala och bakgrundsstimuli) samt en i den inre 

miljön (residualstimuli) interagerar till ett vägt me

delvärde (adaptationsnivån) mot vilket bedömningar av 

stimuli är lineärt relaterade. Noteras bör att här sker 

ett omhändertagande av motivationella faktorer i vad 

Helson kallar residualstimuli, som sägs utgöras av or-

ganismiska dispositioner. 

Parducci (1985) har formularat en teori för kategori-
* 

bedömningar som indikerar att motivationella faktorer 

opererar vid sensoriska bedömningar. Denna s.k. "range-

frequency" -teori innebär att försökspersonen subjektivt 

delar upp "rangen" av stimuli i lika må nga intervall som 



det finns responskategorier. Teorin förutsäger vidare, 

att de olika responskategorierna används i lika pro

portioner eller med andra ord med samma frekvens. 

Slutligen ska här beröras de typer av responsbias som 

introduceras i experiment som använder magnitudskatt-

ningsmetoden (magnitude estimation) för upprättandet 

av sensoriska skalor. Denna teknik ligger till grund 

för den s.k. soneskalan (L) som är relaterad till fy

sikalisk ljudintensitet (S) uttryckt i tryckenheter och 

dar relationen kan beskrivas med en potensfunktion med 

exponenten 0.6 d.v.s. 

Denna soneskala har länge varit i praktiskt bruk hos 

ljudtekniker av skilda slag (internationellt accepte

rad i ISO, R 131) och ingår också som en del i en ana

lytisk procedur för att beräkna den subjektiva ljud-

styrkan för komplexa ljud (se t.ex. Stevens, 1956 och 

ISO, R 532). Poulton (1968) har vid en kritisk gransk

ning systematiserat och funnit sex biasfaktorer som 

kan influera magnitudskattningar! stimulusrangen, av

ståndet från absoluttröskeln, standardstimulus posi-
i 

tion, första variabel stimulus avstånd från standarden, 

infinita eller finita tal och standardstimulus numeris

ka storlek. Bortsett från den ofta återkommande invänd

ningen, att tal inte återspeglar metriska egenskaper 

hos det sensoriska systemet konstateras, att transducer-

teorins olika exponenter som karakteristika för enbart 

sensoriska system kan ifrågasättas. 
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Sammanfattningsvis noteras att psykofysiska skalnings-

experiment drabbas av responsbias av skilda slag och 

av vilka ovanstående utgör ett urval. Somliga av des

sa sägs vara motivationeilt betingade (Luce & Galan-

ter» 1963) t.ex. det relativa användandet av rBspons-

kategorier hos Parducci eller den s.k..förankrings

effekten ("anchor effect"). Man har ännu inte någon 

teknik som går fri från invändningar i separerandet 

av sensoriska processer från responsprocesser. En 

sorts iterativ procedur har dock skisserats av Garner, 

Hake & Eriksen (1955) som rekommenderar "convergent 

operations" för att eliminera ickesensoriska faktorer. 

Denna strategi förutsätter emellertid två eller flera 

experimentella manipulationer för att klargöra distink

tionen. 

Ett sätt att undvika kcntaminationen och problematiken 

kring frågan sensorisk mekanism eller responsbias är 

att helt slopa distinktionen (Strangert, 1965). Stran-

gert formulerar en mera förutsättningslös strategi i 

det av invariansstudier över en samvariation: av speci

fika stimulus- och metodvariabler rekommenderas. Denna 

strategi har vissa likheter med den i detta arbete före

trädda. Här görs liksom hos Strangert ingen separering 

av perceptùella (sensoriska) processer från responspro

cesser. Invariansstudierna är emellertid här inriktade 

mot en begränsad metodvariation och mera mot vad som 

konventionellt kommit att kallas sensoriska manipula

tioner. 



KLASSER AV RELATIONER VIO BEDÖMNINGAR. 

En distinktion mellan sensoriska eller psykofysiska 

bedömningar och preferensbedömningar har motsvarig

heter i metodologiska avseenden. De senare är ofta 

en följd av olika specifika teoretiska betraktelse

sätt eller antaganden om vad individen gör eller 

vad individens beteende återspeglar i en bedömnings

situation. Man brukar vanligen kreditera eller i 

varje fall citera Torgerson (1958) eller Coombs 

(1952) angående denna distinktion. Den senare skil

jer mellan två uppgifter; "task A" där fps beteende 

sägs återspegla relationer mellan fp själv och sti

muli samt "task B" där fps beteende återger rela

tioner mellan stimuli och attribut. Torgerson (1956) 

talar om att evaluera stimuli med hänsyn till något 

attribut ("judgment approach") och bedömningar där 

fp responderar med hänsyn till den egna positionen 

för attributet ifråga ("response approach"). Det 

framgår av ovanstående att Torgersons "judgments" 

ar liktydigt med Coombs "task B" och att "response 

approach" motsvaras av "task Ä". I Coombs senare 

formulering (1964) utgör "task A" den första och 

andra kvadranten (op. cit., sid 29 ff.) och "task B" 

de två övriga kvadranterna. 

Den påtalade distinktionen kan emellßrtid spåras 

ännu längre tillbaka i tiden. Singer & Young (1941) 

skiljer mellan "content scales" och "response" el

ler "experience scales". De förra utgör skalor sam 

konstruerats i termer av miljöobjekt eller miljö

situationer medan de senare konstruerats utifrån 

individers erfarenheter. 



Samma distinktion som anförts av Coombs och Torger-

son återkommer hos Björkman (1962) i termer av data-

relationer. Han skiljer mellan å ena sidan data som 

uttrycker relationer mellan stimuli, och å den and

ra data som uttrycker relationer mellan individer 

och stimuli. Den förra kategorin av data sags erhål

las genom bedömningar, medan den senare kategorin 

snarare tycks omfatta olika typer av testprestationer 

och attityder. 

Nunnally (1367) talar om "judgments" och "sentiments". 

De förra representeras av alla typer av responser där 

det finns en "korrekt" respons, som alltså medger 

veridikala jämförelser. Nunnallys veridikalitetskri-

terium återfinns tidigare formaliserat i Bush, Galan-

ter & Luces (1963) klassifikation av valexperiment 

under benämningen identifikationsfunktion. "Senti

ments" kallar Nunnally alla responser som behandlar 

personliga reaktioner, preferenser etc. 

Pfanzagl (1968) skiljer mellan "judgment" och "valua

tion". Bedömningar, säger Pfanzagl, representerar en 

egenskap hos stimuli. Denna egenskap är intersubjek-

tiv och oberoende av individer. Men om responser inte 

är unikt bestämda av stimuli utan beror, av egenska

per hos individer kallas dessa dispositioner. Indivi

der evaluerar alltså stimuli utifrån en specifik dis

position. Individers responser i ett prestationstest 

("performance test") blir i Pfanzagls terminologi 

också en form av "valuation". 

Termen "judgment" återkommer också i den distinktion 

som uppehålls av Bock & Jones (1968). "Judgment" 

refereras här till individens respons när två sti

muli jämförs och där individen betraktas som en 
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objektiv observatör. Uttrycker emellertid denne obser 

vatör personliga preferenser kallas responsen val. En 

sammanfattande tablå över den distinktionen de olika 

författarna (kronologisk publiceringsordning) ger ut

tryck för återges nedan. 

Task B 

Judgments 

S-relationsdata 

Judgments 

Judgments 

Judgments 

T ask A 

Responses 

S-O-relationsdata 

Sentiments 

Valuations 

Choice 

(Coombs) 

(Torgerson) 

(Björkman) 

(Nunnally) 

(Pfanzagl) 

(Bock & Jones) 

De refererade författarna illustrerar viktiga fakto

rer i vardera bedömningstypen. Således kan man för 

psykofysiska skalningsändamål sammanfattningsvis 

konstatera att följande förutsättningar betonas av 

en eller flera av författarna. 

a) bedömningar görs av relationer mellan stimuli 

b) bedömningar sker i specifika attribut 

c) bedömningar medger veridikala jämförelser 

Gemensamt för de flesta författarna ovan är vidare 

att preferenser placerats i den andra klassen i 

respektive distinktion, och där någon form av indi

videngagemang framhålles. Stimuli bedöms alltså 

relativt organismen i någon bemärkelse. I fortsätt

ningen kallas för enkelhets skull denna typ av be

dömning för individrelativ medan de renodlat psyko

fysiska eller sensoriska bedömningarna benämns sti-

mulusrelativa. 
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Ett sätt att formellt karakterisera distinktionen är 

att uttrycka stimulusrelativa bedömningar såsom inne

fattande element frän en och samma mängd (intramängd-

relationer). Individrelativa bedömningar innefattar 

däremot element från två skilda mängder (intermängd-

relationer]. I det förra fallet innehåller datama

trisen en identisk rad- och kolumnuppsättning medan 

i det senare fallet rader och kolumner innehåller 

element från olika mängder. Matrisen behöver vidare 

inte vara symmetrisk i det senare fallet. Detta är 

emellertid oftast nödvändigt vid stimulusrelativa 

bedömningar. 

Den anförda distinktionen resulterar å den ena sidan 

(vänstra kolumnen) huvudsakligen i utsagor om sti

muli ( t ex skalning av stimuli) och å den andra i . 

utsagor om individer och/eller stimuli. Ett konkret 

exempel på den förra typen av utsaga ar den psyko-

fysiska loudnessfunktionen som relaterar upplevd 

ljudstyrka till fysikalisk (akustisk) energi. In

dividers resultat i ett prestationstest eller atti-

tydinventorium är sxempel på skalning av individer. 

Individrelativa bedömningar kan emellertid också 

utnyttjas för utsagor om stimuli eller utsagor 

om både stimuli och individer. Tydligast framgår 

detta i ett exempel från psykometrin eller testme

todiken där individers totalpoäng på ett test an

vänds för att karakterisera de testade individerna. 

Omvänt används individerna för att karakterisera 

stimuli (uppgifterna i testet) såtillvida att man 

t ex beräknar varje enskilt items svårighetsgrad i 

form av lösningsfrBkvenser eller lösningsproportio

ner. 
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Komparativa och absoluta bedömningar 

Metodologiskt innebär distinktionen stimulusrelativa -

individrelativa bedömningar en skillnad i sättet att 

presentera stimuli. Stimulusrelativa bedömningar inne

bär vanligen att stimuli presenteras parvis, och för

sökspersonen avkrävs vad som kallas en komparativ be

dömning. Individen jämför med andra ord två eller fle

ra stimuli. Den typ av responser som dominerar vid in

dividrelativa bedömningar benämns absoluta, och medför 

att stimuli presenteras separat, en i sänder. Försöks

personen bedömer alltså en stimulus med hänsyn till 

stimulusposition i relation till individens egen po

sition i ett givet hänseende. Den komparativa typen 

av responser har, av skäl som skall utredas nedan, 

kommit att bli den mest frekventa i psykologiska per-

ceptionsexperiment. Det finns emellertid situationer 

dar den absoluta responstypen förefaller vara mera 

motiverad. En av anledningarna uttrycks av Goldstone 

(1962) på följande viss 

"Ji is suggested that the more recently emphasized 
absolute method represents a more appropriate experi
mental analogue to the judgments involved in day-to-
day complext conceptual transactions. Whereas the 
comparison method offers a readymade frame-of-refe-
rence to a metering receivera the absolute method 
may be used to obtain information about conceptst 
subjective scales, or intraorganismic norms. The 
absolute judgment requires a subject to compare an 
external stimulus with an internal norm or conceptt 
and the judgment reflects the status of the inter
nal standard." (Goldstone, 1962, sid 263) 

Komparativa bedömningar kan naturligtvis användas 

för att t ex fastställa preferenser för ljudinten-

siteter eller t ex musikstycken. Det är här möjligt 



att använda sig av, låt oss säga, Thurstones parvisa 

jämförelser eller någon rangordningsteknik. Dessa 

tekniker utmynnar i, som tidigare nämnts, utsagor 

om relationer mellan stimuli. Man får emellertid 

ingen information om individers så att säga total

preferens för 1judintensiteter eller musikstycken. 

En individ kan rangordna musikstycken från t ex 

"mycket behaglig" till "mycket obehaglig" trots att 

samma individ tycker att musik överlag ar obehag

lig. 

Implikationer av stimulusrelativa och individrela

tiva bedömningsmodeller 

De två klasserna av bedörnningsmetoder, stimulusrela

tiva och individrelativa, ger i skalningssammar.hang 

upphov till några olikheter av väsentlig betydelse 

sinsemellan. Dessa skillnader har påtalats av Torger 

son (1958), men finns också redovisade av Björkman 

(19B2). Olikheter föreligger i förläggandet av sys

tematisk varians, försökspersonens uppgift, attri

butets klasstillhörighet och dimensionalitet. Dessa 

olikheter behandlas i det följande. 

Q§Q_?ystematisk§.variationen 

Vid stimulusrelativa bedömningar åsätts stimuli skal 

värden och den systematiska variationen tillskrivs 

stimuli. Både individer och stimuli orsakar emeller

tid den systematiska variationen vid individrela

tiva bedömningar. Här ges skalvärden till antingen 

stimuli eller individer eller båda. 
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2« Förs ökspersonens_uppgift 

Stimulusrelativa bedömningar innebär bedömningar 

längs ett definierat kontinum, ett specificerat 

attribut. Ex: en ton är svagare än en annan (loud

ness). Vid individrelativa bedömningar är attribu

tet inte specificerat. Ex: individen löser stimulus 

A, (stimulus här » uppgift), samtycker med stimulus 

A, eller prefererar A framför B. Försökspersonens 

uppgift kan emellertid, oavsett attributet ifråga, 

formellt vara densamma. 

3* Attributets_klasstillhorighet 

Vid stimulusrelativa bedömningar kan klassen av ele

ment, till vilket attributet hör, entydigt specifi

ceras till stimuli. Man kan här konstatera att vissa 

stimuli ar "skalbara" eller inte i ett givet attri

but med andra ord om stimuli tillhör en bestämd 

klass av element eller ej. I individrelativa bedöm

ningar kan de involverade elementen delas i två sub-

grupper, stimuli och individer och de observerade 

relationerna (bedömningarna) inbegriper oftast par-

visa kombinationer av element från vardera subgruppen. 

Observationerna är alltså av typen individen sam

tycker till ett påstående, löser en uppgift eller 

prefererar en stimulus. Inga observationer mellan 

element inom en subgrupp görs emellertid. Observa

tioner av typen en individ samtycker till en annan 

individ eller en stimulus prefererar en annan stimu-
/ 

lus framför en tredje etc förekommer inte. Detta 

medför att attributets klasstillhörighet inte är 

specificerad. Här kan man följaktligen inte utan 



ytterligare procedurer eller antaganden fastställa 

om det är individer och/eller stimuli som är skal

bara eller inte. 

4- Attribut§ts_dimensignalitet 

I stimulusrelativa bedömningar är attributet givet 

och specificerat och man kan här pröva ordningsrela

tioner och dimensionalitet. Det är emellertid vid 

individrBlativa bedömningar möjligt att exempelvis 

"samtycka till" eller "preferera" vardera av två 

stimuli med hänsyn till två helt skilda attribut, 

och utan att bedömningarna ger någon som helst in

dikation på attributets karaktär. 

Det är dock inte a priori givet hur en preferens-

mätningsmodell ska.', klassificeras (se t ex Coombs, 

Dawes & Tversky, 1970 eller Torgerson, 1958). Har 

anför Torgerson (1958) följande: 

"There is at least one area, however, in which the 
ability to distinguish between the two WV*oa°™8 
on the basis of the task set for the subject ****** 
down. This area includes preferencet ee*hei;'t:° 2U<lg 
ments, judgments of pleasantness, and the like. Bere 
either approach might possibly be used on a J* 
set of data. Whether or not to consider the responses 
as reflecting variation in the position of the sti-
muti on a given continuili that common to o? yp 
cai of a given population of subjects, or <*3 al8° 
reflecting opinions that may differ With *a£\™°" 
ject, would depend on the purposes and preferences 
of the experimenter." (Torgerson, 1950, sid 49.] 

Oen teoretiska ståndpunkten, metodisk paradigm och 

sättet att analysera data är avgörande för huruvida 

försökspersonens uppgift ska karakteriseras via en 

-judgment" (stimulusrelativ) eller "respons approach" 

(individrelativ). 



PREFERENS SOM EN KVANTITATIV VARIABEL 

En filosafisk syn på preferens Kan tjäna som en inle

dande illustration till den i detta arbete företrädda 

teoretiska ståndpunkten: 

"One char act evie ti a of pleasure is that it is always 
the same. As a disturbance which spreads throughout 
the whole organism, it does not change in feeling, 
varying only in intensity, never in pervasiveness. 
There are, of course, relative degrees of intensity 
of the feeling of pleasure, reaching, say, from the 
sharpness of an organism to the vagueness of the re
ception of good news. Pleasure is always all-pervasive. 
However, the cause of it or the occasion for it may 
differI i. e., the environing events which trigger it 
may be various, A man may experience pleasure at the 
sound of music or in the act of eating candy", one form 
of pleasure may persist longer, the other seem more 
intense; but pleasure is pleasure in every instance*" 
CFeibleman, 1964, sid. 252-253). 

Citatet belyser den uppfattning som råder om dimensio-

nalitet och möjliga intensitetsvariationer i sn pre

ferensdimension. Man har här tidigare talat om "fee-

ling-tone" eller "affective tone" där termen ton möj

ligen har fått illustrera att preferenser kan repre

senteras som en vektor, som en kvantitativ variabel. 

Numera tycks "hedonic tone", "hedonic continuum" eller 

"affective value" vara mera frekventa beteckningar på 

samma variabel. (Se t ex Beebe-Center, 1965; Bock & 

Jones, 1968; Guilford, 1954 b eller Thurstone- 1959*) 

Ur lingvistisk synvinkel utgör termerna "unpleasant" 

och "pleasant" motsatser och representeras vanligen 

på ett och samma kontinum, med ibland en indifferens-

region i samma variabel. Nedan följer en granskning 

av hur denna variabel behandlats av ett urval forskare. 
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Det affektiva kontinuet 

Stort intresse har frågan om det affektiva kontinuets 

utseende rönt vid den introspektiva strategin i diag

nosticerandet av preferenser. I den tidiga experimen-

talpsykologin utfördes en stor del av de experiment 

som berörde relationen hedonistisk och sensorisk in

tensitet utan någon adekvat definition av stimuli. 

Man relaterade hedonistiska data till "rena upplevel

sedata" och inte till fysikaliskt definierade variab

ler. Preferenser av färgnyanser har sålunda beskrivits 

mot termer som "röd", "gul" etc., vilka ansågs vara 

korrelerade med stimuluskarakteristika. Beebe-Center 

(1965) som gjort en ingående inventering av undersök

ningar fram till ca 1930 av ovannämnda relation fin

ner att "hedonic tone" är en funktion av de korrespon

derande stimuli som korrelerar med sensorisk kvalitet. 

Denna relation befanns dock endast gälla för gruppdata, 

inte för individuella fall på grund av stor interindi

viduell variation. 

En av de första experimentatorerna som relaterade affek

tive processer till vad man.nu konventionellt psykofy-

siskt. definierar som stimulus tycks ha varit Saidullah 

(1927). Här drogs slutsatsen att pleasantnessdimensionen 

varierar med stimulusintensitet i följande successiva 

förlopp: Unpleasant - pleasant - indifferent - unplea

sant. Detta stred mot den tidigare, inte så myckBt ex

perimentellt underbyggda men ändå utbredda uppfattningen 

förespråkad av bl a Wundt, att pleasantness är karakte

ristiskt för låga och intermediära stimulusintensiteter 

medan höga är obehagliga. 



Engel (1928), som även han arbetade med fysikaliskt 

definierade variabler, visar att det affektive konti 

nuet vanligen har utseendet indifferent - pleasant -

unpleasant. 

En indifferensregion återkommer också i Youngs modell 

(se t ex Young, 1961) men föregås endast av unpleasant
ness. En neutral eller indifferent region återfinns 
också hos Helson, Hebb och McClelland. Empiriska arbe

ten som återger transitionsregioner finns också redo

visade av Guth (1951) for det visuella systemet oc 

av Guilford & Smith (1959). Samma sak redovisas av 

Guilford (1954 a) för det auditiva systemet. 

Man har således huvudsakligen behandlat det affekti

ve kontinuet bipolärt med vanligtvis en tillhörande, 

indifferens- eller neutralregion. Pleasantness har 

identifierats som ett område som med ökad fysikalisk 

intensitet småningom övergår i en unpleasantregion. 

Man synes dock ha varit något oenig om huruvida plea 

santregionen föregås av en unpleasant - eller indiff 

rensregion eller ingendera. Denna oenighet kan delvis 

skyllas på metodolikheter, men även det faktum att man 

behandlat olika modaliteter kan förklara olikheterna. 

Val_av_modell 

Den modell som utgör utgångspunkt i detta arbete grun

das på synsättet att preferenser kan lokaliseras x ^ 

en region. Denna region antas ha en övre och undre gr 

Den övre gränsen markerar övergången till unpleasan ne 

medan den undre utgör gräns mellan pleasantness och in

different eller unpleasantness. Kritisk är emellertid 
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inte frågan om vilka zoner som omgärdar preferensområ

det, endast att pref erensornrådet har en gräns såväl upp-

åt som nedåt. Gränsen uppåt har klart empiriskt stöd, 

medan som ovan påpekats gränsen nedåt behandlats något 

olika. Det är givetvis teoretiskt tänkbart att den grän

sen sätts när ingen fysikalisk intensitet eller stimu

lation föreligger och får således behandlas som en em

pirisk fråga. 

Individer tänks sammanfattningsvis besitta preferenser 

för olika typer av stimulation. Dessa preferenser utgör 

dispositioner hos individen och antas kunna represente" 

ras på ett kontinum där "positiva" preferenser (objekt 

eller händelser evaluerade i termer av "pleasant") bil

dar en begränsad region eller ett bestämt område. 

Experimentell procedur vid preferensbestämningar 

De experimentella procedurer som används vid preferens

bestämningar skiljer sig åt i olika avseenden. Experi

mentatorn kan t ex å ena sidan bestämma sig för att 

studera reella valbeteenden. Organismer kan presente

ras två eller flera stimuli och instrueras att välja 

den stimulus som vederbörande prefererar. A andra si

dan kan man tänka sig att experimentatorn enbart för

litar sig till försökspersonens verbala rapporter. Här 

används då oftast någon form av skattningsskala. Denna 

teknik ar sannolikt den vanligaste vid prefBrensbestäm-

ninfcar. 

En annan distinktion är upprättad på basis av huruvida 

"outcomefunktioner" förekommer eller inte. Den generella 



valparadigmen (se t ex Bush, Galanter 8 Luce, 1963) 
kräver ett inträffande av följande händelser i krono-

logisk ordnings 

Stimulus — respons outcome 

Outcomes definieras som någon form av belöning och be

straffning, miljöhändelser eller fysiologiska konse

kvenser av beteenden, som alltså i tiden inträffar ef

ter responsavgivandet. De kallas ibland pay off fun 

tioner" och i inlärningsteori för förstärkning. X vissa 

spelexperiment ("gambling'-experiment) förekommer out

comes, medan de däremot saknas vid t ex attitydmätningar. 

Det förefaller betydelsefullt att här betona ytterligare 

en distinktion mellan olika procedurer för pr&rerensbe-
stämningar och som inte i tidigare forskning beaktats 

tillräckligt. Denna distinktion har att göra med den 

ovan anförda beträffande olika bedömningstyper. Olika 

metoder gynnar sannolikt i olika utsträckning de två 

typerna av bedömning. En stimulusrelativ bedömning, 

den bedömningstyp som resulterar i utsagor om stimuli, 

bör självfallet medge jämförelser mellan stimuli. Dar 

för presenteras stimuli oftast parvis (t ex kvotskatt

ning, magnitudskattning eller parvisa jämförelser). En 

annan teknik är att vid olika typer av kategoriskatt

ningar bekantgöra försökspersonerna före expérimente 

med den använda uppsättningen av'stimuli eller att t 

presentera extremstimuli i stimulusrangen. Vid olika 

rangordningsmetoder förekommer vidare en simultanpresta 

tion av samtliga stimuli som är föremål för bedömningar. 

Försökspersonen avger i de relaterade fallen således 

komparativa bedömningar• 
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Uppfattningen att preferenser utgör en organismisk 

disposition leder här till den metodologiska implika

tionen att stimuli kan och bör exponeras via någon 

form av "singelstimulus"-teknik. Relation stimulus -

organism gynnar sannolikt en individrelativ bedömning 

i förhållande till den situation där individen t ex 

presenteras två stimuli åt gången och där dessa rela

teras till någon form av preferens [ t ex magnitud-

skattningar i attributet preferens där en standardsti-

mulus av experimentatorn godtyckligt åsatts ett fixt 

numeriskt värde). Den adekvata responstypen bör vara 

absoluta responser. Magnitudskattningsexemplet visar 

hur en skalningsmetod för stimulusrelativa bedömningar 

överflyttats till en individrelativ bedörnningssituation. 

(Se t ex Ekman, Hosman & Lindström, 1964J Ekman & Â-

kesson, 1964 eller Mashhour, 1969). Har har då prefe

renser mera karaktären av ett sensoriskt attribut och 

med samma formella "transducer"-ställning som andra 

sansoriska attribut. 

Det bör kanske framhållas att några helt absoluta eller 

helt komparativa bedömningar sannolikt inte existerar. 

En preferensbedömning av en stimulus är sannolikt i viss 

utsträckning påverkad av tidigare i ett experiment pre

senterade stimuli, liksom en komparativ- bedömning kan 

tänkas vara påverkad av individens preferenser. Det är 

förmodligen en fråga om gradskillnad snarare än art

skillnad mellan komparativa och absoluta bedömningar. 

Detta bör emellertid inte hindra experimentatorn att 

arrangera experimentsituationen så att den gynnar den 

ena eller den andra bedömningstypen i överensstämmelse 

med vederbörandes teoretiska utgångspunkt. 



Val_av_rnetgd 

Försökspersonerna har här instruerats att via en Kon

tinuerligt variabel intensitetskontroll ställa in pre-

ferensområdets yttergränser, d v s gränsen uppåt CP« • 

preferensområdets övre gräns) och gränsen nedåt (Pu » 

preferensområdets undre gräns). Vidare har en preferens-

områdets mittpunkt eller annorlunda uttryckt en "maxi-

malpreferens" producerats av försökspersonerna. Denna 

benämns i fortsättningen preferensnivån CPni - En sche

matisk framställning av modellen med tillhörande be

grepp och beteckningssätt framgår av fig. 1« 

PREFERENSREGION 

c : —\ 

i 1 1 FYS1K' 
Pu PN Pö INTENS* 

UNDRE PREF. ÖVRE 
PREF.- NIVA 'PREF.-
GRÄNS GRÄNS 

Fig. 1. Preferensregionen och tJsss kategorier med till 

hörande beteckningssätt (skalan ska trots fram 

ställningssättet inte tolkas ekvidistant). 



På detta vis erhålls således tre punkter på preferens

dimensionen och mätningen kan ses som en primitiv form 

av skalning. Primitiv i den bemärkels en att den inte 

förutsätter kvantitativa estimationer av försöksperso

nen eller några antaganden om raffinerade skalnivåer 

och därtill hörande matematiska egenskaper. Här antas 

tillsvidare endast ordinala relationer mellan de tre 

preferenskategoriernas intensitetsrelationer. De huvud

sakliga motiven för valet av metod har varit, dels att 

dirigera försökspersonen mot stimulus-organismrelatio-

ner snarare än stimulus-individrelationer som bas för 

bedömningarna, dels att så långt möjligt undvika rest

riktioner på försökspersonens responssystem. Det förra 

åstadkoms genom att undvika en samtidig presentation 

av två eller flera stimuli. Det senare realiseras ge

nom användandet av en produktionsmetod, en teknik som 

antas besitta en hög grad av naturlighet med tvseende 

på försökspersonens uppgift (se t ex Guilford, 1954 b). 

Ett ytterligare bidrag till undvikande av restriktio

ner utgör det faktum att stimuli•presenteras kontinuer

ligt snarare än diskret. Här förekommer inga av experi

mentatorn fixa bestämda stimuli utan försökspersonen 

genererar själv sina "valalternativ". Valet av en kon

tinuerligt variabel stimulus för dock med sig nackdelar 

såtillvida att jämförelser med andra preferensmodeller 

svårligen låter sig göras. Den mätmodell som företräds 

av exempelvis Coombs (1964) bygger på val bland diskre

ta stimuli. 

Analysprocedur 

Som tidigare nämnts kan individrelativa bedömningar re

sultera i utsagor om individer och/eller stimuli bero

ende på den teoretiska utgångspunkten. I detta arbete 
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synes det motiverat att ge uttryck för båda utsagorna, 

ehuru tonvikten dock kommer att ligga på utsagor om 

stimuli. Innan analysproceduren granskas skall har re

dogöras för den mätmodell som ligger till grund för 

analysen. 

Såväl individer som stimuli antas kunna inplaceras på 

ett kontinum (eller i döt flerdimensionella fallet en 

rymd). Detta innebär alltså att både stimuli och indi

vider kan åsåttas skalvärden. Kritiska blir här några 

av de aspekter som anförts av Torgerson (195Ö) och som 

redovisats ovan (sid. 27 ff.). Dessa behandlas här åter 

och med avseende på den modell som företräds i detta ar

bete. 

Den bedömningsaspskt ("behaglighet") som är aktuell be

traktas här som endimensionell och valet av stimulus 

har skett likaledes med hänsyn till endimensionalitet. 

Attributet anses med andra ord givet och specificerat. 

Antagandet om ordinalitet i preferensregionen (d.v.s. 

P~ > P > P ) innebär att relationer mellan elementen 
o n u 
i en mängd anses kända. Därav följer att utsagor om eie-

menten i den andra mängden är möjliga att formulera. 

Modellen föreskriver vidare att den systematiska varia

tionen förläggs till- såväl stimuli som individer. Den 

betecknas som algebraisk (deterministisk) till skill

nad från en probabilistisk modell, som inkorporerar fel-

eller osystematisk variation. Psykofysiska skaltekniker 

som t.ex. magnitudskattning och kvotskattning bygger på 

den algebraiska modellen, dar intransitiviteter och kon

sistenser oftast betraktas som tillfälliga och slumpmässi

ga fenomen utan betydelse. 



SENSQRISKA ATTRIBUT HOS L3UD 

Stimuli i psykofysiska experiment utgörs, som tidigare 

påtalats» av fysikaliska dimensioner. Ljud karakterise

ras fysikaliskt som en form av vågrörelse och har som 

sådan bl a två viktiga egenskaper: amplitud och frek

vens. Amplitudförändringar beskrivs som intensitetsför

ändringar och mäts vanligen i decibel (dB). Frekvens, 

dvs svängningar per tidsenhet, uttrycks i Herz (Hz). 

(For en utförligare men ändå elementär beskrivning av 

ljudets fysik hänvisas till Denes & Pinson, 1963 eller 

Pierce S David, 1956). Mot dessa fysikaliska dimensio

ner antas vanligen de två psykologiska dimensionerna 

(attributen) tonstyrka respektive tonhöjd korrespondera. 

Den psykoakustiska litteraturen uppvisar ett starkt 

företräde för användande av dessa subjektiva dimensio

ner då man här trott sig kunnat utläsa en naturlig iso

morfi. Mot fysikaliska ljudintensitet har en tonstyrke-

beskrivning oftast gett reproducerbara resultat. I fort

sättningen används den engelska termen "loudness" för 

att beteckna det psykologiska attributet då det svenska 

språket inte explicit terminologiskt skiljer den fysi

kaliska från den psykologiska dimensionen. 

Den massiva empirin över loudnessattributet undanröjer 

emellertid inte alternativa eller kompletterande attri

but. De attribut förutom loudness som relaterats till 

intensitet är främst volym och täthet, vilka kortfattat 

behandlas nedan. 

Volym 

Med volym menar man här ungefär storlek i en spatial be
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märkelse. [Jfr. intensitetsinställningsrattens ofta 

förekommande beteckning på radio- och TV-apparater -

•volym" eller "volymkontroll".) Tidigare undersökningar 

sökte via DL-bestämningar (åtskillnadsminimum) fast

ställa likheter eller olikheter mellan de två attribu

ten loudness och volym. Utfallen i de experiment som 

genomfördes överensstämde emellertid inte alltid. (Ste

vens S Davis, 1930.) Stevens (1934), som använde sig av 

en matchningsteknik där såväl frekvens som intensitet 

varierades, fann att volym Ökar med intensitet men avtar 

med frekvens. Resultaten bekräftas av en senare något me

ra omfattande studie av Thomas (1949). Ett skalningsex

periment genomfördes av Terrace & Stevens (1962) där att

ributet volym befanns relaterat till intensitet och där 

en potensfunktion kunde beskriva denna relation. 

Täthet 

Med attributet täthet avses ljudets koncentration eller 

kompakthet. Har fann Stevens (cit. Stevens I Davis, 1936) 

återigen genom användande av matchning, att tätheten öka

de med intensiteten medan den avtog med frekvens. I en 

senare utförd undersökning verifierades potensfunktionens 

tillämplighet som en matematisk beskrivning av relationen 

täthet-intensitet (Guirao & Stevens, 1964). De av Stevens 

redovisade resultaten aktualiserade frågan om interrela-

tioner mellan olika attribut. Volym och täthet tycktes 

reciprokt relaterade, bortsett från att båda ökar med in

tensitet. Detta samt de, såsom det bedömdes, framgångsrika 

magnitudskattningsexperimenten gav Stevens, Guirao & Slaw-

son (1965) anledning att undersöka interrelationerna mel

lan attributen närmare. Man fann här att loudness stod i 
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ett proportionellt förhållande till produkten av volym 

och täthet. Funktionen bekräftades också for de inversa 

attributen dvs "softness" var proportionall mot pro

dukten "smallness" - "diffuseness". Experimentet genom

fördes som ett skalningsexperiment där magnitudskatt-

ningsmetoden användes. 

Attributet "softness" har förutom i ovan nämnda experi

ment redovisats stå i ett reciprokt förhållande till 

loudness av t ex Eisler, 1962, Irwin & Corballis, 1968, 

och Schneider & Lane, 1963. 

Man har även låtit fpp utföra bedömningar av komplexa 

flerdimensionella ljud i ol ika attribut (se t ex Kerrick, 

NagelS Bennett, 1969). Dessa studier faller emellertid 

inte inom ramen för detta arbete, varför de inte vidare 

behandlas. 

Sammanfattningsvis konstateras att inte enbart loudness 

intresserat som korresponderande attribut till akustisk 

intensitet. De adjektiv vi använder för att beskriva 

ljudintensiteter utgör en rik flora med skiftande möj

ligheter till kvantifiering. En fysikaliskt ren endimen-

sionell stimulus får sannolikt betraktas som involveran-

de ett flertal olika attribut. Valet av loudness och ton

höjd som tonala attribut kan sannolikt kompletteras med 

andra "representativa" attribut: 

"Certainly there can be no theoretical, or a priori pre-
aumtion against themt for the number of different func
tions of the two variables, frequency and intensity, that 
can be conceived is unlimited (Stevens & Davis, 1938, 
sid. 160.) 



De ovan rapporterade lagbundenheterna i de olika attribu 

tens relation till loudness gör att preferensbedömningar 

na i de tta arbete kommer att jämföras med loudnessbedörn-

ningar, som ju otvivelaktigt svarar för den största empi 

rin. 
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PREFERENSER VID AKUSTISKA STIMULI 

Singer & Youngs studie 

Den första mera systematiska studien rörande relationen 

akustisk energi och affektiva skattningar är dBn som pub

licerades av Singer & Young (1941). Stimulusmaterialet 

bestod av 18 olika frekvenser från 100 till 4000 Hz som 

presenterades vid 6-8 olika intensiteter. De IIS olika 

frekvensintensitetskombinationerna skattades separat i 

en 7-gradig skala från "very pleasant" C+3J» öv er "in

different" (0) till "very unpleasant" (-3). Skalan hade 

konstruerats psykologiskt ekvidistant efter Thurstone & 

Chaves förebild (1929). De exponerade intensiteterna re

dovisades endast i arbitrare siffermarkeringar enligt 

intensitetskontrollen på den i experimentet använda ton

generatorn. Också det förhållandet att stimuli presente

rades utan hörtelefoner d v s i "free-field" gjorde att 

man avstod från att rapportera intensiteterna i absoluta 

fysikaliska energivärden. Resultatet av undersökningen 

utföll så att ju högre intensitet som exponerades för en 

given frekvens desto lägre skattningsvärde, och vidare 

att lägre frekvenser (100-500 Hz) skattas högre än höga 

frekvenser (2400-4000 Hz) vid en given intensitet. Väl 

medvetna om den något okontrollerade karaktären i experi

mentet drog författarna ändå slutsatsen att pleasantness 

har en definitiv relation till fysikaliska karakteristiks 

i tonstimuli. 

Radiolyssnarundersökningar 

I en extensiv studie. (Chinn & Eisenberg, 19451 omfattande 

496 försökspersoner studerades effekten av tonal bredd 

(frekvensbandbreddl och intensitet på preferens. Här skall 

endast några för föreliggande arbete relevanta data refe-
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reras. Försökspersonerna utgjorde ett representativt 

tvärsnitt äv "medelradiolyssnare" och rekryterades hu

vudsakligen via annonsering över CBS's huvudstation i 

New York. Stimuli utgjordes av bandad musik av olika 

slag samt tal som gavs över högtalare. En sorts variant 

av parvisa jämförelser användes där man även tilläts 

respondera i en indifferenskategori men också indikera 

grad av preferens där så var önskvärt. Endast tre olika 

ljudintensiteter (50, 60 och 70 dB) användes. Man fann 

att den prefererade ljudintensiteten låg mellan 60-70 

dB (peak-värde). Det rapporteras inte några konsistsnta 

skillnader i preferenser mellan olika undergrupper med 

avseende på kön, ålder, utbildning eller musikutbildning. 

Samma författare (Chinn 8 Eisenberg, 1947) rapporterar 

senare att den prefererade intensitetsnivån ligger mel

lan 65-70 dB. Experimenten innehöll i stort samma kom

plexa stimulusmaterial som den tidigare undersökningen, 

och gavs också här under "free-field*-förhållanden. Me

toden skiljer sig dock såtillvida att försökspersonerna 

fick manövrera en "volymkontroll" och ställa in den pre

fererade intensiteten. 

Det var, liksom hos Chinn & Eisenberg, praktiska fråge

ställningar som resulterade i en undersökning vid BBC 

(Sommerville & Brownless, 1949). Undersökningen genomför

des i ett rum som konstruerats så att det hade samma .akus

tiska egenskaper som ett normalt, vardagsrum (Chinn 6 Ei-
« 

senberg simulerade också vardagsrumsförhållanden)• Metod

beskrivningen är ytterst bristfällig, men man har sanno

likt använt sig av en produktionsmetod där försöksperso

nerna fått ställa in "maximum loudness preferred". Resul-
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tatet avviker något från de amerikanska undersökningar

na. De prefererade intensiteterna befanns ligga i områ

det 71-75 dB d v s något högre än de amerikanska. Man 

kunde också konstatera att prefererad intensitetsnivå 

avtog med ålder. 

Senare experiment 

En mera välkontrollerad stimulussituation uppvisar Pollack 

(1952) i en studie över vad som senare kommit att benämnas 

"most comfortable listening level" (MCL). Stimuli bestod 

av rena toner i oktaver från 125-8000 Hz. Försökspersoner

na genererade sina MCL-nivåer genom en ratt som varierade 

i 5 dB-steg. Huvudresultaten av undersökningen kan sam

manfattas så att MCL för frekvenserna 1000, 2000 och 

4000 Hz ligger omkring 60 dB, medan intensiteten ökar 

med avtagande frekvens. Variabiliteten i inställningar

na beräknad över försökspersoner ökar likaså med frekvens. 

Vidare bestämdes en övre och undre gräns för MCL, där man 

i instruktionen påtalade att försökspersonerna för dessa 

inställningar skulle tänka sig att "you are a pilot and 

must listen to a radio range beacon signal" (op. cit., 

sid. 160). Härvid producerade försökspersonerna genom

snittligt approximativt symmetriska distanser i logarit-

miska enheter på vardera sidan om MCL. Variabiliteten hos 

såväl MCL, övre gräns och undre gräns ökar med frekvens. 

Likaså rapporteras hela MCL-rangen dvs avståndet övre-

undre grans öka med frekvens. Av de ovan refererade ex

perimenten tycks Pollacks ha närmast anknytning till i 

detta arbete redovisade experiment. Pollacks intentioner 

är liksom här att "ringa in" ett preferensområde. Instruk

tionen är emellertid mera relativt utformad i det att den 
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är klart specifikt situationscentrerad (pilotradio-

signal). Experimentet lider vidare av en del metodis

ka svagheter. Det hade t ex varit önskvärt att inten

sitetsvariationen hade skett i mindre intervall och 

inte i 5 dB-steg. Vidare sker varje inställning i sti

gande serier under tröskelvärdet. Det kan inte uteslu

tas att försökspersonerna, när de uppnått tröskelvär

det, baserat sina inställningar på detta genom att t ex 

räkna antalet 5 dB-ökningar. 

Guilford (1954 a) konstruerade på basis av Singer & 

Youngs (1941) data vad han benämner en "isohedonic 

chart* d v s ett diagram som återger de kombinationer 

av frekvens och intensitet som ger samma "affektiva 

värde". Kort sammanfattat visar diagrammet att det är 

en mycket liten region som betraktas som pleasant. Man 

rapporterade inga fysikaliska värden på intensiteterna, 

varför denna region inte kan specificeras i energivär

den. 

Rintelmann & Carhart (1964) genererade stimuli via Bêké-

syaudiometsr för MCL-inställningar. Tolv normalhörande 

försökspersoner deltog i två sessioner. Nio testfrekven

ser valdes och retestreliabiliteten över en vecka rap

porteras till mellan .54 och .82 beroende på frekvens 

och tontyp. Man använde sig av dels kontinuerlig och dels 

pulserande ton. Det viktigaste resultatet tycks vara att 

man erhöll en skillnad mellan de två tontyperna, så att 

MCL-inställningar på pulserande ton gav signifikant hög

re värden. Differensen kunde ibland uppgå till över 20 dB 

och bekräftas, om än inte lika uttalat, i en studie av 

Melnick (1967). 



Kommentarer till utförda experiment 

Da ovan relaterade preferensstudierna uppvisar många 

olikheter sinsemellan. De tidigare studierna arbetade 

med mycket komplexa stimuli med åtföljande svårigheter 

i kvantifiering. Instruktionerna är ibland välformule

rade men redovisas inte i andra fall. Responsdata in

samlas omväxlande genom verbala skattningar eller ge

nom direkta inställningar. I det senare fallet har man 

antingen varierat intensiteten i stora diskreta inter

vall eller genom en motordriven attenuator över vilken 

försökspersonerna inte haft kontroll. Experimenten har 

vidare övervägande varit av statisk karaktär såtillvida 

att man sällan systematiskt försökt manipulera prefe

renserna. Samtliga experiment med undantag av Pollacks 

(1952) har också begränsats till en "preferenspunkt" 

och inte till en zon eller region med bestämde gränser* 
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EXPERIMENT I 

Det sannolikt mest centrala begreppet i den klassiska 

psykofysiken utgör begreppet (absolut) tröskel. Enligt 

rådande synsätt representerar en tröskel det värde på 

en fysikalisk energiskala under vilket organismen in

te upptäcker en stimulus eller rapporterar en utebli

ven sensation, och över vilket en upptäckt och rapport 

inträffar. Nan talar i det förra fallet om subliminala 

stimuli och i det senare om supraliminala stimuli. Trös

keln utgör alltså ett organismiskt sensitivitetsmått, 

som ofta tänks som en nollpunkt på det sensoriska kon-

tinuet. Den definieras vanligen statistiskt och repre

senteras med ett fixerat numeriskt värde. (För alter

nativa synsätt och teoretiska tolkningar av tröskel

begreppet hänvisas till Corso, 1963). 

Betraktad i be dömningstermer innebär fcröskelbestämning-

ar att försökspersonerna utför individrelativa bedöm

ningar. Försökspersonens respons beror av dels fysika

lisk input och dels individens fysiologiskt receptor-

bestämda kapacitet. Bedömningarna inbegriper med andra 

ord liksom preferensbedömningar element från två skilda 

mängder. 

Huvudsyftet i det första experimentet, som kan beteck

nas "som explorativt, är att göra jämförelser mellan en 

liminal (absoluttröskel) och en supraliminal (preferens-

nivå) referenspunkt bestämda med samma teknik och sam

ma typ av analysprocedur. Metodiskt sett kan experiment

et karakteriseras som en jämförelse mellan två trösklar. 

Absoluttröskeln betraktas konventionellt teoretiskt som 

ett biasfritt sensoriskt karakteristikum» medan "prefe-
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renströskein" inkorporerar en motivationen komponent. 

Stevens (1955) anger som en betydelsefull distortions-

faktor i loudnessexperiment de preferenser som försöks

personer visar för att lyssna till "moderate levels of 

loudness" Han anger området 60-00 dB som: 

"preferred level for listening and it is as though de
partures from this region were 'resisted' by the sub
jects." (op.cit., sid. 618). 

Experimentet syftar även till att utreda om preferens-

nivån faller inom den av Stevens predicerade rangen. 

Intressant är vidare den, i föreliggande arbetss ter

minologi, stimulusrelativa och individrelativa bedöm

ningsuppfattningen som i samma artikel uttrycks av Ste

vens*. 

"The consequences of this tendency show up in almost 
every experiment that requires a subject to judge one 
stimulus relative to another. Not only is the variabte 
stimulus judged relative to the standard, but also to 
a slight extent it appears to be judged relative to the 
'comfortable listening level'." (Stevens, 1955, sid. 
818. Författarens kursivering) 

De jämförelser som görs mellan absoluttrösklar (i fort

sättningen används termen hörtröskel för att markera ljud-

intensitetsdimensionen) och preferensnivâer är således 

främst inriktade på fysikaliska absolutnivåer i dB. Så

lunda studeras preferensnivåns position på det fysika

liska energikontinuet och i förhållande till hörtröskelns 

position. Vidare jämförs variabiliteten för de båda po

sitionerna samt samvariationen dem emellan. 

Det är välkänt att upplevelser av 1judintensiteter inte 

enbart beror av energin i ljudet. Loudness beror även av 
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ljudets frekvens och sambandet loudness ocn intensitet-

frekvens kan utläsas x de s.k. equal-loudnesskonturerna 

(ISO, R 226). Det syntes av intresse att studera om ock

så preferenser är frekvensberoende med andra ord om pre-

ferensaivån förändras vid en frekvensförändring. 

I en polemik mellan Hellman & Zwislocki (1961 och 1967) 

och Ward (1966 och 1967) rörande standardreferensen 

("Sound Level" eller "Sound Preassure Level") vid loud-

nessmätningar föreslår Ward (1966) att MCL kunde tänkas 

som en gemensam referens. Ward tror emellertid bl.a. att 

MCL är könsberoende» vilket strider mot Chinn & Eisen-

bergs (1945) resultat. Den tidigare påtalade likheten 

mellan MCL och preferens och olikheter mellan Ward och 

Chinn & Eisenberg motiverar ett utredande om preferens-

nivåns eventuella könsberoende. 

METOD 

Försökspersoner 

Tjugotvå studerande vid Socialhögskolan i Umeå, 13 kvinn

liga och 9 manliga, tjänstgjorde som försökspersoner. Me

delåldern var 23,5 år. Samtliga försökspersoner kunde ka

rakteriseras som psykoakustiskt osofistikerade. En oto-

logisk undersökning* inledde experimentet och samtliga 

passerade utan anmärkning. Av det totala antalet indivi

der (27) uteslöts dock efter hörtröskelbestämningen 5 fpp» 

då dessa inte uppfyllde kriteriet för normalhörsel. Krite

riet för normalhörsel sattes vid 1 0 dB hörselförlust. 

* Den otologiska undersökningen utfördes av med.lic. Sven 

Hansen vid institutionen för oto-rhino-laryngologi, Umeå 

universitet numera vid Centrallasarettet i Eskilstuna. 
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Apparatur 

Stimulustonen presenterades via Békêsyaudiometer, Grason-

Stadler modell E 8Q0. Apparaten består av en variabel 

frekvensoscillator som ger rena sinustoner, men kan ock

så ge vitt brus. Genom en tangent som är förbunden med -en 

motordriven attenautor (intensitetskontroll) kan försöks

personen reglera tonens intensitet. Försökspersonen in

strueras vid hörtröskelbestämningar att "trycka bort" to

nen när den nätt och jämt uppfattas samt "släppa upp" tan

genten när tonen inte längre hörs. Attenautorn är i sin 

tur ansluten till en skrivaranordning, vilket gör det 

möjligt att få en kontinuerlig registrering över tid av 

fps oscillationer kring tröskslvärdet. Det resulterande 

audiogrammet ger tröskelvärden över en vid range av frek

venser# 100-10000 Hz, samt amplitudmått på fps "tracings". 

Oe senare tolkas som variabilitetsmått kring trösklarna 

och ursprungligen av konstruktören Bêkésy (1947) som åt

skillnadsminimum. För.en mera detaljerad beskrivning av 

Båkésyaudiometern hänvisas till Hirsh (1962). Metoden 

kan psykofysiskt karakteriseras som en gräns-produktions-

eller "up-and-down"-metod... 

Experimentet utfördes i ett specialkonstruerat ljudiso

lerat testrum vid insitutionen för oto-rhino-laryngolo-

gi vid Umeå universitet. Bakgrundsbullernivån uppmättes 

till maximalt 15 dB vid 250 Hz*, (se bilaga I). Hörtele

fonerna var av fabrikat Tegnér, typ TDH-39. Audiometern 

kalibrerades med hjälp av Bruel-Kjaers ljudnivåmätare 

typ 2604 och artificiellt öra modell 4153. Periodiska 

kontroller av apparaturen skedde under experimentets gång. 

* Mätningarna av bakgrundsbuller har här och i fortsatta 

experiment, där inte annat angetts, utförts av forsk

ningsingenjör Lennart Tunemalm, institutionen för oto-

rhino-laryngologi. 
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Procedur 

Genom användande av Bikésyaudiometern uteslöts möjlig

heten att i samma experiment samtidigt bestämma samtli

ga tre preferenskategorier. Preferensbestämningarna kom 

endast att omfatta gränserna d.v.s. P« och P . 

Experimentet omfattade tre skilda fasert 

a) otologisk examination 

b) hörtröskelbestämning 

c) preferensbestämning 

Den otologiska examinationen inledde alltid experimentet 

och hälften av fpp genomgick i fortsättningen sekvensen 

b - c och den andra således sekvensen c - b. 

Samtliga nivåbestämningar gjordes på pulserand? ton (2,5 

pulser/sek.) och under attenautionshastigheten 2,5 dB/sek. 

Testfrekvenserna, som var fixerade, valdes i enlighet med 

ISO-rekommendationer (ISO, R 266) och var följande: 250, 

500, 1000, 2000 och 4000 Hz. De olika frekvenserna gavs 

i randomiserad ordning och olika sådan för varje fp. 

Tidigare undersökningar (Backman S Borg, 1966 och Muma & 

Siegenthaler, 1966) har visat att testperiodens tidslängd 

vid hörtröskelbéstämningar utan några sigéifikanta föränd

ringar kan nedbringas till 30 sekunder. Härför valdes den

na tid för varje bestämning för såväl hörtrösklar som pre-

ferBnsnivåer. 

Stimulus gavs monauralt och för alla fpp i vänster öra. SA 

har också skett i samtliga i detta arbete redovisade expe

riment där inte annat anges. 
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Instruktionen vid hörtr ösKelbestämningarna utarbetades ef

ter den av .Oerger (1960) föreslagna. För preferensinställ

ningarna instruerades fpp att tänka sig en prefererad ("la 

gom" eller "behaglig") ljudstyrkenivå och inställningarna 

skulle göras så att denna nivås yttergränser fastställdes. 

Detta innebär att fp skulle trycka ner tangenten när ve

derbörande upplevde att den övre gränsen för preferens upp 

nåtts och släppa upp tangenten när den nedre gränsen nåtts 

Varje preferensinställning inleddes med en 20 sekunders öv 

ningsperiod vilken fpp fick använda till att bekanta sig 

med den aktuella frekvensen. 

Mätningarna genomfördes under en enda session och varade 

i genomsnitt 20-25 minuter. En kort paus lades in mellan 

hörtröskel- och preferensbestämningar. 

Databehandling 

Samtliga värden är, där ej annat anges, uttryckta i dB 

re 0,0002 mikrobar eller 2 • 10~5 N/m2. Mätvärdena åter

ges i SPL (Sound Preassure Level) och har för faörtrösk-

larna beräknats som aritmetiska mediet av avlästa peak-

värden (toppvärden). Oessa definieras som amplitudens 

maximum- och minimumpunkter d.v.s. där tonen just hörs 

och där tonen inte längre hörs respektive. Beräknings

sättet är rutin vid Békésyaudiometri (Hirsh, 1962). Man 

gör här således en.linear interpolering i dB för att 

erhålla tröskelvärdet. På analogt vis har preferensvär

dena, beräknats d.v.s. som aritmetiska mediet av undre och 

övre gränser. Preferensnivåernas beräkningssätt är som o-

van sagts motiverade av att de här betraktas som suprali-

minala trösklar och de likvärdiga beräkningsteknikerna 



54 

legitimerar en jämförelse med hörtröskelvärden på ett 

mer adekvat satt. Antagandet att preferensnivån i en 

logafitmisk skala skulle utgöras av det aritmetiska 

mediet av yttergränserna har a priori inget stöd, utan 

får tillsvidare betraktas som en första approximation. 

Antagandet om logaritmisk ekvidistans mellan övre gräns, 

preferensnivå och undre gräns kan medföra vanskligheter 

i de fall där distansen i dB mellan gränserna är stor. 

Relationen mellan t ex loudness och ljudintensitet be

skrivs ju som tidigare nämnts bäst av en potensfunktion 

med exponenten 0,6 binauralt och 0,54 monauralt där ljud 

styrkan är uttryckt i tryckenheter. 

RESULTAT 

1. Centralmått 

Absolutvärden i dB (SPL) för hörtrösklar och preferens-

nivåer återges i tabell ;1. Här redovisas även preferens-

nivåer uttryckta i SL (Sound Level), som definieras som 

1 j u d i n t e n s i t e t s n i v å  i  d B  o v a n f ö r  t r ö s k e l v ä r d e t  d v s  

Pn * HT-

Tab. 1. Hörtrösklar (HT), preferensnivåer CPn) och pre

ferensnivåer i SL (PnSI_) uttryckta i dB vid o-

lika testfrekvenser. 

Hz 250 500 1000 2000 4000 

HT 28.3 12.5 5.7 7.6 13.3 

Pn 88.7 74.0 68.7 68.0 69.2 

PnSL 60,4 61*^ 63,0 60,4 55,9 
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Hörtröskelvärdena är att betrakta som helt typiska för 

en normalpopulation och uppvisar den för hörtrösklar så 

karakteristiska konkaviteten eller den s k "hängmatte"-

konfigurationen vilket framgår av figur 2. 

30 

ca <=t 

— 20 
ÌZ 

go 

310 
h— 

o 

200 500 1000 2000 4000 

FREKVENS I HZ 
fig. 2. Hörtrösklar i dB vid olika testfrskvenser 

Konkaviteten över frekvenser återfinns också i preferens-

data. Preferensnivån antar högre värden på lägre frekven

ser för att stabiliseras kring 68-69 dB vid de tre högsta 

frekvenserna. Den konfiguration som preferensdata uppvisar 

(fig. 3) korresponderar väl mot equal-loudnesskonturerna. 
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FREKVENS I HZ 
Fig. 3. Preferensnivåer i dB vid olika testfrekvenser 

Preferensnivåernas frekvensberoende indikeras av den 

variansanalys som sammanfattas i tabell 2. 

Tab. 2. Sammanfattning av variansanalys av preferens-

inställningar. 

Var.-kalla SS df MS F 

Mellan fpp 24352 21 

Inom fpp 4034 66 

Frekv 494 4 123.50 2.93* 

Residual 3540 84 42.14 

* p .05 26366 109 
II -

Variansanalysen är baserad på modellen för singelfaktor-

experiment med upprepade mätningar på samma element (Wi
ner, 1962, kap.4). 
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SL-värdena har som ovan nämnts beräknats genom att sub

trahera hörtröskeln i SPL från prßferensnivån i SPL. De 

i tab« 1 redovi sade SL~värdena visar mycket konstanta 

värden över de fem testfrekvenserna vilket även framgår 

av fig. 4. 

ca 80 t=» 

S 60 
CO 
UJ 
CO 

50 
2000 1000 500 200 

FREKVENS I HZ 

Fig. 4. Preferensnivåer uttryckta i SL-varden vid olika 

testfrekvenser. 

Preferensnivån tycks ligga något över 60 dB ovanför hör-

tröskeln om den högsta frekvensen undantas, där nivån 

ligger ca 5 dB lägre. 

2. Variabilitet 
I 

Markanta olikheter mellan hörtrösklar och preferensnivåer 

redovisas i tab. 3. Mer än dubbelt så höga interindivi-

duella standardavvikelser noteras för preferensnivån på 

fyra av de fem testfrekvenserna. 
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Tab. 3. Interindividuella standardavvikelser i dB för 

hörtrösklar CHT) och preferenser (Pp) vid oli

ka testfrekvenser. 

Hz 250 500 1000 2000 4000 

SHT 
5.8 6.3 5.7 6.2 10.0 

SHT 
15.7 16.8 15.6 13.1 18.3 

För hörtrösklarna inskränker sig variabiliteten till ca 

6 dB på de fyra lägre frekvenserna, för att vid den högsta 

frekvensen öka till 10 dB. Preferensnivåerna ger standard

avvikelser mellan 13.1 och 18.3 dB och varierar mer mellan 

de olika frekvenserna. 

För att ge en uppfattning av variabiliteten kring den eg

na preferensnivån återges i tab. 4 intraindividuella stan

dardavvikelser. 

Tab. 4. Intraindividuella standardavvikelser (s) i dB för 

hörtrösklar (HT) och preferenser CPni vid olika 

testfrekvenser. 

Hz 250 500 1000 2000 4000 

SHT 

S"n 

4.6 4.4 4.5 4.1 4.4 
SHT 

S"n 
5.3 5.7 6.2 cn

 
m
 O
 

5.8 

i 

Skillnaderna i de intraindividuella variationerna, beräk

nade som aritmetiska mediet av individuella standardav

vikelser, är inte lika stora som de interindividuella. 
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Prefer8nsnivåerna visar åter högre värden fastän i blyg-

sammare skala. Genomsnittligt över frekvenser är de 1,6 

dB högre. 

Den relativa bristen på data för normalhörande vid Bêkésy-

audiometri under de här givna betingelserna (samplets ål

der, pulserande ton och fixerade frekvenser) motiverar en 

redovisning av ytterligare ett variabilitetsmått - varia

tionsvidd. Muma & Siegenthaler (1966) redovisar en under

sökning med nära nog identiska betingelser där man anger 

en karakteristisk variationsvidd för normalhörande. Denna 

uppgår till 2,5-15 dB, ett intervall som inkluderar 95 % 

av alla normalhörande enligt författarnas undersökningar. 

Tabell 5 återger variationsvidden för hörtrasklar och pre

ferensnivåer. 

Tab. 5. Variationsvidd (V) i dB för hörtrösklar (HT) och 

preferensnivåer (Pn) vid olika frekvenser. 

Hz 250 -500 1000 2000 4000 

VHT 6.4 7.9 8.0 7.6 7.6 

Vp 10.4 10.1 12.1 11.3 10.7 
n 

Det framgår av denna tabell att såväl hörtrösklar som pre

ferensnivåer inrymmes inom det angivna intervallet. Prefe

rensnivåerna ligger emellertid genomsnittligt 3 dB högre i 

variationsvidd jämfört med hörtrösklarna. Denna olikhet 

måste dock betecknas som liten. 
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3. Samvariation och frekvenskonstans 

D8n lineära Korrelation mellan hörtrösklar och preferens-

nivåer ar inte signifikant på någon frekvens vilket fram

går av tabell 6. 

Tab. 6. Produktmomentkorrelationer mellan hörtrösklar (HT) 

och preferensnivåer (P„) vid olika frekvenser. n 

Hz 250 500 1000 2000 4000 

rHT_p .39 .36 .22 -.00 .20 

. p < .05 = .42 

En visuell granskning av de enskilda plot-diagrammen gav 

inte anledning att förmoda någon icke-lineär regression. 

De redovisade koefficienterna är svagt positiva utom vid 

frekvensen 2 kHz där samvariationen är svagt negativ. 

Tabellerna 7 och 8 visar samvariationen mellan olika 

frekvenser för hörtrösklar respektive preferensnivåer. 

Koefficienterna ypplyser om den relativa konstansen i in

dividuella positioner mellan olika parvisa frekvenskom-

binationer. 

Tab. 7. Hörtröskelinterkorrelationer (produktmoment) „vid. 

olika frekvenser. 

Hz 250 500 1000 2000 4000 

250 .65 .33 .21 -.20 

500 .55 .43 -.13 

1000 .74 -.09 

2000 -.14 

4000 

p < .05 » .42 p < .01 - .54 
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. Av tab. 7 framgår att koefficienten är störst för när

liggande frekvenser och avtar systematiskt med ökad frek

vensdistans. Frekvensen 4 kHz korrelerar vidare svagt ne

gativt med övriga frekvenser. 

Preferensinterkorrelationerna som redovisas i tabell Q 

år anmärkningsvärt höga. För en visuell granskning av 

lineär regression återges en grafisk framställning i fig. 

5 av samvariationen för frekvenserna 500-1000 Hz. Den 

räta linjen markerar perfekt linearitet och figurens ut

seende är i stort karakteristisk för samtliga preferens-

interkorrelationer. Den genomsnittliga korrelationen är 

efter transformation till Fischers z r » 0,88. Fpp's re

lativa positioner över frekvenser är alltså mycket kon

stanta, ett förhållande som inte gäller för hörtrösklar

na. 

Tab. 8. Preferensinterkorrelationer (produktmoment) vid 

olika frekvenser. 

Hz 250 5.00 1000 2000 4000 

250 .85 .89 .93 .78 
500 .95 .85 .90 
1000 . .87 .08 
2JÛ00 .77 

4000 

p < .05 » .42 p < .01 » .54 
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Fig. 5. Preferensnivåer i dB vid 0,5 kHz prickade mot 

motsatta nivåer vid frekvensen 1 kHz. 

Konsberoende 

Den av Ward (1966) förmodade könsdifferensen, som base

rar sig på iakttagelsen att man ofta föredrar högre ljud-

intensiteter an kvinnor vid musikavlyssning, har inte 

kunnat bekräftas. I tabell 9 återges medelvärdesdiffe

renser i dB mellan män och kvinnor. 
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Tab. 9. Medelvärdesdifferenser (dB) mellan män - kvi nnor 

för preferensnivåer samt t-värden vid olika test 

frekvenser. 

Hz Diff. t 

250 -0.2 0.10 

500 -3.2 1.17 

1000 -1.6 1.10 

2000 +2.0 1.77 

4000 +2.2 1.11 

t = 2.086 

Preferensnivån ligger högre för kvinnor på de tre lägsta 

frekvenserna, medan det motsatta förhållandet r^der på de 

två högsta frekvenserna. Signifikansprövning av medelvär-

desdifferenserna ger emellertid inte anledning att stödja 

hypotesen om könsberoende. 

DISKUSSION 

De uppmätta preferensnivåerna överensstämmer väl med den 

Stevenska prediktionen. Värdet 66.7 dB för Pn vid 1 kH z" 

(den vanligaste frekvensen vid loudnessmätningar) liggsr 

nära nog mitt i det av Stevens predicerade intervallet 

60-80 dB. Data överensstämmer också relativt väl med de 

av Pollack (1952) funna MCL-värdena vid samtliga test-

frekvenser, vilket stöder den ovan anförda utsagan om 

likheter mellan HCL och P . Intensiteter mellan 60-70 dB n 
anges vidare ofta som riktvärden för normal konversation 

på ca 1 meters avstånd (se t ex Bergeijk, Pierce & David, 
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1958 el. Danes & Pinson, 1963). De tre högsta av da an

vända testfrekvenserna (1, 2 och 4 KHz) ligger inom tal

kommunikationsrangen av frekvenser och ger samtliga pre

ferensvärden som ligger i detta riktintervall. Resultatet 

ligger också i linje med de som erhölls i radiolyssnarun-

dersökningarna trots olikheter i metod och stimuli. 

Preferensnivåernas frekvensberoende stöds av variansana

lysen ooh likheten med equal-loudnesskonturerna är uppen

bar. Antalet frekvenser är emellertid för begränsat för 

att tillåta mera definitiva uttalanden om denna likhet. 

Preferensbedömningarnas högre interindividuella variabi

litet kan sannolikt förklaras med hänvisning till dessas 

högre grad av "subjektivitet". Hörtröskeln är en mera fy

siologiskt bestämd och stabilare referenspunkt än vilken 

som helst supraliminal referens. Denna iakttagelse stöds 

av Pollacks (1952) variabilitetsvärden, och vidare av 

equal-loudness-bedömningar dar man ibland erhåller klart 

högre värden. Den senare typen av bedömningar sker ju ock

så på supraliminal nivå. 

Den intraindividuella variationen för preferensnivån, dvs 

variationen kring försökspersonens egen preferensnivå, är 

obetydligt större jämfört med hörtrösklarna. Variabilitets

jämförelserna visar alltså att individer klart skiljer sig 

åt med hänsyn till preferensnivåns position på det fysika

liska ljudintensitetskontinuet, men att variabiliteten 

kring den egna preferensnivån är låg. Allt detta i jäm

förelse med sensoriska tröskeldata. 
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Frånvaron av ett signifikant positivt samband mellan hör

trösklar och preferensnivåer innebär att de senare inte 

kan prediceras från de förra. Man har i litteraturen i-

bland anfört spekulationer om att supraliminala nivåer 

inte kan prediceras från liminala nivåer, att det a prio

ri inte finns någon teoretisk grund för sådana prediktio-

ner tse t ex Ekman, 1966 eller Ottander, 1967). Resultatet 

bekräftar dessa uppfattningar. De iakttagna låga korrela

tionerna mtllan P„ och hörtrösklar aktualiserar tanken att 

Pn kan komplettera hörtröskelbestämningar vid t ex hör-

apparatutprovning. Här tycks man också ibland betrakta Pn 

eller "behaglighatsnivån" som en slags referenspunkt på 

loudnesskontinuet eller som "den ljudstyrka vid vilken 

den höreelekadades öra utnyttjar talinformationen opti-

malt" CLidên & Nordlund, 1962, sid. 229). 

Frånvaron av könsberoende i preferensinâtSllningarna över

ensstämmer med de data som tidigare redovisats av Chinn & 

Eisenberg (1945) under radiolyssnarförhållanden och stöder 

således inte Wards (1966) uppfattning. 

Den relativa konstansen över frekvenser hos preferensni

våerna ar anmärkningsvärt hög. En tänkbar förklaring är 

emellertid de bullerskador som ofta visar sig i tröskel

värden. Sådana bullerskador inträffar i olika hög grad 

för olika frekvenser och också differentiellt över indi

vider. En fp kan således vara normalhörande på en frek

vens men lida av en bullerskada på en annan frekvens. 

Detta skulle då inte göra sig gällande för preferensni

vån och därav de högre interkorrelationerna här. Denna 

tolkning kan emellertid vara vansklig, då redovisade 

koefficienter ju är avhängiga variabilitetsolikheter. 
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EXPERIMENT II 

Det andra experimentet utfördes i syfte att pröva den 

subjektiva metriken i preferensregionen. Det Mr inte 

ovanligt att använda skalor i olika typer av psykolo

giska experiment behandlas som om de befann sig på in

tervallnivå, Man antar då att använda kategorier upp

fyller kravet på ekvidistans eller i bästa fall instrue

ras fpp att använda kategorierna så att skillnaden mel

lan närliggande kategorier är lika. I det senare fallet 

är man emellertid inte helt övertygad om hur en sådan 

instruktion uppfattas av fp. Det finns här indikationer 

på att fp tolkar detta som att samtliga kategorier skall 

användas lika ofta (Luce a Galanter, 1963 och Parducci, 

1965). 

Det fåtal undersökningar som finns redovisade berör ofta 

adverb och deras metriska egenskaper (se t ex Borg & Hos-

man, 197Qj Cliff, 1959 eller Sheppard, 1954), Man har i 

sådana fall kunnat visa direkt eller indirekt att de ver

bala skattningarna t o m är av kvotkaraktär.(se t ex Borg, 

1962), 

Behovet av att utreda den subjektiva metrik som fpp an

vänder sig av i en kategoriskala är uppenbar. Att upp

rätta funktioner över t ex fysikaliska mått på stimuli 

och centralvärden för verbala etiketter syns föga menings

full om den verbala metriken är okänd. Syftet med experi

ment ;I I var att pröva preferensregionens metrik, närmare 

bestämt ett antagande som förutskickar att P~ - Pp * 

Pn - Pu (ekvidistans). 
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Det bör nämnas att Stevens & Galanter (1957) erhöll lik

värdiga resultat för just 1judintensiteter (white noise) 

nar man använde kategoriskalor bestående av adjektiv och 

av siffror. I det senare fallet tycks antagandet om ek-

vidistans rimligt. Man fann inte heller någon större effekt 

av olikheter i antal kategorier som skalorna innehöll. Man 

jämförde här en skala med tre kategorier med en som inne

höll 100 kategorier och där stimulus åter bestod av white 

noise. 

METOD 

Försökspersoner 

Trettiosex pedagogikstuderande vid Umeå universitet var 

försökspersoner. 

Procedur 

Försökspersonernas uppgift bestod i att på en 15 cm lång 

linje lägga in de tre preferenskategorierna P , Pn och Pg. 

Den rata linjens extrempunkter definierades som "outhärd 

ligt tyst" (Dt) och "outhärdligt smärtsamt".• Fpp instrue

rades (se bilaga II) att lägga in de tre preferenskatego-

rierna på ett sådant sätt att såväl ordning som distans 

mellan kategorierna skulle motsvara en upplevd variation 

i intensitet. Detta kräver ett antagande om relationen 

mellan preferens och loudness. Här antas dessa vara li

neärt relaterade. 

Databehandling 

Distanserna P.. - P och P - P avlästes i mm. Vidare av-o n n u 
lästes distansen Pn - Ot, Denna senare avläsning var emel

lertid endast av sekundärt intresse. 
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RESULTAT 

En av försökspersonerna missförstod instruktionen varför 

beräkningarna grundar sig på n = 35 . I tabell 10 redovi

sas aritmetiska medelvärden och standardavvikelser för 

de olika distanserna. Fpp producerade approximativt nor-

Tab. 10. Aritmetiska medier (M) och standardavvikelser 

Cs) för distanser i mm mellan olika kategorier. 

P* f- P P - P 

-4J O
 

CL 

o n n u n 

M 35.60 37.34 72.70 

s 14.2 13.3 7.9 

mala fördelningar för varje kategori. Ingen a\, fpp pla

cerade. kategorierna i "orätt" ordning. Kategoriernas ord

ning hos samtliga fpp var P.. > P > P. Av tab. 10 fram-o n u 
går att distanserna P.. - P och P - P , är approximativt — o n nu 
lika. Skillnaden uppgår till 1.74 mm och kan betraktas 

som negligerbar. Kvoten (P.. - P )/(P - P } blir 0.95. o n n u 
Signifikansprövning av medelvärdesdifferensen (korrele

rade medelvärden) gav t » 0.44 vilket alltså inte var 

signifikant. 

Figur 6 visar hur de tre kategorierna placerats på skalan, 

där det också framgår att hela skalan är approximativ ek-

vidistant. 
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i i SL 

"OUTHÄRDLIGT 
SMÄRTSAMT 

4 
"OUTHÄRDLIGT PU 
TYST 

Fig. 6. Figuren återger uppmätta distanser och' preferens-

kategoriernas positioner på den räta linjen. 

Av distansen P - Ot kan utläsas att preferensnivån pla-
n 

cerats strax under skalans mittpunkt och att variabilite

ten för denna distans underskrider de övriga två distan

serna. 

DISKUSSION 

Den subjektiva metriken i praferensregionen är sådan att 

skalan kan betraktas som ekvidistant. Den erhållna skill

naden 1.7 mm mellan P« - Pn och Pn - Pu ligger sannolikt 

också inom det felintervall som olikheter och brister i 

motorisk precision kan svara för. En granskning av indi-

vidualdata visade att 16 av experimentets 35 fpp låg inom 

+ 2 mm från ekvidistans. 

De relativt höga variabiliteterna i distanserna (bortsett 

från P - Ot) visar att individerna skiljer sig åt i pre-
n 

ferensregionens bredd längs skalan. Den lägre variabili

teten för P^ - Ot kan sannolikt delvis förklaras utifrån 

den centraltendenseffekt som gör sig gällande i den här 

typen av mätningar. Därav endast, såsom det formulerades 

inledningsvis, det sekundära intresset för preferensnivån 

och dess position på skalan. 

n 
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EXPERIMENT III 

Det tredje experimentet utfördes i avs ikt att besvara 

tre olika frågeställningar: 

(1] Är de tre preferenskategorierna P , Pn och Pg 

skilda positioner på preferensskalan relaterad 

till fysikalisk ljudintensitet? 

Den tracing-teknik som Bikésy-audiometern bygger på och 

som användes i experiment I medgav endast bestämningar 

av preferensgränserna d v s Pu och Pg. I experiment III 

realiseras fastställandet av samtliga tre preferenskate

gorier med hjälp av en metodförändring. 

(23 Hur är preferensskalan relaterad till dels fysika

lisk ljudintensitet i dB och dels loudness i sones? 

Stevens & Galanter. (1957) skiljer mellan två klasser av 

kontinua vid psykofy-siska bedömningars prothetiska kon-

tinua ar sådana som sägs inbegripa en additiv fysiolo

gisk process och uttrycker kvantitativa relationer. Loud

ness, subjektiv ljusstyrka (brightness) och subjektiv vikt 

är exempel på prothetiska dimensioner. Metathetiska är den 

term som givits den andra klassen. Denna klass bygger på 

en substitutiv process och uttrycker en mera kvalitativ 

karaktär hos perceptuella dimensioner som i t ex tonhöjd. 

Man har i anslutning till denna distinktion funnit att 

bedömningar av prothetiska kontinua mBd hjälp av katego

rimetoder nästan alltid är nonlineärt relaterade till 

kvotmetoder (t ex magnitudskattning). Man har vidare 

redovisat att loudness mätt med en kategoriskala är li-
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kaså nonlineärt relaterad till decibel. De funna rela

tionerna redovisas i fig. 7. 

< 
CO 
mm 
et o 
C3 
Ut 

KVOTSKALA DECIBELSKALA 

Fig. 7. Typiska relationer mellan kategori- och kvot-

skalor (A) och kategori- och decibelskalor (B). 

Problemställning (2) syftar till att pröva om de senso-

riska loudnessrelationerna i fig. 7 även gäller för pre

ferensskalan. 

(3) Vilken grad av tillförlitlighet gäller för preferens-

skalan? . 

Reproducerbarheten hos en skala används ibland som ett av 

flera validitetskriterier, varför här också mått på pre

ferensbedömningarnas stabilitet redovisas. Denna under

söks i form av en retestprocedur. 

METOD 

Försökspersoner 

Försökspersonerna var till antalet nio; 3 kvinnor och 6 

män, varav 6 stud. vid Umeå universitet samt 3 nyutexami
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nerade folkskollärare. Medelåldern beräknades till 25,8 

Sr. Ingen av försökspersonerna sade sig tidigare ha varit 

med om psykoakustiska experiment och samtliga var enligt 

egen utsago normalhörande. 

Apparatur 

Signalen presenterades genom en Oltronix funktionsgenerator 

typ RC0-6K. Det apparativa arrangemanget framgår av block-

diagrammet fig. ö och var detsamma vid båda mättillfällena. 

SIGN. 

VOLTM 

Fig. 8. Blockdiagram över den apparativa utrustningen i 

experiment III. 

Försökspersonens manöverratt bestod av en s k logaritmisk 

potentiometer. Denna ar konstruerad så att proportionalitet 
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erhålles mellan rattinställningarna och ljudintensitet i 

dB. Med andra ord innebär lika stora rotationssteg lika 

stora fysikaliska intensitetsökningar (el. minskningar). 

Ratten kunde roteras obegränsat St båda hållen d v s 

utan några bottenlâgen. Detta gjordes givetvis i syfte 

att omöjliggöra inställningar med utgångspunkt från så

dana battenlägen. En reell intensitetsvariation på ca 

65 dB 130 - 95 dB) kunde åstadkommas inom ett 30Q°-in-

tervall. Försöksledaren instruerade fpp genom en signal-

anordning om vilken av preferenskategorierna (Pg# Pn el~ 

1er P ) som skulle produceras. Olikfärgade lampor använ

des för dBtta syfte och fpp markerade också via en ljus

signal, när inställningen var klar. 

Experimentet utfördes i ett semiisolerat rum vid avdel

ningen för psykologi vid Umeå universitet. Experimentle

daren var placerad i ett angränsande rum och kommunika

tionen. mellan experimentledarB och försöksperson skedde 

via signalanordning. Brusnivån redovisas i bilaga I. Ka

libreringen utfördea—med hjälp av Brual-Kjaers mikrofon-

förstärkare typ 2604 och artificiellt öra modell 4153. 

Alla impedanser i systemet var korrekt matchade. 

Procedur 

Metoden är som framgått en produktionsmetod# där inställ 

ningar gjordes i såväl stigande som fallande serie och 

med varierande utgångslägen. Två frekvenser, 1 och 4 kHz 

valdes med kontinuerlig ton således inte pulserande som 

experiment I. Anledningen till att Bndast två frekvenser 

valdes var att experimentet inte skulle bli alltför tids 

ödande och tröttande för fpp. Valet av,1 kHz-tonen moti

veras av att den frekvensen fått karaktären av standard
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frekvens i psykoakustiska experiment, medan 4 kHz-tonen 

motiveras genom att den ligger inom talfrekvensområdet 

och också har en mera "tonal" karaktär än exempelvis 

0,25 kHz-signalen. Vid dessa frekvenser skulle, som i 

experiment I, preferensgränser fastställas men dessutom 

preferensnivån. Instruktionen redovisas i bila ga III..Två 

frekvenser och tre preferenskategorier på varje frekvens 

ger således sex olika betingBlser. På varje betingelse 

gjordes 10 inställningar. Hälften gjordes i stigande se

rie och hälften i fallande. Serietyper, frekvenser och 

preferenskategorier randomiserades för varje fp. Samman

lagt gjorde varje fp således BO inställningar. Varje in

ställning skedde utan någon tidsbegränsning och fpp fick 

före experimentet göra en inställning på varje preferens-

kategori och frekvens. Experimentet varade i genomsnitt 

ca 40 min. inkluderande två korta pauser. Stimulus gavs 

också i detta experiment monauralt och i vänster Öra. 

Retestningen skedde för 1 fp efter 1 dag, för 2 fp efter 

2 dagar och för 6 fp* efter 3 dagar och under en med den 

första testningen identisk procedur. 

RESULTAT 

Medelvärden för de olika preferenskategorierna, liksom 

standardavvikelser kring dessa, återges för test- och 

retesttillfalle i tab. 11. Differenserna mellan aritmp 

tiska medier och medianer var små och riktningarna o-

systematiska och således negligerbara. Betraktas abso

lutvärdena i dB (SPL) märks en liten ökning vid retest-

tillfället utom vid frekvensen 1 kHz vi d Pu-
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Tab. 11. Medelvärden och ) och standardavvikel

ser (s^ och s2)^uttryck?a i dB -för de tre pre

ferenspositionerna CP » P och P~) för frekven-u n o  
sen 1 kHz (tabellens övre hälft) och 4 kHz (ta--

bellens undre hälft) vid test (index 1) och re-" 

testtillfälle (index 2). 

Mt ri 
Mt 2 

t-kvot S1 s2 t-kvot 

Pu 52.6 52.5 0.12 6.9 7.2 0.33 
p 
n 

61.0 62.8 0.93 5.1 8.1 2.03 

pÖ 66.5 69.2 1.99 4.9 6.9 1.66 

PU 58.7 61.6 0.93 6.8 . 7.4 0.61 
p 
n 68.6 69.5 0.42 5.5 7.4 0.93 

pÖ 73.4 75.6 1.83 5.0 . 6.8 1.74 

Ödf 7df 
t.05 e 2.306 t>05-.2-3B5 

ökningen är emellertid av en sådan storleksordning att 

den inte ger statistisk signifikans, vilket också fram

går av tabellerna. Variabiliteten (standardavvikelsen) 

ökar likaså från test till retesttillfalle men inte hel

ler här på ett statistiskt signifikant sätt. 

För att pröva om erhållna värden var beroende av den spe

ciella preferenskategori fpp instruerats att ställa in 

företogs variansanalyser. Sammanfattningen av dessa för 

de två frekvenserna vid test- och retesttillfälla redo

visas i tab. 12, 13, 14 och 15. Variansanalyserna ger i 

samtliga fall signifikant preferenskategoriberoende. 

Signifikansprövning av enkla medelvärdesdifferenser gav 
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vidare signifikans i alla parvisa kombinationer på båda 

frekvenserna vid såväl test- som retesttillfälle. 

Tab. 12. Sammanfattning av variansanalys för preferens-

inställningar på frekvensen 1 kHz vid testtill

fället. 

Var.-källa SS df MS . F 

Mellan fpp 746 8 

Inom fpp 1056 16 

Pref.-kateg 896 2 448 44.80* 

Residual 160 16 10 

Totalt 1802 26 

p < .05 

Tab. 13. Sammanfattning av variansanalys for preferens-

inställningar på frekvensen 1 kHz vid retest-

tillfället. 

Var.-källa SS df (IS 

Mellan fpp 1199 8 

Inom fpp 1576 18 

Pref.-kateg 1323 2 661.5 41.80* 

Residual 253 16 15.8. 

Totalt 2775 26 • 

* p < .05 
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Tab. 14. Sammanfattning av variansanalys för preferens-

inställningar på frekvensen 4 kHz vid testtill" 

fället. 

Var.-källa SS df MS F 

Mellan fpp 693 8 

Inom fpp 944 18 

Pref.-kateg 736 2 368 28.31* 

Residual 2QB 16 13 

Totalt 1637 26 

* p < .05 

Tab. 15. Sammanfattning av variansanalys för preferens-

inställningar på frekvensen 4 kHz vid retesttill-

fillet. 

Var.-källa SS df MS F 

Mellan fpp 
— 

1195 8 

Inom fpp 1098 18 

Pref.-kateg 874 2 437 31.21* 

Residual 224 16 14 

Totalt 2293 26 

* p < .05 . 

När preferensskalan prickas mot dB som i fig- 9 uppträder 

den karakteristiska nonlineariteten. Den uppåtriktade kon-

kaviteten är typisk för kategoriskalor av loudness rela

terade till en logaritmerad stimulusintensitetsskala. 
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1 KHZ 
4 KHZ 

OT: 

• T 
pt) 

50 54 58 62 66 70 74 

INTENSITET I DB 

Fig. 9. Preferensvärden för frekvenserna 1 och 4 kHz vid 

test- Ct1) och retesttillfalle (t2) prickade mot 

intensitet i dB. 

För att pröva hur preferensskalan var relaterad till loud 

ness transformerades erhållna värden till den soneskalan 

enligt funktionen 

L „ 2(P-40)/10 

L står h§r for loudness och P för ljudtryck i dB. Rela

tionen mellan de båda skalorna visas grafiskt i fig. 10» 
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O TEST 
O RETEST 

co 
z; uj 

P, U 
t 

2 1 6 8 

LOUDNESS 1 SONE 

Fig. 10. Preferenser (Pg» Pp och Py) relaterade till 

loudness i sane vid frekvensen 1 kHz. 

Preferensskalan är som figuren visar perfekt lineärt re

laterad till loudness. Samma förhållande kunde också på 

visas för frekvensen 4 kHz. 

I fig. 11 har enskilda värden för olika praferenskatego-

rier vid test- och retesttillfälle prickats mot varandra. 

Figurerna ger inte anledning att•misstänka någon nonlineär 

regression. Oen goda lineariteten legitimerade en beräk

ning av produktmomentkoefficienter mellan test och ratest 

och dessa återges i tab. 16. Alla koefficienter utom den 

för 4 kHz vid P„ är höga. n 
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Tab. 16. Produktrnomentkoefficienter mellan test- och re-

testtillfälle för olika preferenskategorier IPU» 

P och P..) och frekvenser (1 och 4 kHz). n o 

1 kHz .94 .78 .83 

4 kHz .93 .52 .88 

p < .05 « .66 p < .01 = .80 

Tabell 17 återger slutligen de genomsnittliga intraindi-

viduella standardavvikelserna. Här noteras att spridning

arna är mycket låga och vidare något högr e för den högre 

frekvensen. Det senare är en vanlig iakttagelse i loud-

nessammanhang. 

Tab. 17. Intraindividuella standardavvikelser för prefe

renser (Pu» Pn °ch P»), och testfrekvenser (1 och 

4 kHz) vid-%est (index 1) och retesttillfälle 

(index 2). 

P 
U1 ""i % CM 

3
 

GL 

P 
n2 

P.. °2 

1 kHz ' 3.3 2.9 3.0 2.8 2.1 1.7 

4 kHz 4.7 3.2 3.8 3.3 2.4 2.2 

DISKUSSION 

Den har företrädda mättekniken medger direkta bestämningar 

av de tre preferenskategorierna, vilka.vidare visar sig 

vara signifikant skilda. De funna värdena är m a o av-

hängiga den preferenskategori fpp instruerats att ställa in. 
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En effekt av de metodiska förändringar som vidtagits i 

detta experiment har lett till att variabiliteten såväl 

inter- som intraindividuellt -reducerats. Jämförs inter-

individuella standardavvikelser med de i experiment I 

för samma frekvenser noteras att de i detta tredje ex

perimentet är ungefär hälften så stora. Detta får be

tecknas som en fördel, då ju t ex prediktionsmöjlighe-

terna för en enskild individ ökat avsevärt. Intraindi-

viduella differenser betraktas också ibland som ett va-

liditetskriterium för loudnessmätmetoder (ae t ex Garner* 

1958). Qm en jämförelse vidare görs med loudnesskalor 

erhållna med magnitudskattningsmetoden så kan två olik

heter beträffande variabiliteten konstateras. För det 

första ger magnitudskattningar en standardavvikelse, 

som uppgår till ca 20 - 40 % av medelresponsvärdet (Luce 

& Galanter, 1963). Motsvarande värde för praferensinställ-

ningarna kan beräknas till ca 10 %. Vidare har man funnit 

att variabiliteten vid magnitudskattningar ökar approxi

mativt proportionellt med den upplevda magnituden (se 

t ex Stevens, 1966 ci* Preferensinatällningarna ger emel*-

lertid ett relativt konstant värde oavsett preferenska-

tegori. Man skulle här kanske ha förväntat sig att varia

biliteten antog det högsta värdet för Pg och det lägsta 

för Py, vilket dock inte visar sig vara fallet. Det er

hållna resultatet kan måhända tillskrivas begränsningen 

i range. 

- . *T 

Med stöd av den i experiment II funna ekvidistansen i pre-

ferensskalan har funktionella relationer kunnat beskrivas. 

Den funna funktionen mellan preferensskalan och logaritme

rad fysikalisk intensitet (dB). överensstämmer med de data 

man skulle ha erhållit, om fpp instruerats att bedöma i 

loudness. Denna överensstämmelse med loudnessattributet 
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understryks vidare av den perfekta lineariteten mellan 

loudness och preferens. Detta senare förhållande strider 

emellertid mot den empiri som redovisar ett nonlineärt 

förhållande mellan kategori- och magnitudskalor. Non-

lineariteten är av den arten att kurvaturen ligger nå

gonstans mellan en linear och en logaritmisk funktion 

när någon form av "partition"-rnetod används (Stevens, 

1966 c). Den här funna lineära relationen mellan loud

ness och preferens är inte helt typisk för relationen 

kvot-kategoriskalor, men kan sannolikt förklaras med 

hänvisning till den begränsade rangen som relationen 

omfattar. Här kan funktionen endast beskriva en range 

på ca 15 dB. Den mera uttalade avvikelsen från lineari-

tet i relationen preferensskala - decibel kan inom denna 

•begränsade range upptäckas. En mindre uttalad nonlinea-

ritet, som f ö nära gränsar till linearitet, kan däre

mot sannolikt inte påvisas inom samma range. Cen redo

visade lineariteten mellan loudness och preferens ute

sluter således inte uppfattningen om preferensdimensio

nen som ett prothetiskt kontinum. Man har också i andra 

sammanhang och med annan metodik visat att affektiva be

dömningar kan betraktas som prothetiska (se t ex Engen & 

McBurney, 1964 och Koh, 1965 eller 1967). 

De redovisade reliabilitetskoefficienterna är genomsnitt

ligt klart högre än de som Rintelman 8 Carhart (1964) 

rapporterat vid MCL-inställningar: +.54 - +.60. Dessa 

värden baserar sig emellertid på en veckas intervall 

mellan test och retest. 

Preferensgränserna visar högre stabilitet över tid än 

preferensnivån. Detta är i överensstämmelse med en syn 
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på preferensregionen som en slags "indifferensregion" 

eller där man hävdar att .. most individuals do not 

have a sharp point of maximum preferen ce ... (Coombs, 

1964, sid. 9.) Det förefaller rimligt att tänka sig Pn 

som en oscillerande nivå inom de båda gränserna. 
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EXPERIMENT IV 

I psykofysiska experiment antas bedömningarna vara obe

roende av varandra, oavsett antalet bedömningar som en 

försöksperson gör, och -förutsatt att experimentet tids

mässigt inte ar alltför långvarigt. Man talar här om 

att man mäter asymptotiska beteenden. Man har emeller

tid ibland konstaterat inomexperimentella variationer 

över tid i psykoakustiska experiment. Sådana kan förvän

tas på grund av t ex övnings- och/eller adaptationseffek-

ter/ Experiment IV avsåg att belysa förekomsten eller 

frånvaron av sådana inomexperimentella förändringar: 

m a o att undersöka om preferenskategörierna kunde be-

skrivas som asymptotiska^ 

Som ett led i det fortsatta studiet av invarians över 

metodförändringar gjordes vissa förändringar i försöks

personernas manöverorgan. Den i föregående experiment 

använda logaritmiska potentiometern ersattes här med en 

sonepotentiometer. Den senare är i rattutslag proportio 

,nell mot loudness, inte mot decibel, vilket gällde för 

den logaritmiska potentiometern. På basis av resultatet 

i det föregående experimentet och tidigare kunskap om 

potentiometerns betydelse i produktionsmetoden (Stevens 

& Poulton, 1956 el. Stevens, 1955) uppställs prediktionen 

att preferensskalan nu skall vara lineärt relaterad till 

decibel. 

Ett ofta eftersatt studieobjekt i experiment där produk

tionsmetoden kommer till användning är effekten av olika 

utväxlingar i fps kontrollrätt. Studiet av invarians över 

rattutväxling kan formuleras som ytterligare en målsätt

ning för detta experiment. 
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METOD 

Försökspersoner 

Medelåldern has de tolv fpp som utgjorde försöksgruppen 

uppgick till 24,4 år. Två av försökspersonerna sade sig 

tidigare ha deltagit i psykoakustiska experiment dock inte 

av denna karaktär. 

Apparatur 

Apparaturen var identisk mad den som användes i experiment 

III med undantag av fps manöverratt* som här alltså bestod 

av en sonepotentiometer. Experimentet utfördes vid avdel-

ningen för psykologi vid Umeå universitet och kalibrering

en skedde såsom redovisats i experiment III. 

Procedur 

Varje fp gjorde 8 inställningar vid varje preferenskate

gori. Hälften av dessa 8 inställningar skBdde i stigande 

och hälften i fallande serie och utgångs- eller, start

punkterna var slumpmässiga. Också i detta experiment val

des endast två testfrekvenser p g a att experimentet inte 

skulle bli för långvarigt och tröttande. Hälften av fp-

gruppen (6 slumpmässigt valda fpp) använde en manöver-

ratt vars utväxling var 5 ggr större än den som den änd

ra gruppen använde. Vidare uppdelades inställningarna i 

två identiska block. Inom varje block randomiserades 

frekvenser, kategorier och serietyper. En kort paus la

des in mellan de båda blocken. Instruktionen var iden

tisk med den i experiment III använda (bilaga III). Hela 

experimentet varade i ca 30 min. 
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RESULTAT OCH DISKUSSION 

Aritmetiska medelvärden för de två blocken vid olika pre-

ferenskategorier på frekvenserna 1 och 4 kHz redovisas i 

tab. 18. En obetydlig ökning kan förmärkas vid båda frek

venserna för Pu och i block 2, medan P« tycks helt 

Tab. 1Q. Medelvärden (M) och standardavvikelser (s) för 

de tre preferenskategorierna (Pu# Pn och Pg) i 

block 1 och 2 vid frekvensen 1 kHz (tabellens 

övre hälft) och 4 kHz (tabellens undre hälft). 

M1 m2 S1 S2 

p 
u 42.6 42.9 5.6 6.6 

Pn 53.2 54.6 6.8 8.4 

pö . 63.9 63.7 9.5 10.3 

p 
u 51.9_ 53.6 6.1 7.9 

Pn 
Pö 

63.6 64.1 8.1 8.3 
Pn 
Pö 72.6 72.7 ,8.2 6.8 

stabil. För standardavvikelserna, som också redovisas i 

samma tabell märks även en ökning mellan blocken. 

Tabell 19 återger erhållna medelvärden och spridningar 

vid de två rattutväxlingama. Preferenskategoriernas cen

tralvärden undergår inga systematiska förändringar, medan 

det för variabiliteten konstateras en ökning vid den större 

rattutväxlihgen för samtliga kategorier. 
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Tab. 19. Medelvärden och standardavvikelser för de tre 

preferenskategorierna (Pu# Pp och Pg) vid olika 

rattutslag (index 1 och 5 ) för frekvensen 1 kHz 

(tabellens övre hälft) och 4 kHz (tabellens und

re hälft). 

M1 M5 V S5 

p 
u 41.5 44.0 4.5 6.9 

pn 54.4 53.5 6.6 7.9 

Pö 66.0 61.6 7.4 11.3 

P u 
Pn 

52.3 53.2 5.1 7.7 P u 
Pn 64.8 62.9 5."2 9.9 

P5 73.6 71.8 6.7 9.7 

Sammanfattningen av variansanalysen i tabell 20, som är 

baserad på modellen för trefaktorexperiment med upprepa

de mätningar (Winer,_1962, kap. 7), visar att ingen av 

interaktionseffekterna är signifikanta. Rattutväxling ocn 

block har inte någon effekt på inställningarna. Preferens-

kategoriberoendet är dock, liksom i det föregående expe

rimentet, signifikant. 
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Tab« 20* Sammanfattning av variansanalys av preferens-

iriställningar i experiment III« 

Var.-källa SS df MS F 

Mellan 3314.1 11 
Utväxling (A] 14.2 1 14.20 
Fp inom grp 3299.9 10 329.99 

Inom 6647.4 60 
Block (Q) 5.5 1 5.50 
AB 9.4 1 9.40 
B x fp inom grp 94.5 10 9.45 
Pref.kateg (C) 5278.5 2 2639.30 52.40* 
AC 143.6 2 71.80 1.43 
C x fp inom grp 1007.3 20 5H, 37 
BC 10.1 2 5.05 1.08 
ABC ; 6.2 2 3.10 
BC x fp inom grp 92.3 20 4.62 

* p < .05 

Tabell 21 återger slutligen medelvärden för preferenskate

gorier vid de två testfrekvenserna med block och rattut-

växlingsdata sammanslagna. Jämföres dessa data med det 

föregående experimentets så ligger värdena i detta expe

riment genomgående lägre. Mest markant är detta på de 

undre gränserna. Skillnaden avtar dock med högre prefe

renskategori så att den endast uppgår till 2-3 dB för den 

övre gränsen. Variabiliteten, beräknad via standardavvi

kelsen, är av samma storleksordning som i det föregående 
experimentet. 
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Tab. 21. Medelvärden CM) och standardavvikelser (s), 

sammanslagna over block och rattutväxling for 

preferenser (P » P_ och P~) vid ds två test" r  u n o  
frekvenserna (1 och 4 kHz). 

M s M 
Po 

M 

1 kHz 

4 kHz 

42.8 

52.8 

5.9 

6.5 

53.9 

B3.8 

7.4 

7.9 

63.8 

72.7 

9.8 

8.4 

co 

S p 
UJ 
u. 
LU 
OS 
O. 

N 

U 

56 60 

INTENSITET I DB 

Fig. 12. Preferenskategorier på frekvensen 1 och 4 kHz 

prickade mot intensitet i dB. 
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Figur 12 visar grafiskt data i tabell 21. H är- noteras en 

påfallande linearitet•och resultatet stöder åter iaktta

gelsen att den erhållna preferensskalan är relaterad till 

loudnesskalan. 
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EXPERIMENT V 

Man har länga kant till att akustisk energi och tid in-

teragerar vid exitation av auditiva receptorer. En sådan 

tidsintensitetsrelation är välkänd i de flesta modalite-

ter, och går under benämningen temporal integration eller 

temporal summation. Oe paykoakustiska data som här står 

att -finna gäller emellertid huvudsakligen durationens och 

intensitetens inverkan vid absoluttröskalbestämningar. En 

av förklaringarna härtill torde vara de metodiska svårig

heter som drabbar bestämningar vid supraliminala nivåer» 

men mestadels kanske på grund av avsaknaden av en refe

renspunkt av typ absoluttröskel. Rent teoretiskt är e-

mellertid summation vid tröskelnivå endast att betrakta 

som ett specialfall av supraliminala intensiteter (Zwis-

locki, 1960) och en fullständig teori om temporal inte

gration i audition måste inkorporera supraliminala data. 

Huvudparten av redovisade data på tröskelintegration pe

kar mot att den s k kritiska durationen ligger någonstans 

i intervallet 50 - 250 msek (se t ex Bikéay, 1933# Munson, 

1947, Garner, 1947, Plomp 8 Bouman, 1959, Zwislocki, 1960 

och 1969, Small, Brandt & Cox, 1962, Stevens & Hall, 1966 

och Watson & Gengel, 1969). Med kritisk duration avses 

den tid över vilken en ökning inte längre innebär någon 

väsentlig förändring av tröskelvärdet. 

Ett fåtal undersökningar redovisar integrationsdata på 

supraliminal nivå. Bèkêsy (1929 a, b och 1960)' drog slut

satsen att en sinuston kräver ca 160 msek för att nå maxi

mal effektivitet, medan Munson (1947) fann motsvarande tid 
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vara ca 250 msek. Dessa resultat erhölls genom match-

ningsprocedurer. Miller (1940) och Small, Brandt & Cox 

(1962), som också använde sig av matchningstekniken, 

fann emellertid att den kritiska durationen var bero

ende av intensitetsnivån. De senare fann den ligga om

kring 15 - 50 msek, medan Miller (1948) rapporterar ca 

2,5 gånger så långa durationer. Zwislocki (1969) anger 

i sin psykofysiologiskt teoretiska analys av temporal 

integration en duration på 100 msek som kritiskt för 

supraliminala intensiteter, dvs hälften av den trös-

kelduration 200 msek, som samme författare tidigare an

givit (Zwislocki, 1960). Under den kritiska durationen 

befanns en linear funktion tillämplig för beskrivningen 

av tidsintensitetsrelationen. Miller (1946) fann en me-

.dellutningskoefficient på -0,88 (dvs 8,8 dB motsvarar 

en dekadisk tidsförändring) medan Small, Brandt & Cox 

(1962) beräknade den till -1,25. I syfte att biDehålla 

ljudspektrat invariant över durationer valde dessa 9e-

nare författare white noise som stimulus i stället för 

en sinuston. 

Förutom de ovannämnda matchningsteknikerna har även di

rekta skalningsmetoder använts för studium av temporal 

integration på supraliminal nivå. Ekman, Berglund & Berg

lund (1966) fann en logaritmisk relation mellan duration 

och loudness för en sinuston, medan Ekman & Frankenhaeu-

ser (1969) rapporterar en bästa anpassning (subjektiv 

duration-intensitet), mätt med minstakvadratkriteriet, 

för en lägre duration (50 msek) med en exponentiell funk

tion. För en högre duration (500 msek) ges den bästa an

passningen av en potensfunktion. Författarna menar emel
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lertid, liksom Berglund & Berglund (1967), att skillnader

na mellan de prövade funktionstyperna, potens-, logaritm-

och exponentialfunktion, var små, varför vilken som helst 

av de prövade funktionerna skulle vara tillämplig för 

deskriptiva syften. Stevens & Hall (1966) redovisar en 

potensfunktion för white noise och anger även en kritisk 

duration vid 150 msek. Berglund & Berglund (1967) visar 

senare att den logaritmiska relationen "bryter samman" 

vid durationer överstigande 500 msek. Det konstateras 

alltså att en direkt skalmetod framgångsrikt kan använ

das för att studera supraliminal temporal integration. 

Beträffande valet av matematisk funktionstyp gäller na

turligtvis att ett sådant val måste baseras på noggranna 

teoretiska överväganden och redovisade funktionstyper be

traktas ännu bara som tentativa deskriptioner av empiris

ka trender. 

Syftet med experiment v/ var att studera hur preferenser 
varierar med variation i tid och intensitet samt att upp

rätta isopreferensfunktioner som specificerar de kombina

tioner av duration och intensitet som ger ett visst pre

ferensvärde. Har formuleras på basis av resultaten i före

gående experiment prediktionen att preferensbedömningar 

liksom loudnessbedömningar är tidsberoende. Oenna predik-

tion baserar sig huvudsakligen på de differenser i Pp som 

påvisades mellan experiment I-III och I-IV. Här erhölls 

ett lägrB värde för P vid kontinuerlig ton (exp. I) jam-
n 

fört med en pulserande (exp. III och IV). 

Med stöd av tidigare resultat vid affektiva bedömningar 

(se BBebe-Center, 1965) i andra modaliteter prediceras 

vidare att förekomsten av en eventuell kritisk duration 

bör vara sådan att den överskrider den sensoriska kritis

ka durationen. Härmed menas durationer överstigande 250 

msek. 
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METOD 

Försökspersoner 

Atta studerande vid Umeå universitet utgjorde försöksper

soner. Medelåldern uppgick till 23 år. Fpp hade aldrig 

tidigare deltagit i psykoakustiska experiment. 

Apparatur 

Signalen genererades av en Hewlett-Packard funktionsgene

rator modell 3300 A. EftBr förstärkning leddes signalen 

till en variabel attenuator, Hewlett-Packard 350 D, och 

därefter till en timer, Grason-Stadler modell 471 E, som 

satte igång en elektronisk switcher, Grason-Stadler modell 

OSC ILL. 

Fig. 13. Blockdiagram över det apparativa arrangemanget i 

experiment V. 



96 

629 E. Efter transformering nådda signalen ett dynamiskt 

hörtslefonset typ TDH 39. Ytterligare en elektronisk timer 

var tillkopplad systemet, som framgår av blockdiagrammet i 

fig. 13. Denna startade hela systemet genom att först ini

tiera en varningslampa och därefter, efter ett visst tids

intervall, den första timern. Tonens intensitet och spekt

rum kontrollerades under experimentets gång med en mikro

fonförstärkare, BrQel-Kjaer typ 2604 samt med oscilloskop 

Tectronix, typ 502 A. Kalibreringen skedde som i tidigare 

redovisade experiment. 

Procedur 

Då det här var praktiskt svårhanterligt att anvånda sig av 

en produktionsmetod (att kräva kategoriproduktioner vid 

mycket korta intensitetsbjudningar) beslöts att respons-

registrering skulle ske genom en grafisk skattningstek

nik. Skalans ändpunkter, som begränsade en 10 cm lång 

linje, definierades via instruktionen så att den ena 

extremen betecknade "outhärdligt smärtsamt", den andra 

"outhärdligt tyst", dvs med samma extremkategorier som 

användes i experiment II. Mittpunkten karakteriserades 

verbalt som "lagom eller behaglig". Det betonades sär

skilt att fp skulle ignorera variationer i exponerings

tiderna. Instruktionens utformning i övrigt framgår av 

bil. IV. Testfrekvensen var 1 kHz och fyra olika inten-

siteter, 30, 50, 70 och 90 dB SPL valdes med hänsyn till 

tidigare erhållna resultat. Det antogs nämligen att de 

två lägre intensiteterna skulle ligga under preferensnivån 

och de två högre över densamma. Extremintensiteterna 30 

och 90 dB är vidare approximativt lika de som användes i 

experiment III och IV. De fyra intensiteterna kombinera-
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das var för sig med 8 olika exponeringstidar. De senare 

utgjorda eri geometrisk serie från 50 till 6400 msek. (50, 

100, 200, 400, 800, 1600, 3200 och 6400 msek.) Enligt 

Dallos & Olsen (1964) har man i integrationsexperiment 

inte tagit vederbörlig hansyn till använda toners in-

och utsvängningstider (rise- och decaytider) i specifi

cerandet av undersökta durationer. Man har vanligtvis 

endast rapporterat tonernas "peak"-tider. Härmed menas 

den tid där tonen uppnår full ensrgi dvs tonens topp

värde. Författarna menar att rise- och decaytider utgör 

en kritisk variabel i den här typen av experiment och en 

korrigering för beräkning av durationen föreslås enligt 

följande 

T =» 2 r/3 + PT 

där T anger duration, r står för risa- och decaytider, 

när de båda är lika i tid, och PT anger tonens peak~tid. 

Med denna korrigering bör. ovan afigivna durationer adderas 

med 17 msek, då rise- och decaytiden i experimentet sat

tes till 25 msek. I fortsättningen rapporteras dock de 

först angivna värdena, då huvudparten av de refererade 

tidigare undersökningarna inte utnyttjat denna korrek

tion» Tider under 50 msek. medtogs inte för att undvika 

transienter och de kvalitativa förändringar en sinuston 

kan undergå vid kortare exponeringstider. (Se t ex Turn-

bull, 1944 eller Vewer, 1949.) •< 

Atta durationer och 4 intensiteter ger 32 stimuluskombi-

nationer. På varje kombination gjorde fp 6 bedömningar, 

vilket ger 192 skattningar för varje fp, uppdelade i 6 

kombinationsmässigt identiska block bortsett från ord
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ningsföljden, som randomiserades och var olika för varje 

fp. En varningslampa informerada fp om att signalen skulle 

komma exakt två sekunder efter det att lampan tänts. Tiden 

mellan varje stimuluspresentation uppgick till ca 5 sekun

der. En kort övningsperiod med 5 slumpvis utvalda stimulus-

kombinationer föregick experimentet för att låta fpp bekan

ta sig med situationen. Hela experimentet med korta pauser 

inlagda mellan varje block, varade i ca 1 timmB, oc h utför

des i ett semiisolerat rum vid avdelningen för psykologi, 

Umeå universitet. Bakgrundsbruset i det aktuella rummet 

redovisas i bilaga 1. 

RESULTAT 

De grafiska skattningsskalorna avlästes i mm från den ena 

av skalans extrempunkter. "Outhärdligt smärtsamt" var vär

det 100, "lagom eller behaglig" värdet 50 och "outhärdligt 

tyst" värdet 0. I tabell 22 visas aritmetiska medier och 

standardavvikelser för varje intensitet - durationkombina-

tion. Likaså redovisas medelvärdet över intensiteter vid 

varje duration (högra kolumnen) och övar durationer vid 

varje intensitet (undre raden). Betraktas medelvärdena, 

sker en genomgående ökning av preferensvärdena med Ökad 

intensitet och vidare en ökning med duration vid konstant 

intensitet. Variabiliteten vid olika durationer är tämli

gen stabil bortsett från den kortaste durationen (50 

msek.) vid de två högsta intensiteterna (70 och 90 dB) 

där spridningarna oftast ar klart högre. Preferensvärde-

na tycks dock stabiliseras vid längre durationer inom 

varje intensitet. Detta framgår tydligare av den grafis

ka representationen i fig. 14. Preferensvärdet för inten

siteten 70 dB ökar i samma accelererade grad som prefe-



99 

Tab. 22. Medelvärden CM) och standardavvikelser (s) för 

preferensskattningarna vid olika intensiteter 

och durationer. Mj anger medelvärdet över dura-

tioner vid en given intensitet och Mg medelvär

det över intensiteter vid en given duration. 

30 50 70 90 tot 

msek M s M s M s M s MD 

50 6 5.2 9 6.7 23 13.7. 49 18.8 22 

ioo 6 2.5 13 5.2 30 6.5 68 9.8 29 

200 7 2.6 17 7.0 36 7.4 70 10.0 32 

400 8 2.9 18 5.9 39 10.2 73 10.8 34 

800 6 3.0 20 9.9 43 8.0 75 10.5 36 

1600 7 2.3 17 4.9 48 9.4 78 9.9 37 

3200 8 5.0 19 I
D
 

•
 

C
D
 

49 9.6 80 9.0 39 

6400 7 3.8 21 13.5 49 8.9 84 9.2 40 

6. 7 16.7 39. 6 71. 9 

rensen för 90 dB avtar. Ett negativt accelererat förlopp är 

karakteristiskt för samtliga intensiteter vid kortare du

rationer (kurvorna är visuellt anpassade) för att vid läng

re durationer övergå till ett asymptotiskt utseende. Asymp-

totinträdandet tycks ske vid ca 1600 msek. för de tvä högs

ta intensiteterna och vid ca 400-800 msek. för de två lägs

ta. Denna asymptotnivå inträffar alltså tidigare ju lägre 

intensiteten är. Den kritiska durationen för preferenser 

är m a o beroende av intensitetsnivån. 
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I fig. 15 har erhållna preferensmedelvärden prickats mot 

en logaritmisk tidsskala med intensitet som parameter. 

Räta linjer har anpassats till data med minsta-kvadrat

metoden och den relativt goda anpassningen indikerar att 

en logaritmisk funktion 

P « a • k log T 

kan beskriva relationen preferens (P) och duration (T) 

upp till en viss duration, om den högsta intensiteten 

undantas. Denna duration är olika beroende pä intensi

teten och så att högre intensitet kräver längre tid, 

innan integrationen kan anses vara fullständig. Den li

neåra relationen vid lägre intensiteter tycks vid en 

viss duration brytas. En granskning av individualdata 

gav vid handen att den lineära trenden inte är frukten 

av en "averaging" process, utan nästan genomgående ka

rakteristisk. För intensiteten 90 dB har två rata linjer 

anpassats. Den streckade linjen är anpassad till åtta 

punkter med bortseende från den lägsta durationen. Vär

det för den lägsta durationen avviker betydligt från de 

övriga vid samma intensitet, och det kan inte uteslutas 

att den kortaste exponeringstiden vid denna intensitet 

medfört transienter som gett tonen en annan karaktär. 

Preferensvärden prickade mot intensitet med duration som 

parameter återges i fig. 16. Preferensfunktionen har en 

positivt accelererad form, som är mest uttalad vid den 

lägre durationen men som avtar med växande duration. Fi

guren kan sagas återge preferensfunktioner vid olika du-

rationer och kurvlineariteten är av samma form som åter

finnes vid loudnessfunktioner, där upplevelsedimensionen 

mätts med en kategoriskala. 
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Konstruktionen av fig. 17 har skett via horisontala snitt 

vid olika preferensvärden i fig. 16. Figur 17 visar såle

des isopréferenskurvor återgivande de kombinationer av 

duration och intensitet som ger ett visst bestämt prefe

rensvärde. De räta linjerna har anpassats med hjälp av 

minsta-kvadratkriteriet. Här konstateras åter att funk

tionsformen är relativt likartad vid de olika preferens-

värdena. En diskontinuitet kan skönjas på varje isopre-

ferenskontur. Diskontinuiteten'markeras här av att den 

lineära funktionen endast kan anpassas inom én begränsad 

tidsrange. Detta illustreras i figuren genom den strecka

de linjen# som markerar de durationer vid vilka lineari-

teten bryts, och som innebär att den kritiska duratio-

nen uppnåtts. Denna duration är inte invariant över pre

ferenskonturer utan kortare ju lägre preferensvärdet är. 

DISKUSSION 

Prediktionen om preferensers tidsberoende kan, med hän

syn till resultaten ovan, helt stödjas. Detta tidsbero

ende är emellertid också differentiellt så att intensi

teten avgör, när preferens-durationfunktionen övergår i 

asymptotisk form. Högre intensitet ger en högre duration 

vid vilken en preferensbedömning stabiliseras. Denna iakt

tagelse verifierar de resultat som t ex Miller (1940) och 

Small, Brandt, & Cox (1962) fann för loudness på suprali

minal nivå. Den logaritmiska relationen mellan preferens 

och duration överensstämmer med de data som redovisas av 

Ekman, Berglund & Berglund (1966) och Berglund & Berglund 

(1967) för loudnesskattningar men även för andra modalite-

ter (se t ex Ekman, Frankenhaeuser, Berglund, Waszak, 

1969, eller Ekman, 1970). I den förstnämnda undersök

ningen rapporteras emellertid inga avbrott i den line-
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ära trenden, medan Berglund & Berglund C19673 fahn den 

logaritmiska beskrivningen tillämplig upp till duration 

500 msek. Tider överstigande 500 msek. kunde inte full

följa det logaritmiska förloppet. Betraktas de använda 

stimulusdurationerna, kan denna olikhet mellan de båda 

undersökningarna sannolikt förklaras mad hänvisning till 

durationsrangen. Ekman, Berglund & Berglund utnyttjar 

rangen 50-500 msek., medan Berglund & Berglund använder 

rangen 30-2000 msek. De förra kan således inte redovisa 

det avbrott i den logaritmiska funktionen som inträffar 

efter 500 msek. 

Den valda tidsrangen i experiment V (50-6400 msek.) er

bjöd möjligheten att redovisa ett sådant avbrott, vilket 

också inträffat för de tre lägsta intensiteterna. Den o-

avbrutna lineära trenden vid den högsta intensiteten 

(90 dB) kan förklaras utifrån audiologiska data. Man har 

funnit en "Loudness Discomfort Level" (LDL), som sägs 

markera en fysiologisk gräns för loudnessperception (Hood 

& Poole, 19B6, och Hood, 1966). Denna LDL-gräns rapporte

ras ligga vid intensiteten 100 dB. Man kan inte utesluta 

durationens exceptionella betydelse vid den högsta inten

siteten (90 dB). En allt längre duration har påverkar 

preferensskattningens närmande mot extremkategorin "Out

härdligt smärtsamt", varför den logaritmiska relationen 

gäller för hela tidsrangen i experimentet vid intensite

ten 90 dB. 

Det godtyckliga i valet av funktionstyp illustreras på 

ett tydligt sätt i isopreferenskonturerna (fig. 17). En 

exponentiell funktion kan troligen beskriva data lika 

tillfredsställande, och skulle även den ha avslöjat kri
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tiska durationer och då vid asymptotnivåernas inträffan

de. Avsikten ar här emellertid inte att fastställa exakta 

absolutvärden hos de kritiska tidsgränserna, utan fastmer 

att konstatera eventuella förekomster. Oavsett funktions

typ kan kritiska durationer inte förläggas under det kri

terium som uppställts för sensoriska bedömningar (< 250 

msek.). En preferensbedömning kräver således längre tid 

än en sensorisk bedömning innan den stabiliseras. Resul

tatet är vidare inte i analogi med Stevens & Hall (1966), 

som fann dsn kritiska durationen konstant vid olika loud-

nessnivåer. Här föreligger således olikheter mellan pre

ferensbedömningar och sensoriska bedömningar. 

Beräknas emellertid medellutningskoefficienten för funk

tionerna under den kritiska durationan uppgår denna till 

- 1,20, d v s i nära överensstämmelse med Stevens & Hall 

(1966), som beräknade den till - 1,25 och Small, Brandt 

& Cox (1962), som fann samma exponent för tröskeldata. 

•en funna koefficienten innebär att preferenser ökar mer 

med duration än med akustisk energi, d v s på samma sätt 

som loudness. 

Experimentutfallet kan förklara den differens i absolut-

värden som erhölls för Pp vid 1 kHz i experimenten I » III 

och IV. I det första experimentet användes pulserande ton, 

i de två senare en kontinuerlig ton. Differenserna kan be

räknas till - 7,7 (éxp. I-III) och - 14,0 dB (exp. I.rIV). 

Differensens ungefärliga storleksordning är predicerbar 

med hänsyn till utfallet i experiment V. I fig. 17 kan en 

differens på ca 12 dB mellan ca 200 msek. (Békêsybetingel-

sen i exp. I) och den längsta duration avläsas vid p » 50. 

En kontinuerlig ton ger m a o ca 12 dB lägre Pn«värden än 

pulserande på ca 200 msek. 
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EXPERIMENT VI 

Experiment VI utfördes i syfte att systematiskt studera 

preferensregionen med frekvens som oberoende variabel. 

Den exakta relationen mellan loudness och frekvens kan 

utläsas i equal-loudnesskonturer, som specificerar vid 

vilka intensiteter toner av olika frekvens upplevs som 

lika i loudness. 

Motiven för upprättandet av equal-loudnesskonturerna har 

varit, förutom en mera grundforskningsmässigt dikterad 

önskan att förstå basmekanismerna för hörseln, (se t ex 

Ross, 1968 a och b, och 1970) de praktiska tillämpningar 

som en hithörande kunskap kàn ge t ex tekniker och medi

cinare. Equal-loudnesskonturer utnyttjas sålunda i t ex 

loudnessberäkningar av komplexa ljud eller buller, (ISO, 

R 675) för tal- och ljudreproduktion och i medicin för 

diagnostik av olika hörseldefekter. 

Den första mera omfattande studien av equal-loudnesskontu

rer utfördes av Kingsbury (1927), som emellertid uppvisar 

en del tekniska brister i sin undersökning. En mera nog

grann studie företogs av Fletcher & Munson (1933), vars 

resultat än i dag accepteras universellt, om än i något 

modifierad form. (ISO, R 226.) Ytterligare undersökningar 

har utförts av Churcher & King (1937), Zwicker & Feldkäller 

(1955), Robinson & Dadson (1956). Den sannolikt mest väl-

kontrollerade undersökningen presenteras av Ross (1967). 

Utförda studier har skilt sig åt t ex beträffande den tek

niska utrustningen (distortionskontroller), signalpresen-

tationsförhållandBn (monauralt - binauralt, fritt fält) 

och psykologiska mätmetoder (estimation - produktion).Ge
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mensamt har dock varit användandet av matchningsproceduren. 

Vidare här-referenstonen i samtliga ovan refererade studi

er, utom Ross' C1967), utgjorts av en enda frekvens (1 kHz). 

Användandet av en standardton i matchningstekniken för med 

sig en icke oansenlig olägenhet, nämligen en ökning av va

riabiliteten med ökat avstånd från raferenstonen. Med smär

re avvikelser beskrivs emellertid konturernas form i de o-

lika studierna relativt val av de av Fletcher & Munsons 

(1933) som standard accepterade. Dessa återges i fig. 16, 

där varje kurva visar de kombinationer av intensitet och 

frekvens som ger lika loudness. Kännetecknande för konturer

na är den konkava formen och vidare en avtagande konkavitet 

med ökad intensitet. 

Det i det följande redovisade experimentet utfördes i av

sikt att studera preferensområdet som funktion av frekvens 

och vidare att studera differensen mellan kontinuerlig och 

pulserande ton. Följande prediktioner formuleras för expe

riment VI: 

(1) Preferenskonturer är relaterade till frekvens och in

tensitet på samma sätt som equal-loudnesskonturerna. 

Prediktionen kan härledas till de antydningar till denna 

likhet som redovisades i exp. I. 

(2) Isopreferenskonturerna ligger högre i intensitet för 

pulserande än för kontinuerlig ton. 

I det föregående experimentet redovisades en differens 

mellan kontinuerlig och pulserande ton. En pulserande ton 

kräver högre intensitet än en kontinuerlig vid preferens-
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Fig. 18. Equal-loudnesskonturer. Ordinatan anger intensi

tet i dB och abskissan frekvens i Hz. Varje kurva 

sammanbinder de kombinationer i frekvens och in

tensitet som ger lika loudness.(Modifierad från 

ISO Recommendation R 226.) 

bedömningar. En sådan differens kan förklaras utifrån expe

riment över temporal integration» och har för loudness ock

så verifierats vid t ex tröskelbestämningar i Bêkêsy-audio-
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metri CMcCommons & Hodge, 1969). Differensens ungefärliga 

storlek förväntas har ligga kring ca 12 dB (se exp. Vi) 

vid frekvensen 1 kHz. 

METOD 

FBrsBkspersoner 

Försökspersongruppen bestod av 8 studerande vid Umeå uni

versitet samt en teknisk studerande« vilken också tjänst

gjort som försöksperson i ett psykoakustiskt experiment 

av annan karaktär. De övriga fpp kunde karakteriseras som 

"naiva". Medelåldern i gruppen var 23 år. 

Apparatur 

Den akustiska signalen genererades av en Hewlett-Packard 

funktionsgenerator modell 3300 A. Signalen förstärktes och 

leddes till en attenuator, Hewlett-Packard, modell 350 D. 

En elektronisk switcher (Grason-Stadler, modell 829 E) och 

en intervalltimer (Grason-Stadler, 471 E) var kopplada till 

en variabel attenuator. Efter transformering gavs signalen 

i ett dynamiskt hörtelefonset, typ TDH-39. Signalen kon

trollerades före och under experimentets gång med en elek

tronisk frekvensräknare (Hewlett-Packard, modell 3734 A) 

samt oscilloskop (Tectronix, typ 502 A). FörsBksledaren 

stod i kontakt med fp via en signalanordning, som instrue

rade fp om vilken preferenskatBgori som skulle produceras. 

Procedur 

De olika testfrekvenserna valdes i enlighet med rekommende

rade frekvenser för akustiska mätningar (ISO, R 266). Sju 



112 

olika frekvenser valdes i oktaver från 125 Hz mari tillägget 

6 kHz# vilket sammanlagt ger åtta stimulusfrèkvenser (125, 

250, 500, 1000, 2000, 4000, 6000 och 8000 Hz). Equal-loud-

nesskonturerna har ett karakteristiskt negativt accelere

rat förlopp från 4 till 8 kHz, varför den tillagda frek

vensen ansågs kunna Bidra till informationen och ge en 

båttre jämförelse vid den nämnda frekvensrangen. Experi

mentet omfattade två skilda testtillfällen med för sex 

fpp en vecka och för tre fpp B dagar mellan mätningarna. 

Vid det första tillfället gavs.en kontinuerlig stimulus

ton och vid det andra en pulserande ton med 2,5 pulser/ 

sek. Rise-decaytiden var 25 msek. Den pulserande tonen i 

kombination med rise-decaytiden ger en stimulusbetingel-

se, som är identisk med den i Bêkêsy-audiometrin (se ex

periment I). Försökspersonerna skulle som i tidigare ex

periment producera tre preferenskategorier, P , PR och 

Pg. På varje kategori gjordes 4 bestämningar och samman

lagt gjorde fpp 108 inställningar per mättillfälle (9 frek

venser X 3 kategorier x 4 produktioner). Stimuluskombina

tionerna indelades i 4 block vardera innehållande 27 in

ställningar (9 frekvenser x 3 kategorier). Kombinationer

na randomiserades inom varje block och denna randomisering 

var olika för varje block och försöksperson. En kort paus 

skilde de olika blocken åt. Alla inställningar gjordes i 

stigande serie och stimulus gavs som tidigare monauralt 

och i vänster öra. Hela experimentet varade i ca 1 timme 

och utfördes i ett semiisolerat rum vid avdelningen för 

psykologi. 

RESULTAT 

Preferensvärden vid de åtta testfrekvenserna återges i tab. 

23 för kontinuerlig ton och i tab. 24 för pulserande ton. 
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Har marks en genomgående tendens hos värdena att^avta 

från 125 H2 till ungefär 1-2 kHz för att sedan öka 

upp till 6 kHz, där intensiteten åter avtar. Ert grafisk 

Tab. 23. Aritmetiska medier uttryckta i dB (SPL) för de 

tre preferenspositionerna vid olika frekvenser 

for kontinuerlig ton. 

125 250 500 1000 2000 4000 6000 8000 

Pu 61,5 47,6 37,6 36,0 36,1 33,6 47,0 41,2 

Pn 69,5 57,1 48,5 48,1 49,3 50,3 55,2 46,8 

Ps 80,0 67,5 60,6 58,6 60,8 60,9 66,1 57,8 

Tab. 24. Aritmetiska medier uttryckta i dB (SPL) för de 

tre preferenskategorierna vid olika fvakvenser 

for pulserande ton. 

125 250 500 1000 2000 4000 6000 8000 

Pu 66,2 57,7 50,0 46,9 47,1 52,6 56,1 

Pn 75,4 67,6 61,7 59,9 59,4 62,4 66,6 

Ps 84,8 77,2 72,9 71,9 71,1 71,8 74,8 

illustration av respektive tabell finns i fig- 19 och 20. 

Den karakteristiska konkavitéten framträder tydligt för 

samtliga preferenskategorier och' den tycks också, liksom 

equal-loudnesskonturerna, avta något med intensitet. Lut

ningen upp till 500 Hz är dock något brantare än vad man 

vanligen finner vid equal-loudnessbestämningar. Ross (1967) 

rapporterar dock en lutning på -40 dB/dekad upp till ca 

51,4 

60,3 

66,6 
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200 Hz. I föreliggande experiment uppgår den till ca 30 

dB/dekad. Vid medelfrekvenserna uppvisar konturerna ett 

relativt flackt förlopp för att vid 4 kHz övergå i en 

accelererad form. Vid frekvensen 8 kHz återfinns en plöts

lig inflexionspunkt, som inte är typiskt för equal-loud-

nesskonturer. 

En statistisk prövning av isopreferenskonturernas form 

företogs genom trendanalys (Winer, 1962, kap. 7). Resul

tatet av denna analys redovisas i tab. 25.och 26. Analy

sen är gjord för preferensnivån vid kontinuerlig och pul

serande ton. I båda fallen bidrar såväl kvadratisk som 

kubisk trend på ett signifikant satt till beskrivningen 

av de två konturerna. En prövning av trendkomponenter 

högre än den tredje gav i båda fallen inge n signifikans. 

Tab. 25. Sammanfattning av trendanalys av preferensnivån 

vid kontinuerlig ton. 

Var.-källa SS df MS F 

Linear trend 1296.3 1 1296.3 21.47* 

Dev. fr. lin. 3742.7 62 60.37 

Kvadr. trend 981.2 1 981.2 21.67* 

Dev. fr. kvadr. 2761.5 61 45.27 

Kub. trend 858.2 1 858.2 27.06* 

Dev. fr. kub. 1903.3 60 31.72 

* p < .05 
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Tab. 26. Sammanfattning av trendanalys av prefe.rerisnivån 

vid pulserande ton. 

Var.-källa SS df MS F 

Linear trend 658.7 1 658.7 16.09* 

Dev. fr. lin. 2538.3 62 40.94 

Kvadr. trend 696.2 1 696.2 23.05* 

Dev. fr. kvadr. 1842.1 61 30.2 

Kub. trend 345.5 1 345.5 13.85* 

Dev. fr. kub. 1496.6 60 24.94 

* p < .05 

Konturernas form ar vidare nära nog identiska vid pulse

rande och kontinuerlig ton. Detta kan ses i fig. 21, som 

ar en sammanslagning av fig. 19 och 20. Här framgår också 

att pulserande ton kräver högre intensitet, i genomsnitt 

ca 10 dB, och för P vid 1 kHz uppgår differensen till n 
11,8 dB, dvs nära nog exakt den predicerade differen

sen (12 dB). Preferenskategorierna tycks vidare byta 

plats så att t ex undre gränsen vid kontinuerlig ton i 

pulserande form lägger sig på preferensnivån. 

Standardavvikelser uttryckt i dB återges i tab. 27 och 

grafiskt i fig. 22. Här uppträder en ökning av variabi

litet med frekvens bortsett från den högsta frekvensen 

8 kHz. Inga större eller systematiska skillnader mellan 

tontyper kan iakttagas. 
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Tab. 27. Standardavvikelser i dB för de tre preferenskate

gorierna för kontinuerlig och pulserande ton vid 
olika frekvenser. 

125 250 500 1000, 2000 4000 6000 8000 

Pu~kont. 6,6 9,2 7,2 9,2 10,1 11,7 12,2 11,4 
Pu-puls. 8,7 6,6 8,3 9,3 9,0 9,1 9,1 9,8 

Pn~kont. 6,8 7,5 7,8 7,7 9,6 8,7 10,2 10,1 
Pn-puls. 8,1 8,1 9,2 9,5 9,5 11,1 8,8 8,2 

P~-kont. o 8,1 9,0 10,8 8,6 12,7. 12,0 13,1 9,5 
P»-puls. 8,1 10,7 9,8 8,8 9,8 11,6 10,4 10,2 

I tabell 28 redovisas slutligen preferensområdets range 

eller variationsvidd, och denna har beräknats som skill

naden mellan P» och i dB. Här noteras att variations

vidden är störst i mellanfrekvensområdet. Skillnaden mel

lan tontyper är nästan obefintlig. 

Tab. 28. Variationsvidden (differensen P. - P ) vid olika 
.. ou . 

frekvenser för kontinuerlig och pulserande ton. 

125 250 500 1000 2000 4000 BODO 8000 

18.5 19,9 22,9 22.6 24,7 21,1 19,2 16,5 

18.6 19,5 22,9 25,0 24,0 19,2 18,8 15,1 
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DISKUSSION 

Den första av de for experiment VI uppsatta prediktioner-

na kan i stort stödjas. Equal-loudnesskonturernas karak

teristiska utseende återfinns även vid preferensbedörnning-

ar. Dock inträffar en avvikelse vid den högsta frekvensen 

B kHz, en avvikelse som alltså innebär att loudness och 

preferens skiljer sig åt. Den avtagande tendensen vid den 

högsta frekvensen stöder iakttagelser, som gjorts på annat 

håll t ex bullarforskningen. Här har man funnit att hög-

frekventa ljud verkar störande på individen och upplevs 

mycket intensivt i attributet "annoyance". Såväl Laird 

S Coye (1929) som Reese & Kryter (1944) finner att "annoy

ance" som attribut vid ljudintensitetsbedömningar inte ar 

relaterat till loudness (se även Rule, 1964). Om "annoy

ance" kan ses som ett inverst attribut till preferens 

eller "pleasantness" vid högfrekventa ljud, kan avvikel

sen vid 6 kHz ges en rimlig förklaring. 

Den prediktion som förutsade högre intensitet vid pulse

rande än vid kontinuerlig ton kan utan reservationer stöd

jas. Den genomsnittliga differensen ar också av predicerad 

storleksordning. 

Den olägenhet som matchningstekniken för med sig vid equal-

loudnessbedömningar inträffar av naturliga skal inte i detta 

experiment. Här ges ju ingen referenston och följaktligen 

kan man inte urskilja någon ökning i variabiliteten med 

ökat avstånd från någon referenston, vilket alltså får 

betraktas som en förtjänst vid preferensbedömningar. 

Iakttagelsen att variationsvidden är störst i mellanfrek

venserna är intressant såtillvida att detta område samman
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faller med det dar det finns en koncentration av frekven--

ser i mänskligt tal. Preferensregionen är alltså störst i 

detta område*. 

Den med ökad frekvens höjda variabiliteten är ett vanligt 

fynd vid t ex tröskelmätningar (se t ex Backman & Borg, 

1966) och återfinns också i Pollacks (1952) MCL-studie 

samt vid equal-loudnessmatchningar (se t ex Robinson & 

Dadson, 1956). Det är emellertid svårt att i det senare 

fallet avgöra, om detta skall tolkas som en effekt av 

frekvens och/eller avstånd från referenstonen (1 kHz). 

De tidigare equal-loudnesstudierna använde ju enbart 

matchningstekniken. 
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EXPERIMENT VII 

Auditiv adaptation definieras allmänt som en förändring i 

d8t auditiva systemets funktionella tillstånd. Denna för

ändring kan studeras via skilda psykofysiska procedurer 

som t ex absoluttröskelbestämningar, supratröskelnivåmät-

ningar och lokaliseringsbedömningar och manifesterar sig 

i en reducerad sensitivitet i det adapterade örat. 

En vanlig teknik vid studier av auditiv adaptation är den 

s k alternate diehotic loudness balance [Small, 1963)* 

Ett av öronen (se fig. 23) utsätts för adaptationsstimulus 

under en given tidsperiod, varefter en "teststimulus" pre

senteras "i det adapterade örat omedelbart efter det att 

adaptationsstimulus avbrutits. Försökspersonen ställer så 

in en ljudintensitet i det icke adapterade örat så att 

den upplevs som lika adaptationsstimulus. 

OADAPTERAD ADAPTERAD 
IMATCHN1NG ̂  J C ADAPTAT I ON ^ ̂ATCHN ING | R_ VI LA 
OADAPTERAD 

ADAPTERANDE ÖRA 

JÄMFÖRANDE ÖRA 

TID 

jFig. 23. Schematisk framställning av adaptationsstudie 

metoden "alternerande dikotisk loudnessmatch-

ning". 
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Erhållet värde på inställningen jämförs därefter med 

motsvarande, inställningar som föregått adaptationsfasen. 

Möjlighet foreligger också att efter adaptationsfasen 

presentera test- och jämförelsestimuli simultant ("si

multaneous dichotic loudness balance"). En annan grupp 

av huvudtekniker är "median plane localisation"-tekniken. 

Här består fp:s uppgift i att ställa in intensiteten på 

jämförelsestimulus så att ljudet hörs (lokaliseras) mitt 

i huvudet, d v s så att det går samman med adaptations-

stimulus. övriga metoder som använts är smärre varianter 

av de ovan anförda. Trots en del metodologiska svårighe

ter och inkonsistenser har nedanstående generalisationer 

vunnit stöd i flertalet experiment. 

(a). Grad av adaptation är en direkt monoton funktion av 

intensiteten (SPL) hos adaptationsstimulus, om jämförel

sestimulus och adaptationsstimulus är identiska i SPL 

(Carterette, 1955; Carterette et. al., 1965; Egan, 1955; 

Hood, 1950; Jerger, 1957). Om emellertid adaptationen 

mäts vid lägre nivåer, d v s om jämförelsestimulus lig

ger under adaptationsstimulus, så beror adaptationen en

dast av den jämförelseintensitet vid vilken adaptationen 

mäts. Den är här således oberoende av adaptationsintensi-

teten (Egan, 1955; Hood, 1950). I en undersökning (Car

terette et al., 1965) rapporteras dock, att ett beroende 

av adaptationsstimulusintensiteten föreligger även vid 

mätningar under adaptationsintensiteten. Här användes 

"median plane localisation"-metoden, en teknik vars re

lationer till balansteknikerna dock ännu inte helt utretts 

(Small, 1963). 

(b). Adaptationen når en asymptot efter en tidsrymd, som 

emellertid varierar beroende på den metod som används. Den 
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tycka dock sällan överskrida sex minuter (se t ex Small, 

1963). 

(c). Restitutionsfunktionen är negativt accelererad (se 

t ex Egan, -1955 eller Wright, 1959). 

Nedan redovisade experiment avser att undersöka relatio

nen mellan bedömning av sensorisk intensitet och prefe

renser efter (sensorisk) adaptation, eller huruvida pre

ferenser kan manipuleras via sensoriska adaptationssti-

muli. Om preferenser är styrda av sensoriskt perifera 

effekter, bör följande prediktioner kunna ställas: 

C1). Om adaptationsstimuli ovanför preferensområdet an--

vänds, bör olika intensiteter inte ge skillnader mellan 

en given preferenskategori för olika adaptationsintensi-

teter. Mätningen görs ju under adaptationsinter.citeten 

(se (a) ovan'). 

(2). Grad av adaptation avtar över tid (se (c) ovanJ). 

METOD 

Försökspersoner 

Trettio ettbetygsstuderande i psykologi vid Umeå unive rsi

tet (8 män och 22 kvinnor) tjänstgjorde som försöksperso

ner. Dessa fördelas slumpmässigt på dB olika betingelserna. 

Försökspersonerna uppgav sig vara normalhörande och sade 

sig inte ha haft några öronpatologiska symptom. En av för

sökspersonerna uteslöts, då vederbörande inte ansågs upp

fylla kriteriet för normalhörsel. För att erhålla lika an

tal i grupperna uteslöts då genom slumpning en fp i vardera 



126 

av de båda övriga grupperna. Försökspersonerna kan inte 

karakteriseras som auditivt helt "naiva"# då de deltagit 

i laborationer med auditiv anknytning. 

Apparatur 

Tonstimulus gavs av en Hewlett-Packard funktionsgenerator, 

modell 3300 A, med dubbla kanaler. Signalen leddes därefter 

till en elektronisk switcher, Grason-Stadler, modell 829 E#' 

och därefter till förstärkare. Rise- och decaytiderna sat- , 

tes till 50 msek. En Hewlett-Packard attenuator, typ 35,0 D, 

gav adaptationsintensiteten och en kontinuerligt variabel -

attenuator (sone potentiometer) gav den ton med vilken fp 

gjorde sina inställningar. Dynamik och range var desamma 

som i experiment IV. Hörtelefonerna var av typ TDH-39. 

Mellan den kontinuerligt variabla attenuatorn ch hörte-' 

lefonen kopplades en mikrofonförstärkare, Bröel-Kjaer typ 

2604, med vars hjälp försökspersonens inställningar av

lästes. Alla impedanser inom systemet var korrekt matcha

de och kalibreringarna skedde med Bröel-Kjaers mikrofon-

förstärkare. Härvid användes konstgjort öra modell 4153 

(Bröel-Kjaer). Frekvensen kontrollerades med en elektro

nisk frekvensräknare Hewlett-Packard modell 3734 A. -Expe

rimentet utfördes i ett semiisolerat rum vid avdelningen 

för psykologi. Bakgrundsbruset redovisas i bilaga I. 

Procedur . 

Tre olika adaptationsintensiteter användes: 65, 60 och 95 

dB vid frekvensen 1 kHz. Adaptationsfasen varade under en 

tidsperiod av 5 minuter med för samtliga försökspersoner 

stimulation i vänster öra. Omedelbart efter adaptation9-

fasen gjorde fp så tre olika inställningar i samma öra 

och enligt instruktion, som använts i tidigare experiment. 
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Därefter vidtog en restitutionsperiod på 3,5 minuter, 

innan en ny adaptationsfas påbörjades. Fpp fick genom

gå 6 sådana adaptationsfåser med efter varje fas till:-

tööranda tre inställningar. Dessa senare slumpades efter 

varje fas, men med restriktionen att varje kategori (Pu* 

Pn eller P~) skulle förekomma lika många gånger i varje 

ordningsposition. Pu skulle t ex förekomma två gånger 

som första inställning efter adaptationsfasen, som andra 

inställning två gånger och som tredje följaktligen också 

två gånger. Härigenom skulle det bli möjligt att studera 

eventuella förändringar i tid i restitutionsförloppet. En 

anordning med signallampor av olika färg instruerade fp 

om vilken av de tre preferenskategorierna som skulle pro

duceras. Varje inställning skedde i stigande serie. Fpp' 

fördelades slumpmässigt på de tre olika adaptationsgrup-

perna och varje fp fick således under hela sessionen en

dast en av de tre adaptationsintensiteterna. Designen kan 

karakteriseras som en 3 x 3 faktoriell design. Hela pro

ceduren varade ca 1 timme. 

RESULTAT 

I tabell 29 återges genomsnittliga dB-värden (SPLÎ för 

olika preferenskategorier vid olika adaptationsintensiteter» 

Här noteras att effekterna av adaptationsintensiteterna BO 

och 95 dB är mera uttalade jämfört med intensiteten 65 dB. 

Tab. 29.: Genomsnittliga preferensvärden (aritmetiska me* 

dier) vid olika preferenskategorier (Pu» Pn och 

P») och adaptationsintensiteter (65, 80 och 95 dB] 

uttryckta i dB. 

Pu P n P.. 0 

65 49,13 57,93 66,51 

BO 59,52 68,93 76,79 

95 " 58,99 68,30 75,28 
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I figur 24, där preferensinställningarna prickats mot 

adaptationsintensiteterna och med preferenskategori som 

parameter, framgår denna skillnad tydligare. Har märks, 

liksom i figur 25 att prediktion (1) inte kan stödjas 

helt. Denna prediktion förutsade ju att en given prefe

renskategori int8 skulle påverkas differentiellt av de 

olika adaptationsintensiteterna. 

80 

65 80 95 

ADAPTATIONSINTENSITET I DB 

Fig. 24. Genomsnittliga preferensvärden i dB (ordinatan)( 

: vid de tre adaptationsintensiteterna (abskissan) 

med preferenskategori som parameter. 

Prediktionen stöds av iakttagelsen att 80- och. ü5-intensi-

teterna inte tycks skilja sig åt, medan 65-intensiteten på 

ett markerat sätt avviker från övriga. I tabell 30 redovi-
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65 95 80 

PREFERENSVARDE I DB 

Fig. ?5. Preferenskategori (ordinatan) vid olika prefe

rensvärden (afaskissan) med adaptationsintensitet 

som parameter. 

sas sammanfattningen av den företagna variansanalysen. 

Denna utfördes enligt modellen för tvåfaktorexperiment 

med upprepade mätningar (Winer, 1962, kap. 7). Analysen 

ger en icke signifikant interaktionseffekt men signifi- ,• 

kanta effekter för såväl adaptationsintensiteter som pre-

ferenskategorier. En prövning av alla enkla medelvärdes-

differenser gjordes enligt Newman-Keuls metod (op. cit., 

kap. 3) och resultatet av denna utföll så att signifikans 

(p < .05} erhölls i alla parvisa kombinationer för prefe-
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Tab. 30. Sammanfattning av variansanalysen för experiment 

VII. 

Var.-kalla SS df MS F 

Mellan fp 5519 26 212.3 

Adapt.intens. (A) 1846 2 923 6.03* 

Fp inom grp 3673 24 153 

Inom fp 4826 54 

**
* 

m 
o) co 

Pref.-kateg. (B) 3877 2 1938.5 cd
 

cd
 •
 ' 

- 
*
 

AB 5 4 1.3 0.07 

B X fp inom grp 944 48 19.7 

• p < .01 

renskategorier och alla kombinationer av adaptationsintén-

siteter utom 60-95 dB. Variansanalysen stöder således pre-

diktion (1) i detta senare avseende, men inte för intensi

teten 65 dB, som är signifikant skild från de båda övriga. 

Medelinställningarna för varje preferenskategori och adap-

tationsintensitet rapporteras i form av aritmetiska medier 

i tabell 31, som skiljer mellan de olika ordningspositioner 

(1sa, 2:a och 3SB) vid vilka inställningarna gjorts. 
s 

Den avtagande tendensen i erhållna mätvärden är märkbar.på 

varje preferensposition och adaptationsintensitet, och pre-

diktion (2) kan således stödjas. Mest påtaglig är det av

tagande förloppet för den högre adaptationsintensiteten 

(95 dB), dar skillnaden mellan första och tredje inställ-
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Tab. 31. Aritmetiska medelvärden i dB för de tre preferens-

kategorierna (Pu# Pn och Pö) vid olika adaptations-

intensiteter (65, 80 och 95 dB) och vid olika ord

ningspositioner efter adaptationsfasen (1:a, 2sa 

eller 3:e inställningen); Inom parentes anges stan

dardavvikelsen för den första inställningen. 

Ptl P P.. u 
• 

n 0 

65 1 50.72 (7.5) 59.83 (5.7) 68,53 (5.0) 

2 40.53 57.06 66.33 

3 48,14 56.89 64.67 

00 1 61.50 (13.8) 72.53 (8.4) 79.19' (5.2) 

2 59.81 66.56 76.22 

3 .59.31 67.78 75.92 

95 1 62.31 "(8.3) 70.92 (8.8) . 80.50 (5.6) 

2 56.89 65.69 71.72 
• 

3 55.06 64.61 70.61 

ningstillfället vid t ex P.. är av storleksordningen 10 dB. 

diskussion 

Avsaknaden av generellt stöd för den första prediktionen 

kan kanske förklaras med hänvisning till den alltför låga 

intensiteten i 65 dB~betingelsen. Litteraturen uppvisar 

emellertid adaptation även vid så låga intensiteter som 

20 dB (se t ex Hood, 1950, eller Jerger, 1957). Frånvaron 
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av fullständigt stöd för den första prediktionen kan 

sannolikt bero på åtminstone två förhållandens stora 

interindividuella variationer i kombination med att 

alltför begränsat antal försökspersoner i de experiment 

som prediktionen grundar sig på. Man har på senare tid 

konstaterat stora interindividuella differenser, som 

motiverar individuella studier av auditiv adaptation. 

(Harbsrt, Weiss & Wilpizeski, 1966, och Palva & Kärjä, 

1989.) Förtroendet för gruppdata blir inte heller större 

i betraktande av att Hoods experiment, det mest refere

rade, endast utförts med två försökspersoner. Egans 

(1955) experiment baserar sig på err försöksperson. Pre-

diktion (1) ar m a o empiriskt svagt underbyggd, vilket 

skall prövas i det följande experimentet. 

•en okontrollerade tiden mellan de olika ordningspositio 

nerna i inställningarna gör att verifikationen 3V predik 

tion (2) får betraktas som något "grov". Ambitionen att 

minimera restriktioner i responssystemet, dvs att fpp 

här medgivits obegränsad tid för sina inställningar, har 

dikterat den bristande kontrollen av tiden. Avsikten har 

dock inte varit att kartlägga det exakta temporala för

loppet i restitutionsn. 
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EXPERIMENT VIII 

Oetta experiment avsåg att prova rimligheten i den första 

prediktionen som formulerades för experiment VII. Huvud

parten av de auditiva adaptationsexperiment som genomförts 

har, som tidigare omtalats, mätt graden av adaptation vid 

samma intensitet som fpp adapterat till. Endast tre under

sökningar CCarteratte et al., 1965, Egan, 1955, och Hood, 

1950) redovisar data, dar adaptationen mats vid nivåer 

under den intensitet som använts vid adaptationsfasen. 

Det ar främst Hoods (1950) resultat (grundat på två fpp) 

som här brukar citeras och som bildat underlag för gene

raliseringen att mätningar av adaptation under adaptations-

intensiteten inte medför differentiella effekter på en gi

ven jämförelseintensitet, när olika adaptationsintensiteter 

används. Egan (1955) har med en fp bekräftat Hoods resultat, 

medan Carterette et al. (1965) rapporterar resultat (3 

fpp), som mera ligger i linje med de i exp. VII. De fann, 

med användande av median-plan lokalisationstekniken, att 

adaptationen också var beroende av den använda adaptatîons-

intensiteten. De motsägande resultaten gav anledning utföra 

ett nytt experiment, som alltså syftar till att pröva den i 

föregående experiment uppsatta prediktionen (1) i ett rent 

sensoriskt adaptationsexperiment. 

METOD 
.. » 

Experimentet genomfördes som ett rent adaptationsexperiment, 

dvs fpp fick först adaptera till en given intensitet under 

en viss tidsrymd. Därefter kontrollerades adaptationseffek-

ten genom att fpp fick matcha en given intensitet, som pre

senterades i det adapterade örat omedelbart efter adapta-
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tionsfasen. Fpp skulle alltså ställa in en intensitet i 

det icke adapterade örat» så att det upplevdes lika som 

den intensitet som presenterades i det adapterade örat. 

Metoden är alltså den som går under beteckningen "alter

nate dichotic loudness balance" (se fig. 23). Prediktio-

nerna är analoga med de i experiment VII. 

CD. Olika adaptationsintensiteter påverkar inte under

liggande järnförelseintensiteter differentiellt. 

(2). Grad av adaptation avtar over tid. 

Försökspersoner 

Tjugofyra försökspersoner användes. Av dessa var' 22 ett-

betygsstuderande i psykologi, en avdelningens för psyko

logi laboratorieassistent samt en teknisk studerandet 

Sex av försökspersonerna hade daltagit i experiment VII 

och dessa fördelades jämnt på de tre experimentgrupperna, 

övriga fpp fördelades slumpmässigt på dö trB grupperna. 

Apparatur 

Samma apparatur och lokal som i experiment VII. 

Procedur 

Samma procedur som i experiment VII användes. Enda skillna

den var att fpp nu skulle matcha en ton, som var given i 

intensitet. Här användes då tre olika intensiteter, som 

approximativt skulle motsvara de värden som erhölls vid 

experiment IV, dvs det experiment som beträffande metod, 

apparatur och lokal närmast liknar detta. Tekniska svårig

heter medförde dock att exakta värden från experiment IVs 

inte kunde bjudas. För Py » 42.0 dB gavs istället 45 dB, 

för Pn « 53.9 dB gavs 55 dB och för PQ » 63.9 dB gavs 65 

dB. Före första adaptationsfasen fick fpp göra tre match
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ningar for varje intensitet (45, 55 och 65 dB). Medel

värdet av dessa tre inställningar utgjorde basen för 

vilken adaptetionsvardena beräknades. Dessa beräknades 

som differensen mellan preadaptations- och postadaptions-

inställningarna. 

RESULTAT 

De olika adaptationsintensiteterna påverkar de tre jäm-

förelseintensiteterna något olika, vilket tab. 32 och 

fig. 26 och 27 visar. Med ökad intensitet under adapta-

tionsfasen ökar också graden av adaptation vid de tre 

jämförelse- och matchningsintensitaterna. Tabellen visar 

också en ökad tendens i adaptation med ökad jämförelse-

intensitet, dvs att 65 dB-intensiteten påverkas mest, 

därnäst 55 dB-intensitetBn osv undantagandes 65 dB-

adaptationsintensiteten, som påvBrkar de tre jämförelse-

intensiteterna ungefär likvärdigt. 

Tab. 32. Genomsnittliga matchningsvärden vid 45., 55 och 

65 dB vid olika adaptationsintensiteter (65, 6Q 

och 95 dB). 

45 55 65 

65 

60 

95 

49.60 

53.29 

56.37" 

60.08 

65.73 

69.14 

69.09 

77.99 

62.04 
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Fig. 26. Genomsnittliga matchningsinställningar i dB 

(ordinatan) vid ds tre adaptationsintensite-

terna (abskissan) med matchningsstandard som 

parameter. 

Tabell 33 utgör sn sammanfattning av variansanalysen 

enligt modellen för tvåfaktorBxperimant med upprepade 

mätningar (Winer, 1962, kap. 7) och visar en signifi

kant interaktionseffekt (även vid prövning med konser

vativa frihetsgrader) för adaptations- och jämförelse-

intensitefcer. 
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Fig. 27. Matchningsstandard i dB (ordinatan) vid olika 

matchningsinställningar (abskissan} med adap- • 

tationsintensitet som parameter. 

Tab»ji33. Sammanfattning av variansanalysen för experiment 

VIII. 

Var.-källa . SS df MS F 

Mellan fp 1793.4 23 
. ' 

Adapt.-intens. (A) 1121.9 2 560.95 17.54* 

Fp inom grp 671.5 21 31.98 

Inom fp 6850 48 

Matchningsintens. (B) 6604.4 2 3302.2 866.72* 

AB 85.5 4 21.38 5.61* 

B X fp inom grp 160.1 42 3.81 

* p < .01 
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Newman-Keuls metod for prövning av enkla medelvärdesdiffe

renser gav följande resultats alla pärvisa jämförelsein-

tensitetsmBdelvärden är signifikanta (p < .05). De parvisa 

kombinationerna av adaptationsintensiteter ger samma re

sultat som i experiment VII. Intensitefcerna 80 och 95 dB 

är signifikant skilda från 65 dB, medan 80-95 dB-diffe-

rensen inte är signifikant. 

Hypotesen att adaptationen avtar över tid kan helt verifi

eras, vilket framgår av tabell 34. Tabellen redovisar mät

värden vid olika inställningstillfällen och visar en snab

bare avtagande tendens an motsvarande data för experiment' 

VII. 

Tab. 34. Aritmetiska medier vid tre matchningsihtensiteter 

(45, 55 och 65 dB) vid olika adaptaticnsintensite-

ter (65, 80 och 95 dB) och vid olika ordningsposi

tioner efter adaptationsfasen (1, 2 och 3). Inom 

parenteserna återges standardavvikelserna vid var

je första matchningsposition. 

45 55 65 -

65 1 52.37 (4.9) 62,73 (2.4) 68.81 (3.0) 

2 48.30 59.21 69.97 

3 48.18 58.30 68.49 

80 1 57.21 (4.0) 71.28 (4.4) 81.11 (4.,3) 

2 •52.87 68.97 77.89 • 

3 48.78 61.97 74.96 

95 1 •58.79 (5.0) 72.58 (8.8) 86.29 (6.1) 

2 55.04 68.21 81.44 

3 55.26 65.05 78.38 
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DISKUSSION 

Resultatet av experimentet ger besked om att den för ex

periment VII formulerade första prediktionen inte var 

riktig» Utfallet hår bekräftar det av CartBrette et al. 

£1965) rapporterade, där man alltså fann att adaptatio-

nen inte bara beror av vid vilken intensitet jämförelse-

stimulus presenteras. Adaptationen beror, menar man, även 

av adaptationsstimulus intensitet. Det rapporteras vidare, 

att adaptationen minskar med ökad intensitetsdifferens 

mellan adaptations- och jämförelseintensitet. Denna se

nare iakttagelse verifieras också i experiment VIII. Den 

på Hoods (1950) data grundade generalisationen (som allt

så oftast refereras) får betecknas som alltför svagt em

piriskt underbyggd. Behovet av ytterligare data.'aktuali

seras inte minst av det faktum att resultat här har vik

tiga implikationer för modell- och teoriverksau.het krir.̂  

de fysiologiska mekanismer som svarar för auditiv adap

tation (se t ex Small, 1963). 

Den för detta arbete intressantaste iakttagelsen är lik

heterna i resultat mellan experiment VII och VIII. Dessa 

likheter stöder uppfattningen att preferensbedömningar 

ger samma data som vid loudnessinstruktioner. Olikheter 

finns emellertid. Den signifikanta interaktionseffekten 

antyder att förhållandet mellan adaptations- och jämförel

seintensitet är mer komplicerat än man hittills trott. Be

hovet av kompletterande experiment aktualiseras åter. 

En annan olikhet är adaptationens avtagande effekt över 

tid* Det accelererade förloppet år något mera uttalat i 

experiment VIII. Det är emellertid svårt att på ett de

finitivt sätt förklara denna olikhet, då Ju tiden inte 

kontrollerats i något av experimenten. Det förefaller ändå 
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rimligt att misstänka att matchningarna tagit kortare tid 

i anspråk än preferensinställningarna. Restitutionen sker 

också snabbast i början av en viloperiod Cse t ex Thwing, 

1955) och därav möjligen den kraftigare accelerationen i 

matchningsexperimentet. 
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EXPERIMENT IX 

Antagandet om de båda öronens oberoende är av avgörande 

betydelse för samtliga adaptationsmätningsmetoder. Mat

ningen sker vanligtvis, som ovan framhållits, så att jäm

förelseörat Cdet icke adapterade örat) används för en 

matchning (simultant eller fördröjt) för att fastställa 

graden av adaptation. Validiteten i metodiken ar då gi

vetvis beroende av det faktum att öronen är oberoende 

och att jämförelseörat inte undergått någon adaptation. 

Riktigheten i antagandet har dock ibland ifrågasatts. 

Man har då hänvisat till en central neural interaktion 

eller till någon form av korsmaskering via benledning 

(Ward, 19B3). Senare undersökningar pekar mot att adap-

tationen är en central process snarare än en pefrifar, 

om den mats via simultanmatchningsprocedurer (se Frazer, 

Petty & Elliott, 1970s Stokinger & Studebaker, 1968). I 

en sådan procedur presenteras en ton samtidigt i adapta

tions- och jämförelseöra. Denna simultanpresentation ger, 

menar man, upphov till binaurala interaktioner så att jäm-

förelseörat också undergår en viss adaptation. Författarna 

ovan anser med anledning härav att simultana binaurala 

matchningar bör undvikas. , 

Frågan om huruvida adaptationen är central eller perifär 

har också behandlats av Wernick & Tobias (1963), vilka ock 

så rapporterar centrala effekter. Deras resultat förkastas 

dock viden replikation av experimenten och med tillägg av 

ytterligare experiment av Price & Oatman (1967). Betydligt 

starkare,stöd har de undersökningar som påvisar effekter 

på adaptation av "attention" och "set" (Harris & Pikier, 

1960s Mirabella, Taub & Teichner, 1967î Teichner & Sadler, 

1966). 
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Syftet med experiment IX var att utreda hur de olika pre

ferenskategorierna skulle uppträda när adaptationsfasen 
j 

sattes in i ett motsatt öra där preferenser mättes. Mot 

bakgrund av antagandet om de båda öronens oberoende upp

ställdes följande prediktioner: 

(1). Olika adaptationsintensiteter har inga differentiella 

effekter på preferenser om de senare mäts i det icke 

adapterade örat. 

(2). Uppmätta preferenser visar ingen förändring över tid. 

Experimentet kan ses som en illustration till hur prefe

rensmätningar kan användas för att belysa ett grundforsk-

ningsmässigt mycket centralt problem. 

METGO 

Försökspersoner 

Trettiosex försökspersoner deltog, varav 31 ettbetygs-

studerande i psykologi, 1 t rebetygsstuderande och 2 två-

betygsstuderande i pedagogik samt 2 tvåbetygsstuderénde 

i geografin Försökspersonerna fördelades slumpmässigt på 

de tre adaptationsbetingelserna. 

Apparatur 

Samma apparatur och lokal som i experiment VII och VIII 

användes^ 

Procedur 

Proceduren var densamma som i experiment VII med den skill 
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nåden att preferensinställningarna nu gjordes i det icke 

adapterade örat. 

RESULTAT 

I tabell 35 redovisas aritmetiska medier för preferensin

ställningarna vid de tre olika adaptationsintensiteterna. 

Preferenskategorierna ordnar sig ordinalt så att 95 dB-

intensiteten påverkar preferensområdet mest därefter 80 

dB, och minst påverkas området av 65 dB-intensiteten. 

Oetta framgår även av figur 28 0Dtùi29. 

Tab. 35. Genomsnittliga preferensinställningar (aritme

tiska medier för P , P och P..) vid de tre adap-u n o  
tationsintensiteterna uttryckta i dB. . 

P 
u 

P 
n Pö 

65 45.03 52.95 60.93 

60 51.27 57.27 63.71 

95 54.30 59.20 64.40 

Skillnaderna är emellertid inte av den storleksordning att 

någon signifikans uppnås, vilket variansanalysen i tabell 

36 visar. 

Interaktionseffekten är inte signifikant, medan däremot som 

i tidigare experiment preferenskategorier skiljer sig åt. 

Prediktionen om frånvaro av differentiella effekter på un

derliggande mätnivåer öch öronens oberoende kan alltså med 

hänsyn till det variansanalytiska utfallet stödjas. 
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Fig. 28. Preferensvärden i dB (ordinatan) vid de tre 

adaptationsintensiteterna (abskissan) med 

preferenskategori som parameter. 

Tab. 36. Sammanfattning av variansanalysen for experi

ment IX. 

Var.-källa SS df MS F 

Mellan fp 7529.66 35 

Adapt.-intens. (A) 788.46 2 394.23 1.93 

Fp inom grp 6741.20 33 204.28 

Inom fp 3920.67 72 

Pref.-kafceg. (B) 2951.80 2 1475.9 112.15* 

AB 100.15 4 25.04 

O
 
o
 •
 

B X fp inom grp 868.72 66 13.16 

# p < .01 
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Fig. 29. Preferenskategorier (ordinatan) vid olika 

preferensvärden (abskissan) med adaptations-

intensitet som parameter. 

$ 

De utmätta preferenserna tycks inte förändras över tid 

vilket tabell 37 ger besked om. Prediktion (2) kan så

ledes h8lt stödjas. 

65 80 95 

i 1 
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Tab. 37. Aritmetiska medelvärden vid de tre preferens-

kategorierna IPU* P och P..) vid olika adapta-
n o ; 

tionsintensiteter (65, 80 och 95 dB) och vid 

olika ordningspositioner efter adaptationsfa-

sen (1, 2 och 3). Standardavvikelser vid 1sa 

inställningen återges inom parentes. 

u n ö 

65 1 43.80 (7.1) 

2 44.92 

3 .46.48 

53.60 (4.4) 

52.48 

52.77 

63.10 (8.2) 

60 .81  
58.88 

80 1 
2 

3 

95 1 

2 

3 

51.10 (8.3) 

51.29 

51.38 

54.60 (9.6) 

54.46 

53.90 

57.00 (7.5) 

57.31 

57.44 

59.30 (10.6) 

59.92 

58.54 

64.50 (8.4) 

63.79 

62.81 

65.60 (10.3) 

63.58 

64.17 

DISKUSSION 

Om absolutvärdena i de erhållna preferensinstallningarna 

betraktas kan man inse en viss systematik. Förutom, som 

ovan nämnts, att adaptionsintensiteterna ordnar sig ordi-

nalt tycks också preferenskategorierna ordna sig på sam

ma sätt. Den undre gränsen undergår den största föränd

ringen över adaptationsintensiteterna, därnäst preferens-

nivån och sist den övre gränsen som förändras minst. Det 

ideala utfallet hade naturligtvis varit en invarians för 

respektive preferenskategori över adaptationsintensiteter. 

En viss systematisk påverkan tycks ändå alltså inträffa, 

dock utan att vara signifikant. 
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Har gäller liksom i de tvä föregående experimenten att 

fastställandet av preferensinställningarnas förändringar-

över tid får betraktas som något okontrollerad. Fpp f'ick 

också i detta experiment producera sina preferenskatego-

rier utan tidsbegränsning. 

Detta sista experiment kan ses som en tillämpning eller 

en demonstration av hur preferensområdet kan användas för 

att belysa en problemställning, som man tidigare sökt be- ' 

svara med hjälp av andra tekniker. Adaptationsstudier på 

supraliminal nivå har hittills endast kunnat skB med hjälp 

av lokalisations- och matchningstekniker som båda kräver 

närvaro av en standard- eller jämförelseintensitet. Pre

ferensnivån, betraktad som en referenspunkt på loudness-

kontinuet, erbjuder alltså möjligheter att bidra till en 

ökad information om t ex auditiv adaptation. 
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SAMMANFATTNING AV EXPERIMENTRESULTATEN 

Det huvudsakliga syftet i de experimentella undersök-' 

ningarna formulerades som en jämförelse mellan två oli

ka bedömningar - sensoriska och praferentiella. De in

ledande experimenten avsåg företrädesvis att pröva effek

ter av vissa metodiska variabler på preferensbedömningar. 

I det första experimentet registrerades preferensnivån 

med en vanlig i audiologiska sammanhang förekommande tek

nik för tröskelbestämningar nämligen Bêkêsy-audiometri. 

Här konstaterades att preferensnivån intraindividuellt 

föga överskrider den variation som återfinnes vid abso-

luttröskelbestämningar och preferensnivån kan således 

betraktas som en relativt stabil referenspunkt. Stora 

interindividuella variationer erhölls emellertid. 

Konstansen i preferensnivåer över frekvenser befanns vara 

hög med andra ord individernas relativa positioner vid o-

lika frekvenser var nästan oförändrade. Däremot förändra

des de genomsnittliga preferensnivåerna över frekvenser 

och på ett sådant satt att likheter med equal-loudness-

konturerna kunde urskiljas. Erhållna data gav vidare inte 

anledning att särskilja könen med avseende på preferens-

nivåns läge på det fysikaliska kontinuet. 

Det konstaterades vidare att prediktioner av preferensni

vån utifrån kännedom om hörtrösklar inte var möjliga, att 

supraliminala preferenskategorier inte korrelerar med li-

minala sensoriska. 

Det andra experimentet avsåg att utreda preferensskalans 

metriska karaktär. Här befanns preferenskategorierna ek-

vidistant relaterade till varandra. Distansen P„ - Pn upp
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levdes med andra ord som subjektivt lika distansen P 
n 

P . u 

Med hjälp av en ren produktionsmetod erhölls i experiment 

III värden for samtliga tre preferenskategorier vid två 

frekvenser, 1 och 4 kHz. Den för inställningarna använda 

ratten var här lineärt relaterad till fysikalisk energi 

och fpp producerade undre gräns, preferensnivå och övre 

gräns i såväl stigande som fallande serier. Reproducer-

barheten hos de tre preferenskategorierna prövades genom 

retestningsförfarande och befanns vara hög. Variansana

lytiska prövningar visade att de tre preferenskategorier-

na var signifikant skilda vid såväl test- som retesttill-

fälle och vid båda frekvenserna. Den metodiska föränd

ringen innebar vidare en sänkt inter- och intraindividuell 

variabilitet. Preferensområdet betraktad som en begränsad 

skala gav prickad mot dB den funktionsform som är typisk 

för kategoriskalor av loudness. En transformation till 

sone gav perfekt linearitet mellan preferens och loud

ness. 

I det fjärde experimentet utbyttes fpp:s manöverratt i 

experiment III mot en sonepotentiometer dvs mot en ratt 

som var lineärt relaterad till loudness. Här bekräftades 

åter den i experiment III funna lineariteten. Inga inom

experimentella variationer kunde konstateras vid en pröv

ning av skillnader mellan block. Två olika rattutslag 

prövades även och Inga skillnader uppträdde. Analysen gav 

också, liksom i föregående experiment, ett signifikant 

beroende- av den instruerande preferenskategorin. Undre 

gräns, preferensnivå och övre gräns utgör således dis

tinkta kategorier, vilka bildar en region som kan loka
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liseras till ett område av ca 15-20 dB på det fysikaliska 

energikontinuet. 

Ett flertal av de sensoriska systemens satt att reagera 

lyder vissa allmänna lagar. Så ar t ex upplevelser av 

ljud beroende av den tid som stimulus exponeras. 1 det 

femte experimentet utgjorde durationen en sensorisk ma

nipulationsvariabel. Avsikten var här att studera om 

samma lag gäller för preferenser som för loudness. Den 

prediktion som uppställdes, nämligen att preferenser ö-

kar/avtar (beroende på intensitet) med ökad duration 

kunde helt stödjas. Det befanns vidare att en logarit-

misk funktion kunde beskriva relationen preferens och 

duration och.denna funktion överensstämmer med data som 

tidigare redovisats för loudness. Den funna kritiska du

rationen var beroende av den exponerade intensiteten och 

medellutningskoefficienten för funktionerna under den kri

tiska durationen beräknades till^ca -1.20, också detta i 

analogi med loudnessdata. 

Den i experiment I antydda likheten mellan equal-loudness-

konturer och preferensnivåvariationer över frekvenser ut

reddes mera systematiskt i experiment VI. Samtidigt•under

söktes här skillnaden mellan en kontinuerligt och en pul

serande ton vid jîreferensinställningar. Den prediktion som 

förutsade att preferenskonturer var beroende av frekvens 

och intensitet såsom equal-loudnesskonturerna kunde stöd

jas på samtliga frekvenser utom den högsta. På denna frek

vens inträffar en avvikelse, som innebär att en preferens-

bedömning alltså inte är ekvivalent med en bedömning som 

utförs under loudness-instruktioner. Det konstaterades vi

dare att vid pulserande ton låg samtliga preferenskatego

rier högre i absoluta dB-värden än vid kontinuerlig ton. 

Den andra prediktionen kunde alltså helt stödjas. 
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En egenskap förutom durationsberoendet, som ar gemensam 

för alla sensoriska system är adaptationsfenomenet. De 

sist redovisade experimenten kan insorteras under rubri

ken adaptationsexperiment. Här predicerades utifrån loud-

hessdata att olika adaptationsintensiteter inte skulle 

påverka en given preferenskategori differentiellt samt 

att graden av adaptation avtar över tid. Den första pre-

diktionen kunde inte helt stödjas. Av de trB använda adap-

tationsintensiteterna noteras ingen differentiell påverkan 

av de två högsta, medan den lägsta intensiteten skiljer 

sig från de två högsta. Att graden av adaptation avtar 

över tid kunde emellertid verifieras. 

Experiment VIII genomfördes i syfte att kontrollera den 

första av de i experiment VII uppställda sensoriska pre-

diktionerna och utfördes med hjälp av en konventionell 

matchningsprocedur. Resultatet ger besked om att man kan 

förvänta sig differentiella effekter av olika intensite-

ter i adaptationsstimulus, att ökad intensitet medför 

ökad adaptation samt en ökad tendens i adaptation med * 

ökad jämförelseintensitet. Förhållandet mellan adapta

tionsintensiteter och jämförelse eller matchningsinten-

siteter befanns vidare vara interaktivt. De erhållna re

sultaten har emellertid sådana likheter med utfallet i 

det föregående experimentet att de åter stöder uppfatt

ningen att preferenser är systematiskt relaterade till 

loudness. 

I det sist redovisade experimentet IX utsattes antagandet 

om öronen-s oberoende för en prövning. Här kunde en tendens 

till adaptation konstateras och vidare till en differen-

tiell påverkan beroende av adaptationsintensitet. En vari

ansanalytisk prövning stöder emellertid antagandet om 

adaptations- och jamförelseörats oberoende. 
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SAMMANFATTNING OCH FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Preferentiella bedömningar avses i detta arbete återspegla 

en organismisk disposition. Formellt skall denna disposi

tion betraktas som an inskjuten variabel, som alltså för

medlar relationen mellan input och bedömning. En i kon

ventionell mening sensorisk bedömning antas vara ett kon

glomerat av såväl sensoriska som motivationella processer. 

Empiriska och teoretiska belägg har redovisats som veri

fierar uppfattningen att synsattet på organismen som en 

passiv sensorisk transducermekanism ar tvivelaktig. Man 

har har hävdat att motivationella komponenter förbisetts. 

Gen klassiska sensoriska strategin har i arbetet därför 

ersatts med en mera motivationelit betingad strategi. Mo

dellen föreskrev en preferensregion eller ett "acceptans-

område", som manifesterar sig i det att individen i en 

valsituation kan producera denna regions övre och undre 

gräns, men även en mittpunkt eller "maximalpreferens" i 

samma region. De experimentella studierna har visat att 

modellen genererar data som överensstämmer med data vid 

sensoriska loudnessbedömningar. Preferensregionen kan be

traktas som en'begränsad del av loudnesskontinuet och in-

dikerar att individer besitter en slags inbyggd loudness-

norm. Regionen kan alltså ses som ett supraliminalt refe

rensområde. 

Preferensmodellen uppfyller ett viktigt generellt värde

ringskriterium Tor modeller såtillvida att den ingår i 

ett system av lagbundna relationer med andra variabler. 

Preferensregionen lyder de lagar som allmänt gäller för 

sensoriska systems lagar för adaptation och temporal in

tegration är tillämpliga på auditiva preferenser. Den 

enda olikheten mellan loudness och preferens av mera vä
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sentlig betydelse kan formuleras så att det tar längre 

tid för individen att gßra en preferensbedömrying. Detta 

har man som tidigare nämnts Kunnat konstatera vid prafe-

rensbedömningar i andra modaliteter än den auditiva. Om 

man emellertid ger individen erforderlig tid (> 1 sek.) 

för en preferensproduktion blir en separering mellan sen-

soriska och motivationella processer svår att vidmakt

hålla. Resultaten stöder snarare den interaktionstanke 

som exempelvis uttalas av Young eller Helson. Oen sen-

soriska transducerteorin tycks, också som Poulton (1968) 

med flera påpekat, endast utgöra en partiell förklaring. 

Avsaknaden av precision i teoretiska formuleringar och 

bristen på explicita operationella kriterier gör det vi-

darB vanskligt att ta ställning till frågan motivationella 

eller sensoriska processer. Resulterande utsagor i expe

riment av den har typen är vanligen dikterade av forskar 

rens "by fiat" definitioner. 

Den metodik som använts i detta arbete d v s en produk

tionsmetod har krävt vad man kallar absoluta bedömningar. 

Som ett led i en fortsatt forskning kring preferensregio

nen förefaller en metodförändring till en stimuluscentre-

rad teknik betydelsefull. Helsons (1964) grundtanke att 

stimuli bedöms relativt adaptationsnivån, en nivå som . 

skulle innebära psykologisk neutralitet eller indifferens, 

fordrar diskreta stimuluspresentationer. Adaptationsnivån 

definieras empiriskt som den stimulus som utlöser en neu

tral respons. Diskreta intensitetspresentationer skulle 

klarlägga preferensregionens relation till adaptations

nivån och den psykologiska relativiteten som begreppet 

adaptatiönsnivå innebär. 
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Dimensionaliteten i preferenser är ett annat problem 

som bör utredas. Tucker Cse t ex Tucker, 1964) har med 

hjälp av faktoranalytisk teknik visat att preferenser 

kan beskrivas i flera dimensioner. Har har då stimulus-

materialet vanligen varit flerdimensionellt. Psykoakus-

tiska data visar att när komplexa flerdimensionella ljud 

presenteras har pleasantnesskattningar utfallit som en 

andra faktor i faktormatrisen (se Solomon, 1958 och 

Kerrick, Nagel & Bennett, 1969). 
K 

De tidigare påtalade lagbundenheterna i loudnessattribut 

och andra sensoriska attribut motiverar experiment som 

systematiskt utreder preferensregionens relation till 

t ex attributet "softness". Mpn bör på basis av .tidigare 

kunskap har kunna predicera ett reciprokt förhållande 

mellan preferenser och "softness". 

Frågan om preferensregionens generalitet över modaliteter 

bör besvaras. En utvidgning till andra modaliteter inklu

derar också genomförandet av "cross-modal" experiment, 

den typ av experiment som använts för att validera de 

sensoriska skalorna. 

Man har kunnat konstatera att individers bedömningar är 

en funktion av en generell disposition som man kallat 

"category-width". Denna disposition har emellertid inte 

befunnits relaterad till sensoriska diskriminationsupp-

gifter (1969) men däremot till individers sätt att hands

kas med tal i magnitudskattningsmetoden (Backman, 1971). 

Loudnessfunktionen härrör från data via magnitudskattnings

metoden och likheten med preferensregionen motiverar en 

undersökning av relationen kategoribredd - preferenser. 
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For tillämpningsändamål föreslås slutligen mera noggranna 

och systematiska experiment för att fastslå preferensjre-

gionens absoluta läge i intensitetsvärden. Resultaten i 

här redovisade experiment tyder på att områdets mitt lig

ger någonstans inom intervallet 50-70 dB för talfrekven

serna. Smärre olikheter i metod men framför allt olik

heter i mätlokaler (bakgrundsbuller) gör jämförelser 

mellan experiment och således en närmare precisering av 

regionen inte speciellt meningsfull. En sådan fortsatt 

specif icering kan ertiellertid v ara av värde för t ex audio-

metri och talkommunikation. 

Mätningar, av preferenser förefaller också naturliga i 

bullerforskningen inte minst mot bakgrund av der* empiri 

som redovisar en frånvaro av samband mellan prestationer 

av skilda slag och upplevelsemätningar av stör^ingsgrad. 

Ett rimligt antagande är att preferensregionen förflyttar 

sig uppåt på loudnesskontinuet vid bullerexponeringar. De 

resultat som Pollack (1952) redovisar i sin MCL-studie 

talar också för en reducering av regionens bredd. Pollack 

fann nämligen att MCL-regionen "krympte" i närvaro av 

buller. 

Ett på senare tid vanligt index för bullers verkningar är 

TTS ("temporary threshold shift") d v s en temporär trös

kelförskjutning. En eventuell systematisk relation till 

preferensregionen och dess eventuella förskjutning i när

varo av buller tycks vara betydelsefull att utreda med 

tanke på det intresse man visar TTS men framför allt 

bullrets totala effekter på människan. 
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samband härmed Krävs ett utredande av preferensregionen 

nder "free-field" förhållanden dvs utan hörtelefoner. 
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AVDELNINGEN FÖR PEDAGOGIK 

INSTRUKTION 

Detta är ett litat experiment som syftar till att utreda 

hur människor använder olika verbala kategorier och ut-

tryck när de beskriver ljudstyrka. Antag att Du nu sitter 

och lyssnar på en ton från ett instrument. Placera då ut 

de trB verbala uttrycken som Du finner nedan på ett sådant 

sätt atts 

1) Du placerar dem i rätt ordning 

2) Du placerar dem så att avstånden mellan uttrycken mot

svarar Din upplevelse av dem 

Markera med ett tvärstreck på den räta linjen nedan hur Du 

placerar uttrycken och skriv under tvärstrecket respektive 

uttrycks förkortning, som Du finner inom parentes. Här -föl

jer de uttryck Du skall placera in på linjen, som i vardera 

ändpunkten redan givits var sitt uttrycks 

(LB) "jag tycker ljudstyrkan är lagom eller behaglig." 

(UG) "jag tycker att om ljudstyrkan underskrider denna " 

undre gräns så blir ljudstyrkan för svag för att 

kallas lagom eller behaglig." 

(ÖG) "jag tycker att öm ljudstyrkan överskrider denna 

övre gräns så blir ljudstyrkan för stark for att 

kallas lagom eller behaglig." 

»uthärdligt ̂  

;yst 
^ outhärdligt 

smärtsamt 



Rakt framför dig där du nu sitter ser du en ratt. Medden 

ratten kan rnan st älla in olika intensiteter på toner. Man 

kan alltså variera styrkan i en ton. Din uppgift blir här 

att med den ratten ställa in styrkan i den ton, som kommer 

att presenteras i ditt vänstra öra, så att du tycker att 

den är lagom eller behaglig. Ibland ska du också ställa 

in den övre gränsen dvs den gräns där du tycker att om 

du överskrider (vridver mer på ratten) så är inte tonen 

längre behaglig eller lagom. När den gröna lampan lyser 

skall du ställa in den undre gränsen dvs den nivå där 

du tycker att om du fortsätter att vrida ratten så blir 

tonen för svag för att du ska tycka att den är behaglig 

eller lagom. När den mittersta lampan lyser (den gula) 

ska du ställa in lagom. Vid varje inställning får du hål

la på och känna dig för så länge du vill. Signalera genom 

att trycka ner den svarta knappen när du tycker att du är 

klar med inställningen. Har du alltså funnit t ex din övre 

gräns så trycker du på den svarta knappen för att markera 

att du är klar. Det är viktigt att du kommer ihåg att ef

ter det att du.har satt på dig hörlurarna så att dom pas

sar, inte rubbar dem på något vis så att de kommer i. ett 

annat läge mot öronen. Det är också viktigt att du är upp

märksam och koncentrerad under hela försöket. Frågor. 



INSTRUKTION 

Du kommer nu att få vara med i ett experiment som berör 

ljudupplevelser. En tort kommer att presenteras i Ditt 

vänstra öra och Din uppgift är att efter varje presenta

tion avge en preferensbedömning av tonen ifråga. Denna, 

bedömning ska Du göra med en streckmarkering på linje. 

Dessa linjer finns på de speciella blanketter som Du 

också har framför Dig. Varje sådan linje har tre tvär

markeringar som Du .éer. Tänk Dig att det vid tvärmar

keringarna står följande: 

outhärdligt lagom el. outhärdligt 

tyst behaglig smärtsamt 

Tycker Du t ex att tonen Du hört varit något för stark 

för att Du skulle vilja karakterisera den som „lagom 

sätter Du ett snett tvärstreck någonstans till höger 

om mittenmarkeringen. Hur långt till höger Du ska sät

ta Ditt tvärstreck beror på hur mycket "starkare än la

gom" Du anser tonen låtit. Tycker Du att tonen varit för 

svag för att Du skulle vilja kalla den lagom sätter Du , 

Ditt streck genom mittenmarkeringen. Till vänster finns 

också en signalanordning. På den ska Qu observera en

bart den röda lampan. 

Experimentet tillgår på följande vis: 

Först lyser den röda lampan, och när den slutat lysa 

innebär det att Du ska koncentrera Dig på tonen, som 

kommer två.sekunder efter det att lampan slutat lysa. 

När  t o n e n  s l u t a t  l j u d a  i  D i t t  v ä n s t r a  ö r a  g ö r  D u  d i n  



bedömning på den svarsblankett som finns. Därefter bör

jar nästa presentation med att den röda lampan lyser igen 

o s v .  

Observera att Du ska bedöma tonernas behaglighetsgrad. Du 

s k a  a l l t s å  i n t e  f ä s t a  n å g o t  s o m  h e l s t  a v s e e n d e  viç l  a t t  t o 

nerna kommer att presenteras med varierande tider. Somli

ga toner är mycket, mycket korta andra ljud mycket längre 

i Ditt öra. Ignorera dock detta och bedöm bara i termer av 

preferens. Vänta också med bedömningen tills tonen slutat 

höras i Ditt öra. 


