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Sammanfattning 
Detta kandidatarbete om ljudlokalisering av binauralt inspelade ljud utgår från 

tidigare studier av b.la. Parhizkari, P (2009), Brieger, S & Göther, F (2011) samt teorier 

från Rumsey, F och McCormick, T bok ”Sound and recording” (2009). 

Arbetet besvarar två frågeställningar angående hur lyssnarens egen 

kroppspositionering påverkar hur väl denne kan lokalisera inspelat ljud. 

För att besvara frågeställningarna har två tester utformats, ett för mer direkt 

ljudlokalisering och ett som testar lokaliseringsförmågan i en narrativ ljudmiljö. 

Resultatet av studien har visat att lyssnarens kroppsposition spelar marginell roll för 

hur väl vi kan lokalisera ljud. Vi blir dock osäkrare när vi ligger ner vilket resulterar till 

att det tar längre tid att lokalisera ett ljud jämfört med om vi sitter upp och lyssnar. 

Framtida arbeten hade bl.a. kunnat rikta in sig på att undersöka hur vi kan använda 

oss av ljudreferenser för att underlätta lokaliseringen av andra ljud i virtuella miljöer. 
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1 Introduktion 

Detta kandidatarbete handlar om att testa huruvida vår ljudlokaliseringsförmåga i binaurala 

ljudmiljöer påverkas av vår egen kroppspositionering. 

Avsnittet som följer innehåller en sammanfattning av studiens bakgrund, syfte, 

frågeställning, metod, samt genomförande.  

1.1 Bakgrund 

Binaural ljudteknik bygger på att skapa en verklighetstrogen tredimensionell ljudmiljö 

genom att försöka återskapa det mänskliga örats förmåga att uppfatta ljud, dess riktning och 

avstånd från lyssnaren. 

Fysikern och nobelpristagaren Lord Rayleight (1896) började under slutet av 1800-talet 

utveckla en teori som han kom att kalla ”The Duplex Theory”. Teorin utgick från att den 

största skillnaden mellan våra öron var deras positionering. Öronen är placerade på varsin 

sida av vårt huvud och tar således upp information från två olika håll, en annan benämning 

för det är binaural hörsel. 

1.2 Syfte 

Syftet med den här undersökningen är att testa om vår kroppspositionering kan påverka vår 

lokaliseringsförmåga av binauralt inspelade ljud. Binauralt ljud har visat sig vara effektivt 

inom ljudlokalisering (Parhizkari, 2009) samt ha en positiv påverkan för ljudupplevelsen i 

interaktiva ljudmiljöer (Brieger, S & Göther, F. 2011). För att få ut den fulla effekten av 

binauralt ljud krävs att man lyssnar på ljuden via ett par hörlurar, något som gör det svårt att 

använda sig av tekniken i medier där flera personer ska kunna lyssna på ljudet samtidigt, 

t.ex. i biofilm och tv-spel.  Tekniken är dock inte krävande i sig och bärbar elektronik, t.ex. 

mobila enheter som mobiltelefoner, surfplattor och handdatorer som vi är vana att använda 

solitärt skulle därför kunna vara ett bra område att börja använda sig av binauralt ljud inom. 

Genomförd undersökning vill därför ta reda på om binauralt ljud fungerar ihop med hur vi i 

praktiken använder oss av våra mobila enheter. Kan vi lokalisera binauralt inspelade ljud 

lika väl när vi ligger ner i en säng som när vi står upp vid en busshållplats?   

1.3 Frågeställning 

 Försämras vår förmåga att lokalisera binaurala ljud om vi befinner oss i ett 

horisontalt plan kontra ett vertikalt? 

 Påverkar kroppspositionering vår ljudlokaliseringsförmåga i en ljudberättelse? 
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1.4 Metod 

För att besvara dessa frågor har två separata tester utförts, ett för vardera frågeställning. Det 

är två kvantitativa tester med några kompletterande kvalitativa frågor, där det första testet 

fokuserar på att undersöka om testpersonernas kroppspositionering försämrar deras 

ljudlokaliseringsförmåga av enstaka ljud som spelats in med binaural inspelningsutrustning. 

Det andra testet undersöker om vi får ett liknande resultat om testet utförs med flera olika 

ljud som i relation till varandra bildar en ljudberättelse. En ljudberättelse i detta fall är ett 

drama eller en berättelse i ljudform,  gestaltade av skådespelare, ljuddesigners och 

kompositörer. 

1.5 Genomförande 

Två artefakter har skapats för att kunna genomföra de tester som ska besvara 

undersökningens två frågeställningar. Här redovisas arbetsprocessen bakom dessa två 

artefakter och redogör för hur produkterna skapats. En förstudie har också genomförts som 

redovisas i slutet av genomförandekapitlet.  
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2 Bakgrund 

Detta bakgrundskapitel kommer ge en inblick i hur vi vanligtvis uppfattar ljud och hur 

binaural ljudteknik använder sig av hjärnans egen ljudlokaliseringsförmåga för att skapa en 

verklighetstrogen ljudbild. Kapitlet tar även upp hur binauralt ljud spelas in och avslutas 

sedan med en inblick i vart tekniken befinner sig idag och vilka framsteg som gjorts de 

senaste åren. 

2.1 Vår egen hörsel och ljudlokaliseringsförmåga 

Det mänskliga örat består huvudsakligen av tre delar: vårt ytteröra, mellanöra, och inneröra. 

 

 

Figur 1  Örats anatomi (Konradsson, 2011) 

 

Ytterörat består av våra öronmusslor, vars främsta funktion är att fånga upp de ljud som 

finns i vår omgivning, och hörselgången som både förstärker och leder dessa ljud vidare in 

till mellanörat och vår trumhinna. När ljudvågorna från hörselgången träffar trumhinnan så 

börjar trumhinnan vibrera vilket skapar en vibrerande kedjereaktion mellan mellanörats tre 

hörselben: hammaren, städet, och stigbygeln. Det är dessa tre ben som sedan för ljudet 

vidare till vårt inneröra via det ovala fönstret. Dessa ben kan även hjälpa oss att ytterligare 

förstärka ett ljud, men också dämpa höga ljud som annars skulle kunna vara skadliga för vår 

hörsel.  När vibrationerna från trumhinnan, genom hörselbenen, slutligen når det ovala 

fönstret så sätter det vätskan i innerörat i rörelse. Detta skapar i sin tur vågor som 

transporteras genom den vätskekanal som också kallas snäckan. Det är i detta hörselorgan 

som våra hårceller sitter, små sinnesceller som vars hårstrån sätts i rörelse av vågorna och 

skickar i sin tur ut nervsignaler från hörselorganet, via hörselnerven och vidare till 
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hjärnstammen.  Det är här vår hjärna kan börja analysera och jämföra dessa nervsignaler 

från våra två respektive hörselorgan, de ger hjärnan information om ljudens styrka, hur lång 

tid det gått mellan att våra öron uppfattat ljudet, och varifrån ljudet kommer.  

Hjärnan tar även hjälp av andra sinnesintryck för att analysera ljuden och hämtar 

information från minnen och tidigare erfarenheter kopplade till dessa ljud. 

Vi kan därför uppfatta främmande ljud som för oss blir svåra att identifiera som störande 

men vi kan även med hjälp av vår riktningshörsel utesluta ljud vi inte är intresserade av att 

lyssna på. Riktningshörseln gör att vi dels kan uppfatta varifrån ett ljud kommer, varifrån 

någon ropar på oss eller från vilket håll i trafiken en cyklist närmar sig, men det kan också 

hjälpa oss att t.ex. koncentrera hörseln på någon vi har en konversation med även om det 

finns andra människor som talar högt runt omkring oss. (Konradsson, 2011, sid 16-26) 

Vår förmåga att bedöma riktning till ljudkällor bygger på att vi kan jämföra informationen vi 

får från vänster och höger öra, främst i form av tidsskillnad och ljudstyrka. 

Vid högre frekvenser (över 2 000 Hz) är det skillnader ljudstyrkan som jämförs, om ett ljud 

kommer från höger om oss så kommer det ljudet att uppfattas högre av höger öra jämfört 

med vårt vänstra. Detta fenomen kallas för en huvudskugga eller sound shadow och kan ses 

i figuren nedan (Figur 2). 

Vid lägre frekvenser tar hjärnan hjälp av tidsskillnader i ljudet, den mäter av hur lång tid det 

går mellan att ena örats trumhinna träffas av ljudet tills att den andra också träffats. 

 

Figur 2 Exempel på huvudskugga (Sinauer Associates, Inc, 2001) 
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Detta gäller dock bara när vi skall analysera och bedöma riktningen av ljud som kommer 

från det horisontella planet: ljud från höger och vänster, fram och bak. För att analysera ljud 

som kommer under eller ovan oss så tar vi hjälp av öronmusslans formation, dess fåror och 

veck påverkar hur ljudet reflekteras och bryts i ytterörat vilket ger oss information från vilket 

håll ljudet kommer ifrån. Det är även sannolikt att vårt ljudminne spelar roll även här, om vi 

hör ljudet av ett flygplan eller en fågel så befinner det sig sällan under oss och av ren vana så 

tolkar vi det som att ljudet kommer från ovan. (Konradsson, 2011, sid 7) 

Ett annat uttryck för att uppfatta ljud med hjälp av två öron är binauralt hörande.  

2.2 Binauralt ljud 

Binauralt ljud baseras på vår egen förmåga att med hjälp av två öron analysera ljudets 

riktning och avstånd i förhållande till oss själva. Dessa ljud kan spelas in med hjälp av 

inspelningsutrustning  som är ämnad för just detta eller så kan man på digitalt vis få fram 

samma effekt med hjälp av matematiska algoritmer som bearbetar ljud för att återskapa en 

virtuell huvudskugga, denna digitala teknik kallas även för ”Head Related Transfer 

Function”, förkortat HRTF. (Everest & Pohlmann, 2009) 

Vid skapandet av binauralt ljud går det även att göra mätningar i ljudets egenskaper. Det 

som mäts brukar ofta vara tidsskillnaden i ljudet, eller interaural time difference (ITD), 

fasskillnader mellan ljuden (interaural phase difference, IPD) och ljudstyrkan (interaural 

level difference, ILD). (Carlile. 1996) 

Det är ungefär samma egenskaper som det mänskliga örat använder sig av för att identifiera 

och tolka ljud. Det finns också teorier om att allt som potentiellt kan träffa ljudet innan det 

når fram till våra öron har en påverkan på hur vi uppfattar dess riktning och avstånd. 

Krebber, W, Gierlich, H, och Genuit, K skriver i en publikation från 2000 (Auditory virtual 

enviorments) att människans torso och axlar såväl som formen på ens huvud spelar en 

betydande roll vid analysen av ljud. 

2.2.1 Binaurala inspelningar och HRTF 

Vid en binaural inspelning används antingen ett dummy-head, ett sorts människostort 

dockhuvud med urgröpta hörselgångar på båda sidor och öronmusslor på utsidan. 

Mikrofoner placeras i vardera öra på dockhuvudet och vi får på så vis två inspelningar av 

samma ljud där enda skillnaden blir de små differenserna i tidskillnad och ljudnivå mellan 

inspelningarna. Eftersom kärnan i binauralt ljud är att spela på vår egen riktningshörsel-

funktion kan inte effekten av binauralt ljud upplevas genom ett par högtalare, såvida dessa 

inte är riktade direkt mot våra öron. Hörlurar är därför nästan ett måste för att kunna lyssna 

på binauralt ljud. 

Det går även att använda sig av en större docka, en så kallad HATS (head and torso 

simulator) där både huvud och överkropp finns med för att ge en bättre simulering av 

ljudets väg mot örat. Det är också fullt möjligt att göra en binaural inspelning genom att 

använda sitt eget huvud och placera mikrofonerna i sina egna öron. 

Rumsey, F och McCormick, T (2009) tar dock upp några av nackdelarna med dessa typer av 

binaurala inspelningar. Vårt sätt att uppfatta ljud baseras mycket på ljudets väg mot 

trumhinnan där formen av ytterörat spelar in så väl som formen på lyssnarens huvud, 

formen på dess torso och lyssnaren egen längd. På grund av att alla dessa faktorer spelar in i 

hur vi individuellt är vana att uppfatta ljud, kan det vara svårt att göra binaurala 

inspelningar som låter naturtrogna för en stor mängd lyssnare då alla är vana att uppfatta 
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ljud på olika sätt. Två personer som hör samma ljud kommer inte ha en identisk uppfattning 

av det ljudet då deras kroppar är formade på olika sätt vilket påverkar ljudets väg.  

Det går dock att skapa binaurala ljudmiljöer digitalt. Tekniken kallas HRTF och gör att icke-

binauralt ljud kan spelas upp genom ett HRTF-filter som får det icke-binaurala ljudet att 

uppfattas som en binaural inspelning. 

HRTF kan vara fördelaktigt jämte direkt binauralt inspelade ljudmiljöer då det enkelt går att 

justera parametrarna som styr hur det digitalt framställda ljuden uppfattas hos lyssnaren. 

Några av dessa parametrar har nämnts innan som ITD, IPD och ILD.  

Eftersom det går att ändra de binaurala egenskaperna i ljudet går det också anpassas ljudet 

efter lyssnarens preferenser för vad som låter mest naturtroget. 

En annan fördel med HRTF är vid skapandet av virtuella miljöer (exempelvis datorspel). 

Eftersom det går att justera hur HRTF ljudet uppfattas går det även att anpassa ljudet efter 

vad som sker datorspelet. 

 

2.2.2 MTB 

Rumsey, F och McCormick, T (2009) skriver om några av nackdelarna med binauralt ljud 

som kan vara anledningen till varför tekniken inte lyckats få fäste inom audiella medier. 

Svårigheten med att hitta en standardisering av inspelningar nämndes tidigare och kravet på 

hörlurar nämns som ett annat. Ytterligare så tar de upp att det är svårt att förutse lyssnarens 

huvudrörelser vid lyssnandet, vrider vi på huvudet medan vi lyssnar på en binaural 

inspelning så anpassar sig inte ljuduppspelningen efter detta. 

 

Ett bot för detta problem är dock MTB (Motion Tracked Binaural). 

MTB är en ny inspelningsteknik för binaurala ljud som frånskiljer sig den vanliga metoden 

med två mikrofoner. Istället placeras åtta mikrofoner runt ett dummy-head för att fånga upp 

ljud från fler riktningar, genom att sedan koppla en head tracker som läser av lyssnarens 

huvudrörelser kan den anpassa vilka av dessa MTB-inspelningar som skall spelas upp.  

Algazi, V och Duda, R skriver i deras presentation Immersive spatial sound for mobile 

multimedia vid IEEE International Symposium on Multimedia (Algazi & Duda, 2005) om att 

kunna använda tekniken för att exempelvis skapa audiovisuella användargränssnitt. Algazi 

och Duda ställer sig även positiva till implementeringen av MTB-teknik inom VR (virtual 

reality) och mobila enheter där det skulle komma väl till pass då tekniken inte kräver någon 

tyngre processorkraft. Binarualt ljud i spel och ljudberättelser kan också vara lämpligt för 

den typen av bärbar elektronik.  
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3 Problemformulering  

Redan på 90-talet pratade Bo Gehring vid ”Computer Game Developers’ Conference” (1997) 

om hur binaurala ljud skulle kunna användas inom datorspel och hur implementeringen av 

tekniken skulle vara det enklaste och billigaste sättet att öka realismen i dagens spel.  

Trots detta används det fortfarande inte i någon större utsträckning inom varken 

spelindustri eller andra medier. 

Rumsey och McCormick tar upp problemet i deras bok ”Sound and recording” (2009).  

De hävdar att en av de stora nackdelarna med användandet av binauralt ljud är det faktum 

att tekniken är bunden till användandet av hörlurar. Binauralt ljud blir således svårt att 

implementera och göra sig användbart för en större publik då den binaurala effekten av 

huvudskuggan försvinner om inspelningarna spelas upp i ett par högtalare. 

 

Ett par hörlurar är dock det enda som krävs för att uppleva effekten av binauralt ljud. Även 

om tekniken är problematisk att använda sig av vid medier tänkta att upplevas av flera 

personer samtidigt, t.ex. biofilmer och tv-spel, så kan tekniken fortfarande vara användbar i 

andra mer solitära mediaupplevelser. En lämplig plattform för dessa solitära 

mediaupplevelser skulle kunna vara mobiltelefoner, en plattform som användarbasen 

dessutom redan är van vid användandet av hörlurar.  

  

Ett möjligt problem för den här typen av bärbar elektronik är dock vårt sätt att använda dem 

på. Vi är vana att kunna använda mobiltelefoner i vareriande situationer, det kan t.ex. vara 

liggandes i en soffa eller ståendes vid en busshållplats. Vi använder därför inte bara 

mobiltelefoner i en mängd olika situationer men också i olika kroppspositioner och ibland 

går vi fort från en liggande, horisontal position till en upprätt vertikal kroppsposition. 

Eftersom vår förmåga att uppfatta binauralt ljud styrs av vår egen hjärnas förmåga att 

analysera och bli lurad till att lokalisera ljud, löper vi då en risk att den förmågan kommer 

försämras om hjärnan försöker lokalisera ett ljud som inte stämmer överens med vår 

nuvarande situation och kroppsposition? 

Ett förtydligande exempel: Kan en lyssnare som ligger ned i en säng förstå att en dörr öppnas 

bakom lyssnaren när dennes hjärna är fullt medveten om att ingen dörr skulle kunna öppnas 

från det hållet? I detta exempel hade ljudet i så fall kommit underifrån lyssnarens 

huvudkudde. 

Ytterligare vore det intressant att se hur detta påverkar oss när vi lyssnar på en ljudberättelse 

där många olika ljud sätts i en tydlig kontext med varandra och tillsammans skapar 

handlingen i en berättelse. Kanske kan vi fortfarande lokalisera enstaka ljud i 

händelseförloppet i en ljudberättelse, även om det tidigare skulle ha påvisats att vår hjärna 

har svårt att analysera enstaka ljud. 

Hypotetiskt sett skulle det kunna vara lättare att uppfatta varifrån en dörr öppnas om 

lyssnaren innan dörren öppnas hör fotsteg som går mot den dörren, i förhållande till om 

lyssnaren enbart får höra ljudet av en dörr som öppnas. 
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Försämras vår förmåga att lokalisera binaurala ljud om vi befinner oss i ett 

horisontalt plan kontra ett vertikalt? 

Binaural ljudteknik har visat sig effektivt inom många områden, det ger oss en mer 

verklighetstrogen ljudbild jämfört med steroljud och binauralt ljud underlättar 

ljudlokalisering i virtuella ljudmiljöer (Larsen et al. 2013). 

Den binaurala ljudtekniken har länge haft sina begräsningar men med nya lösningar och ny 

teknik som t.ex. MTB (Motion Tracked Binaural) har dessa begräsningar försvunnit allt 

mer. 

Det har forskats mycket på ämnet om binauralt ljud (Larsen et al. 2013. Parhizkari, P. 2009. 

Brieger, S & Göther, F. 2011) och oftast med positiva resultat som talar för tekniken men det 

är ofta dessa tester utförs under optimala förutsättningar, exempelvis där tester utförts i 

ljudisolerade testbås, vilket inte blir representativt för hur tekniken kommer användas i 

praktiken. 

Genomförd undersökning vill ge en bättre förståelse för hur binaurala ljud kan komma att 

fungera ihop med vårt vardagliga användande av mobiltelefoner och surfplattor. 

I detta fall ligger fokus på att se om vi fortfarande kan uppleva samma effekt från det 

binaurala ljudet om vi lyssnar på ljudet när vi sitter upp som om vi ligger ner. 

Eftersom effekten binauralt ljud delvis uppstår pga. hur vår egen hjärna uppfattar och 

analyserar ljudet skulle den uppfattningsförmågan potentiellt kunna försämras om hjärnan 

samtidigt får andra signaler och intryck från kroppen som tyder på att det vi hör inte 

stämmer överens med verkligheten.  

Påverkar kroppspositionering vår ljudlokaliseringsförmåga i en ljudberättelse? 

Eftersom den första problemfrågan fokuserar på vår ljudlokaliseringsförmåga av enstaka 

ljud så ställs en motfråga för att se om resultatet i praktiken spelar någon roll. Även om vår 

hjärna får svårt att uppfatta enstaka binaurala ljud när vi ligger ned, så kanske hjärnan 

fortfarande kan lokalisera vart ljud kommer ifrån om de sätts i kontext med andra ljud i form 

av en ljudberättelse. 

Undersökningen görs för att se hur effektivt binauralt ljud kan vara för att hjälpa lyssnaren 

att lokalisera ljud i ett större sammanhang än det att enbart lokalisera enskilda ljud. Ett 

sammanhang som bättre stämmer överens med vad binauralt ljud kan användas till i 

praktiken, exempelvis utvecklandet av mediala berättarformer som ljudberättelser, spel, 

filmer. Mediala berättarformer anses i detta fall vara ett digitalt medel att berätta en historia 

på med hjälp av audiella och/eller visuella intryck.  

 

De bägge svaren ger oss mer förståelse för den binaurala teknikens olika styrkor och 

svagheter, det lär oss hur vi kan anpassa oss efter dem och använda oss av dessa i 

utvecklingen av ljudberättelser så väl som andra medier där ljud har en betydande roll t.ex. 

spel eller film.  

Visar det sig att testpersonernas lokaliseringsförmåga med binauralt ljud försämras 

beroende på deras kroppspositionering så är det något som ljuddesigners för mediala 

berättarformer borde ha i åtanke. Antingen genom att använda sig av en annan ljudteknik än 

binaural/HRTF, eller vara noga med att adressera lyssnaren att ljudupplevelsen kan 

försämras baserat på deras kroppspositionering. 

Visar det sig att testpersonernas ljudlokaliseringsförmåga för enskilda ljud försämras vid en 

liggande position men att den är oföränderlig vid lyssnandet av en ljudberättelse, eller att det 

bara är vissa områden som är svårare att lokalisera liggandes. Kan ljuddesigners använda sig 

av den informationen och undvika att placera enskilda ljud i dessa områden eller förtydliga 
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ljudets position med hjälp av andra ljud. Hade resultatet för genomförd studie visat att 

testgruppen inte visar på några försämringar mellan att lyssna sittandes kontra liggandes, 

oavsett enskilda ljud eller i en ljudberättelse. Betyder det att från ett rent ljudlokaliserings-

fokuserat perspektiv, kan binauralt ljud vara ett alternativ för ljuddesigners vid utvecklingen 

av mediala berättarformer på mobila enheter.  

3.1 Metodbeskrivning 

För att besvara de bägge frågeställningarna genomfördes två separata tester, bägge av 

kvantitativt slag. Denna undersökningsmetod har valts för att ge ett tydligt, statistiskt 

resultat från testerna där slutsatser har kunnat dras genom att jämföra respektive 

slutresultat mellan de två undersökningarna.  

Studiens mål är att ge bättre förståelse om användningsmöjligheterna för binauralt ljud 

inom bärbar elektronik och undersöka om lyssnares ljudlokaliseringsförmåga försämras 

beroende på deras kroppspositionering. Av de två tester som utförts fokuserar det första 

testet på att undersöka lyssnares ljudlokaliseringsförmåga av enskilda ljud. Det andra testet 

fokuserar på att undersöka lyssnarens ljudlokaliseringsförmåga i en ljudberättelse. 

 

Användandet av ljudberättelse som en del av undersökningsmetoden valdes för dess tydliga 

fokus på ljud och drama. Ljudberättelser kännetecknas av dess egenskap att med hjälp av 

ljudeffekter, musik och dialoger beskriva miljöer och händelseförlopp, egenskaper som det 

delar med andra mediala berättarformer. Tillskillnad från många av dessa förlitar sig inte 

ljudberättelser på visuellt material för att berätta en historia vilket gör det passande att 

använda i genomförd studie eftersom studien fokuserar på ljudlokalisering. Att utföra 

samma test med hjälp av media som är visuellt så väl som audiellt, hade det kunnat bidra 

med ett missvisande resultat då testpersonerna riskerar att fokusera mer på det visuella än 

ljudet.   

Resultatet av genomförd undersökning skulle dock kunna appliceras på andra mediala 

berättarformer eftersom de delar dessa audiella egenskaper som återfinns i ljudberättelser.   

3.1.1 Urvalsgrupp 

Urvalsgruppen för undersökningen bestod av 18 studenter i åldrarna 21 till 27. 

Alla med varierande erfarenhet av ljudinspelning, mixning och ljudläggning.  

Urvalsgruppen delades upp i två grupper (Grupp A och Grupp B) med nio testpersoner i 

vardera grupp. 

 

De två grupperna utförde samma tester men där Grupp A började det första testet i en 

vertikal position och fick sedan lägga sig ner vid det andra deltestet. Grupp A fick även utföra 

det andra testet och lyssna på ljudberättelsen i vertikal position. 

Grupp B började det första testet i en horisontal position och fick sedan sätta sig upp inför 

det andra deltestet. Ljudberättelsen och det andra testet fick Grupp B utföra i en horisontal 

position. 

 

Att dela in urvalsgruppen i två mindre grupper på detta vis gjordes för att få ett mer rättvist 

slutresultat och undvika att en kroppsposition främjas framför det andra. Det fanns en risk 

att testpersonerna skulle prestera bättre i det första testets andra hälft, då testpersonerna 

fått mer erfarenhet och redan fått lyssna på ljuden en gång. Genom att dela upp 
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urvalsgruppen och låta dem antingen få utföra testet i ordningen sittande – liggande eller 

liggande – sittande, gjorde att ingen av de två positionerna prioriterades mer än det andra. 

3.1.2 Test 01 – Ljudlokalisering av enstaka ljud 

Det första testet består av två deltest och de fokuserar på att undersöka testpersonernas 

förmåga att lokalisera enstaka ljud inspelade med binaural inspelningsutrustning. Under 

testet fick testpersonerna lyssna på dessa inspelningar samtidigt som de indikerade på ett 

svarsformulär (Appendix B) från vilken plats i rummet de uppfattande att ljuden var 

placerade.  

 

Beroende på vilken grupp testpersonerna blivit tilldelade fick de antingen börja deltesterna i 

en sittande eller liggande position, därefter fick de (beroende på grupp) lägga sig ner eller 

sätta sig upp inför det andra deltestet. De två deltesten är snarlikt utformande och består av 

16 binauralt inspelade ljud som alla är placerade i ett av åtta olika områden i ljudmiljön (se 

Figur 3).  Antalet ljud som spelas upp vid varje test har valts för att varje ljud skall kunna 

spelas upp två gånger. Detta för att få ett tydligare testresultat som kan ge ytterligare 

information om vilka områden som är potentiellt svårare för testpersoner att lokalisera. 

Testen utfördes individuellt med varje testperson där de först fick besvara en enkät med 

personfrågor om deras ålder och juridiskt kön. Därefter fick testpersonerna en kort 

sammanfattning av undersökningens syfte och beskrivning om hur testet skulle utföras. 

Efter godkännandet från testpersonerna i fråga utfördes sedan testen i en isolerad miljö där 

testpersonerna fick sätta sig i en soffa och tilldelades ett par hörlurar (Philips Fidelio X2) 

samt svarsformuläret där de skulle indikera sina svar. Testpersonerna uppmanades innan 

testet att sluta sina ögon medan de lyssnade på ljuden för att öka deras 

koncentrationsförmåga. För att få ut mer information om testpersonernas egna upplevelser 

av testen fick de besvara två ytterligare frågor. Dessa frågor var: 

 På en skala från 1 till 5, hur säker kände du dig på ljudens position? 

 

 Vilka svårigheter, om några, upplevde du under testet? 

 

Ljuden spelades upp via en Ipad Air (modell A1474) och spelades upp i ca 10 sekunder 

vardera. Därefter spelades nästa ljud upp efter att testpersonen skrivit ner sitt svar. Om 

testpersonerna fortfarande var osäkra på ljudets position efter dessa 10 sekunder fick de inte 

lyssna på ljudet en ytterligare gång. 
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Figur 3 Ljudområden  

 

 

3.1.3 Test 02 – Ljudlokalisering i ljudberättelse. 

Beroende på vilken grupp testpersonen tilldelats, utförde testpersonen nästa test i en lodrät, 

sittandes position (grupp A) eller i en vågrät, liggandes position (grupp B). Testpersonen fick 

tillskillnad från det tidigare testet endast utföra detta test i en av de två potentiella 

positionerna. 

Testet utfördes i samma miljö som Test 01 och på liknande vis med samma hörlurar och 

samma uppspelningsenhet. 

Testpersonen fick i detta test lyssna på en binauralt inspelad ljudberättelse från början till 

slut och skulle under testets gång fylla i ett svarsformulär med frågor angående händelserna i 

ljudberättelsen. Innan testet började fick testpersonerna en kort sammanfattning av testet 

och blev informerade om vad som skulle hände i berättelsen. De blev tilldelade 

svarsformuläret med alla frågor innan testet började och blev åter igen uppmuntrade till att 

sluta sina ögon medan de lyssnade på berättelsen och bara öppna ögonen för att kunna fylla i 

sina svar.  

 

Ljudberättelsen spelades in i samma ljudstudio som Test 01 men med en annan 

inspelningsutrustning.  

Ljudberättelsen är drygt 4 minuter i duration och innefattar en scen inspirerad från 

datorspelet Far Cry 4 (Ubisoft Montreal. 2014).  
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Scenen innehåller tre karaktärer utöver lyssnaren som alla sitter vid var sin sida av ett 

fyrkantigt bord och äter middag (se Figur 4). 

 

 

Figur 4 En ritning över rummet i ljudberättelsen. 

 

Under förloppet av berättelsen kommer följande händelser att inträffa: 

1. Person A kommer introducera Person B och Person C för lyssnaren. 

2. Person A kommer plocka upp en gaffel till vänster om lyssnaren och sedan gå över 

mot Person C. 

3. Person A attackerar Person C med gaffeln och trycker sedan ner Person C i bordet. 

4. Person A kommer dra upp Person C från bordet och drar honom vidare bort från 

bordet 

5. Efter en kort konversation mellan Person A och Person C kommer ytterligare två 

personer in i rummet från en dörr, vänster om lyssnaren. De går bort mot Person A 

och C och för sedan bort Person C medan Person A återvänder till bordet 

6. Person A kastar ifrån sig gaffeln som landar på bordet till vänster om lyssnaren 

7. Person A och Person B talar till lyssnaren och lämnar kort där efter rummet, de går 

ut till höger, bakom lyssnaren som då ensam sitter kvar vid bordet. 

 

Händelserna och vart det inträffar finns markerade på ritningen ovan (Figur 4).  

Denna ritning användes sedan vid utformandet av svarsformuläret för själva testet 

(Appendix C).  
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Testpersonerna fick titta på ritningen utan markeringar, utöver den som indikerar 

lyssnarens position i rummet och fyrkanten som indikerar bordet de alla sitter vid samt 

rummets väggar. 

Testpersonerna fick därefter besvara fem frågor beträffande några av dessa händelser genom 

att indikera på den tomma ritningen var de upplevde att dessa händelser inträffade. Testet 

följdes sedan upp med två kvalitativt kompletterande frågor, samma frågor som användes 

vid Test 01.  

3.1.4 Datainsamling 

Den data som samlats in och analyserats under de två testen kommer främst från 

testpersonernas svar i svarsformulären för respektive test. Antalet rätta och felaktiga svar 

har noteraters, där ett rätt svar betyder att testpersonen i fråga lyckats ge ett fullt korrekt 

svar angående från vilket område ljudet spelats upp eller var ljuden varit placerade i 

ljudmiljön för ljudberättelsen. I Test 01 spelades det upp 16 ljud per deltest, det gick således 

som högst att ange 32 antal rätta svar totalt. För Test 02 ansågs testpersonen ha angett ett 

rätt svar om testpersonen kunde ge ett korrekt svar på de frågor som skulle besvaras under 

tiden de lyssnade på ljudberättelsen. Alla svar som var avvikande eller inte fullt korrekta 

ansågs som felaktiga, detta gällde för båda testen.  

Efter varje test ställdes även två öppna frågor om hur säker testpersonen kände sig på 

ljudens position samt om de upplevde några svårigheter med testet. Dessa frågor har inga 

rätta eller felaktiga svar utan användes istället som ett hjälpmedel till genomförd studies 

slutanalys. Svaren sammanfattandes och antecknades skriftlig för hand av intervjuaren som 

sedan läste upp sammanfattningen tillbaka till testpersonen som i sin tur kunde ge sitt 

godkännande att den stämde överens med deras egen åsikt. 

 

3.1.5 Dataanalys 

Den data om rätta och felaktiga svar som samlats in under Test 01 jämfördes först på en 

individnivå, detta för att se hur många av testpersonernas ljudlokaliseringsförmåga som 

ändrats mellan de två deltesten. Därefter slogs resultaten ihop från varje deltest inom varje 

testgrupp så de sedan kunde slås ihop och jämföras med varandra.  

Vad som jämförts är först då antalet rätta och felaktiga svar mellan varje deltest hos varje 

individ testperson. Om det fanns några skillnader i resultaten hos de två testgrupperna. 

Vilken lyssningsposition som totalt med de båda testgruppernas resultat sammanslaget, fått 

flest rätta svar. Samt vilka ljudområden som visat sig ha högst respektive lägst felmarginal. 

För Test 02 jämfördes först vilken av de två grupperna som haft flest antal rätt samt om det 

fanns något samband mellan grupperna och de felaktiga svaren som angetts.  

Från detta resultat kunde sedan slutsatser dras om testpersonernas ljudlokaliseringsförmåga 

av binaruala ljud påverkats av deras kroppspositionering eller inte. Anteckningarna om 

deras upplevelser av testen har vägts in i analysen för att utesluta eller stryka 

testpersonernas resultat. En testperson som uppgett sig vara väldigt osäker men ändå lyckats 

få många rätt på testet är värd att uppmärksamma och resonera kring. Resultatet kan bero 

på att testpersonen enbart chansat rätt och således skulle det höga testresultatet kunna 

ogiltighetsförklaras, men det kan också bero på en naturlig osäkerhet hos testpersonen själv 

som undermedvetet lokaliserat ljuden korrekt vilket då borde ses som ett fullt godkänt 

resultat.  
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Resultatet och de slutsatser som kunnat fastställas från första testet kunde sedan jämföras 

med resultatet från det andra testet (Test 02).  

Detta gjordes för att se om vår ljudlokaliseringsförmåga av enstaka ljud egentligen spelar 

någon roll i en narrativ ljudmiljö. Visade det sig att testpersonerna hade markant svårare att 

lokalisera enstaka ljud när de låg ner i förhållande till att de satt upprätt, men att 

kroppspositionering inte har någon väsentlig betydelse när det kom till att lokalisera ljud 

som binds samman av andra ljud i en tydlig och narrativ kontext, så kan binarual ljuddesign 

inom bärbar elektronik fortfarande ha sitt syfte inom dessa områden. 

3.1.6 Problematisering av metod 

Undersökningsmetoden var medvetet enkel för att den skulle ge ett tydligt, statistiskt 

resultat där svaren kunde ställas mot varandra i diagram. Den ger heller ingen djupare insikt 

i hur dessa tester upplevs hos lyssnaren. Det är möjligt att vi kan med lite eftertänksamhet 

förstå varifrån ett ljud kommer ifrån men det betyder inte att det känns verklighetstroget, 

vilket även om det inte är en viktig aspekt för genomförd studie, anses som ett starkt 

argument till varför t.ex. spelutvecklare skulle vilja implementera binarualt ljud i spel. Vilket 

påpekas av Brieger och Göther (2011), såväl som Gehring (1997). 

Undersökningsmetoden var även fördelaktigt konstruerad för att gynna det upprätta 

lyssnandet. Alla inspelningar är inspelade med hjälp av antingen ett binauralt 

inspelningshuvud ståendes på ett bord, eller ett par binaurala in-ear mikrofoner placerade i 

öronen på en person som satt på en stol.  

Detta var ett medvetet val som berodde på att genomförd studie saknade de resurser som 

hade krävts för att utföra flera tester där testgruppen skulle få lyssna på flera olika 

inspelningar som spelats in med både liggande och stående inspelningsutrustning. 
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4 Relaterad/tidigare forskning 

Parhizkari, P (2009) undersöker lyssnarens förmåga att lokalisera binaurala ljudriktningar 

med HRTF. Undersökningen testar även vilka ljud som lättast går att lokalisera bland låg- 

och högfrekventa signaler, samt mänskliga röster. Slutsatsen för undersökningen visar att vi 

har lättare att urskilja riktningen av lågfrekventa signaler och toner än högfrekventa. Den 

visar även på att mänskliga röster är lättare att urskilja än toner. 

Undersökningen påminner mycket om genomförd undersökning i det att den testar vår 

ljudlokaliseringsförmåga med hjälp av binaurala ljud, de skiljer sig dock genom att 

genomförd undersökning vill testa hur denna förmåga ändras beroende på vår egen 

kroppspositionering.  

Brieger, S och Göther, F (2011) gjorde en undersökning om spelares (datorspel) preferenser 

av ljudteknik. Undersökningen gick ut på att låta spelare testa att spela ett FPS (First person 

shooter) spel med stereo ljud och binauralt HRTF-ljud. Undersökningen gav ett varierat 

resultat där vissa spelare inte kunde uppfatta någon större skillnad mellan stereo och olika 

HRTF-inställningar, medan andra uppgav sig finna en markant skillnad mellan dem. 100% 

av testpersonerna svarade dock att om valet fanns att aktivera HRTF-baserat ljud i spel så 

skulle de göra det. Undersökningen visar att det finns en positiv inställning till binauralt ljud 

inom spel och ger goda anledningar till varför ämnet borde utforskas mer. 

Larsen et al (2013) har undersökt skillnader i testpersoners ljudlokalisering- och 

navigationsförmåga när de använt sig av binauralt ljud kontra en ljudmiljö med fokus på 

panorering. Undersökningen gjordes med en testgrupp på 48 personer och lät personerna 

försöka lokalisera ljudpunkter i en virtuell spelmiljö. Under testet skulle testpersonerna 

lyssna efter ett osynligt ljudalstrande objekt i spelvärlden och sedan gå mot detta objekt. I 

undersökningen registrerades testpersonernas väg till ljudet och även tiden det tog för dem 

att ta sig till varje objekt. 

Resultatet för testet visade på en klar fördel för de som använde sig av binauralt ljud där 

vägen mot ljudet var mer direkt och tiden det tog att hitta dit var kortare. Undersökningen 

gjordes dock i en virtuell miljö som saknade visuella element och det är möjligt att med 

visuella riktmedel att förhålla sig till (vilket återfinns i de flesta datorspel) så hade kanske 

inte resultatet blivit lika fördelaktigt för HRTF användarna. Undersökningen visar 

fortfarande på hur användbart binauralt ljud  kan vara för vår navigation och uppfattning av 

rent audiella miljöer.  
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5 Genomförande  

Detta kapitel tar upp arbetsprocessen och de designval som gjorts vid utformandet av den 

genomförda studiens två artefakter. Artefakterna används för att genomföra de tester som 

skall ge svar åt studiens frågeställningar. Den första artefakten (Artefakt 01) är en samling 

inspelningar av lågfrekventa dunkningar. Den artefakten används vid Test 01 och är enbart 

inriktad på att undersöka testpersonernas lokaliseringsförmåga av enskilda ljud inspelade 

med binaural inspelningsutrustning. Den andra artefakten (Artefakt 02) är en ljudberättelse 

och används vid Test 02 och skall undersöka testpersonernas ljudlokaliseringsförmåga i en 

narrativ ljudmiljö. Även denna artefakt har spelats in binauralt. 

5.1 Produkt 

Utformandet av Artefakt 01 har utgått från resultaten i Parhizkari, P (2009) undersökning 

om binaural ljudlokalisering via HRTF. Testpersonerna i hans undersökning visade sig ha 

enklast att lokalisera riktningen av ljud med frekvenser mellan 250Hz och 4000Hz. Det 

visades även att ett återkommande, pulserande ljud var enklare att lokalisera än konstanta 

toner. 

Ljuden som används i Artefakt 01 har ett frekvensområde på omkring 100Hz-2000Hz och 

ljuden är skapade genom att trumma på undersidan av en kartonglåda för att skapa ett 

lågfrekvent dunkande. Ljuden är inspelade i en ljudstudio där ett dummy-head med 

tillhörande mikrofoner (Soundman OKM II Classic) kopplades till en portabel inspelare av 

modell Zoom H4n. Vid inspelningen placerades inspelningshuvudet i mitten av rummet och 

ett avstånd på tre meter mättes upp från huvudet och mot de åtta olika ljudområdena (se 

Figur 3 för ljudområdena).  

De åtta ljuden spelades in och klipptes upp i mindre ljudklipp, där varje klipp innehåller ett 

av de åtta ljudområdena. Varje enskilt ljudklipp duplicerades en gång för att tillsammans ge 

de 16 ljudklippen som användes vid Test 01.  För att bestämma i vilken ordning ljudklippen 

spelades upp under de två deltesterna i Test 01, tilldelades varje ljudklipp en egen siffra 

mellan 1-16. Genom en digital slumpgenerator kunde sedan en randomiserad sifferserie 

innehållande dessa 16 tal bestämma uppspelsordningen. Detta gjordes för att underlätta 

urvalsprocessen och samtidigt undvika att personliga preferenser för uppspelsordningen 

skulle påverka resultatet. 

Artefakt 02 spelades in i samma studio som ljuden till Artefakt 01 men denna gång användes 

inget dummy-head utan ett par Roland CS-10EM-mikrofonhörlurar som placerades i öronen 

på en människa, samt en Zoom H4n för själva inspelandet av ljuden. 

Valet att byta inspelningsutrustning från den första artefakten baserades på att få en mer 

verklighetstrogen ljudupptagning med både huvud och torso. Det underlättade även för 

röstskådespelarna i ljudberättelsen att ha en verklig person att agera mot istället för ett 

dockhuvud. Eftersom artefakten är inspelad i en studio och de binaurala ljuden inte är 

digitalt framställd via HRTF-teknik. Har det också bidragit till att Artefakt 02 kan uppfattas 

olika hos olika lyssnare, som tidigare förklarat så beror stor del på hur vi som människor 

uppfattar ljud hur vår egen kropp är formad. Det har också visat sig i efterhand att p.g.a. 

inspelningsstudions eko och ljudreflektion är det svårt för några lyssnare att tolka de ljud 

som kommer precis framför dem. Ljud från höger, vänster och bakom har dock visat sig 
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enklare att lokalisera. Huruvida detta markant påverkade den genomförda studiens 

slutresultat förblir oklart men det är något som tagits med i studiens analys och slutsats. 

5.2 Process 

Utvecklingen för Artefakt 01 var relativt okomplicerad. Baserat på resultatet från 

Parhizkari’s studie (2009) gjordes ett flertal binaurala inspelningar där olika typer av ljud 

spelades in. Trummandet på kartonglådan av ett av dem men det gjordes även inspelningar 

då en mänsklig röst läste högt ur en bok, stolar som flyttades runt inom de åtta 

ljudområdena, klampande fotsteg, samt en ryggsäck som skakades. Valet av vad som 

spelades in utgick från att försöka få en bred variation av ljud som också delade det 

frekvensområde som Parhizkari’s studie hade visat ge bäst resultat för ljudlokalisering. 

En mindre förstudie på tre personer utfördes där testpersonerna fick lyssna på samtliga 

inspelningar och under tiden de lyssnade markera ut på ett papper från vilket ljudområde de 

uppfattade att ljudet kom ifrån. De ljud med minst felmarginal hos testpersonerna var ljudet 

av kartonglådan samt det av stolarna som flyttades runt. Stolljuden hade ett frekvensområde 

på: 200Hz-5000Hz, och hade därför ett något bredare omfång än ljudet från kartongen. 

Testpersonerna framstod som säkrare i deras svar vid testet med stolarna men felmarginalen 

var densamma och några av ljudklippen från stoltestet kom med oönskade ljudartefakter i 

bakgrunden så valet föll därför på att använda kartongljudet istället.  

Utvecklingsprocessen för Artefakt 02 började med att ett manus för ljudberättelsen skrevs 

där handlingen kretsade kring ett pokerbord. Tre personer skulle sitta kring ett runt bord 

och spela kort, en konflikt skulle snabbt uppstå mellan spelarna samtidigt som de blev 

serverade drinkar och reagerade på andra händelser i det virtuella rummet. En 

provinspelning gjordes för att se hur idén skulle kunna fungera som ljudberättelse, samt för 

att testa den binaurala inspelningsutrustningen (Roland CS-10EM). Inspelningen ansågs 

lyckad i det att karaktärernas röster lät tydliga och en kunde även höra vart i rummet de 

befanns sig samt var i rummet händelserna utanför spelbordet inträffade. Denna 

provinspelning gjordes dock i en annan lokal än den som senare skulle användas vid den 

slutliga inspelningen av Artefakt 02. 

 

Manuset för pokerberättelsen behövde dock utvecklas då det blev svårt att få med lyssnaren i 

handlingen. Lyssnaren kunde inte se korten som spelades och kunde därför inte vara en 

aktiv deltagare av händelseförloppet. Något som var önskvärt från ett estetiskt perspektiv 

och som även kunde bidra till att lyssnaren koncentrerade sig bättre på ljuden i berättelsen 

istället för att undra vad de själva spelade för roll i historian. 

Ett nytt manus skrevs där inspiration hämtades från filmen De hänsynslösa (1992). 

Kortfattat handlar filmen om en grupp kriminella män som tillsammans rånar en juvelbutik. 

Under rånet går något fel och polisen dyker upp tidigare än planerat. Det utbryter en eldstrid 

inne på juvelbutiken och rånarna tvingas fly tillbaka till deras gömställe. Väl där uppstår ett 

bråk om vad som gick fel och vem som berättat för polisen om deras planerade stöld. En bit 

in i filmen visar det sig att en av rånarna kidnappat en polis i hopp om att kunna förhöra 

polisen om vem som är förrädaren bland dem. 
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I det andra manuset som skrevs för Artefakt 02 kretsar historian kring denna polis och 

lyssnaren i tar rollen som kidnappad. Efter att manuset skrivits färdigt och planeringen för 

inspelningen påbörjades kunde det dock snabbt konstaterats att projektet skulle bli för 

krävande att få ihop inom begräsningarna för tidsramen av genomförd studie. En passande 

inspelningslokal var svår att hitta och ljudberättelsen skulle kräva minst fem till sex 

röstskådespelare. Det var också osäkert om temat för berättelsen skulle ge moraliska 

konsekvenser för studiens innehåll då polisen blir torterade med både fysiskt våld och 

skenavrättning. 

Ett tredje manus skrevs därför utifrån en scen hämtad från datorspelet Far Cry 4 (Ubisoft 

Montreal. 2014). Scenen har vissa likheter med den från De hänsynslösa i och med att 

lyssnaren intar rollen som kidnappad men våldet och hotbilden riktad mot lyssnaren är 

betydligt mildare. Att ta inspiration från en redan existerande film eller datorspel gjordes för 

att skära ner arbetstiden med att komma på och skriva en egen berättelse helt från början. 

Det visade sig under det första manuset som skrevs till pokerberättelsen att det var något 

som tog längre tid än beräknat. 

Efter att manuset var färdig för Artefakt 02 påbörjade inspelning kort därefter. 

Röstskådespelare och inspelningslokal hade redan bestämts och planerats in redan vid 

skrivandet av manuset. På plats vid inspelningen visade det sig att ljudet från 

provinspelningarna i inspelningsstudion inte gav samma tydliga binaurala effekt som det 

gjorde vid den tidigare provinspelningen av första manuset. Detta berodde med stor 

sannolikhet att lokalen inte var densamma och ljudet reflekterades annorlunda i den nya 

lokalen. 

Inspelningen fortsatte dock som planerat då det ej fanns tid att hitta en ny lokal som var stor 

nog att rymma utrustning, rekvisita och röstskådespelare. 

Efter inspelningen redigerades och klipptes det ihop till en berättelse där stor del av ljuden 

lämnades orörda i form av pålagda effekter. Ett designval som baserades på att inte riskera 

påverka inspelningen och den binaurala effekten i ljudet för mycket. Ett högfrekvensfilter 

adderades dock i början av ljudberättelsen för att förstärka känslan av en huva som täcker 

lyssnaren huvudet. Effekten försvinner sedan när huvan lyfts bort. 

Det planerades även att addera binauralt inspelade ambientsljud i from av fågelkvitter och 

ett vind-ljud till berättelsen. Detta valdes dock att plockas bort då det enbart tillförde ett 

estetiskt lager till själva berättelsen mer än något som var relevant för utvärderingen av 

frågeställningen i genomförd studie. En ljudmatta med natur- och miljöljud hade dessutom 

riskerat att viktiga ljuddetaljer i berättelsen försvunnit, vilket hade kunnat påverka resultatet 

i undersökningen på ett oönskat vis.   
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5.3  Förstudie av Test 02 

Som en förstudie till Test 02 och dess artefakt, gjordes en pilotundersökning med fyra 

testpersoner där två av personerna fick lyssna på ljudberättelsen i en upprätt, sittande 

position och två av personerna lyssnade på ljudberättelsen i en liggande position. 

Förstudien inleddes med en kort presentation av testet där det förklarades vad syftet var 

med undersökningen och att testpersonerna skulle få lyssna på en kortare ljudberättelse som 

var inspirerad från en av filmsekvenserna i spelet Far Cry 4. De blev informerade att 

berättelsen kan uppfattas som förvirrande då den är tagen ur ett större sammanhang men att 

deras uppgift var mer att lyssna på vad som händer i scenen och vart i rummet det händer. 

Testpersonerna blev sedan tilldelande en ritning liknande den från Figur 4 men där enbart 

rummets fyra väggar var markerade, bordet i rummets mitt samt en cirkel som markerade 

lyssnarens position i det virtuella rummet. De fick en förklaring av ritningen och blev 

upplysta om att uppgiften med testet var att först lyssna på ljudberättelsen och sedan svara 

på en rad frågor där de skulle markera ut på ritningen var de uppfattade att olika händelser i 

berättelsen inträffade. 

 

De frågor som testpersonerna besvarades under testet var: 

 Kan du med ett kryss markera ut var de andra personer som sitter vid bordet 

befinner sig i inledningen av berättelsen? 

 Pagan Min är den karaktär som talar mest under berättelsens gång och kan uppfattas 

som skurken. Kan du ringa in det kryss som motsvarar Pagan Min? 

 Kan du ringa in den person som blir anfallen under berättelsen av Pagan Min? 

 Efter anfallet går Pagan Min och personen en bit bort och de börjar ropa 

tillsammans. Kan du markera ut med ett ”A” var i rummet Pagan Min och personen 

står när detta händer? 

 Efter detta kallar Pagan Min in några av sina vakter. De öppnar en dörr och kommer 

in i rummet. Kan du markera ut med ett ”B” var någonstans i rummet den dörren är 

placerad. 

 I slutet av berättelsen kastar Pagan Min ifrån sig en kniv som landar på bordet, kan 

du med ett mindre kryss markera ut var på bordet kniven landar? 

 

Därefter avbryts frågorna rörande ritningen och två mer kvalitativa diskussionsfrågor 

ställdes: 

 Upplevde du att du kunde förstå handlingen och händelseförloppet av historian, trots 

att den var tagen från ett större sammanhang och att det bara berättades genom ljud? 

 Fann du det svårt att minnas var händelserna inträffade i efterhand när frågorna 

skulle besvaras? 

 

Svarsformulären och facit från förstudien går att hitta i Appendix A och figurerna visar hur 

testpersonerna svarat på de första sex frågorna rörande ljudberättelsen. Innan testet började 

delades testpersonerna in i två grupper: Grupp A och Grupp B. 

Grupp A lyssnade på ljudberättelsen sittandes i en upprätt position och Grupp B lyssnade i 

en liggande position. Vilken testperson som tillhörde vilken grupp går även att se i Appendix 

A. 
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Resultatet av förstudien var spritt. Testperson 02 uppfattade t.ex. att den person som blev 

anfallen (utmarkerat med Anf på svarsformulären i Appendix A) var lyssnaren själv och 

Testperson 01 upplevde det som att karaktären Pagan Min (utmarkerat med PM på 

svarsformulären i Appendix A) stod precis bakom lyssnaren under större delen av 

berättelsen. Det visade sig även att två av testpersonerna inte hade uppfattat hur många 

personer som faktiskt satt vid bordet. 

Detta skulle kunna förklaras med vad som visade sig tidigare; att i inspelningen som 

artefakten använder sig av, är det svårt att urskilja ljuden som kommer precis framför 

lyssnaren och de kan uppfattas som att det istället kommer bakom lyssnarens huvud. 

Samt att utöver karaktären Pagan Min (PM) så talar inte de andra karaktärerna speciellt 

mycket och kan därför vara svåra att notera om en inte lyssnar noggrant på vad som sägs i 

berättelsen. 

Av de fyra testpersonerna som gjorde undersökningen var det bara en som lyckades svara 

rätt på frågan om var PM och Anf befann sig när de ropade, däremot var alla övertygade om 

att det skedde en bit bort, framför lyssnaren och de marginellt felaktiga svaren skulle kunna 

bero på att testpersonerna hade svårt att minnas exakt var de upplevde att personerna stod. 

Problemet med att minnas exakt var något inträffade togs även upp av samtliga testpersoner 

vid diskussionsfrågorna efter testet. Mindre detaljer som precis vart den kastade kniven 

landande var inget de tänkte på när de lyssnade på berättelsen och även om de visste på ett 

ungefär var något specifikt inträffade i det virtuella rummet så var det inte helt säkra om de 

mindes rätt. 

 

På frågan om de själva upplevde att de kunde följa med i berättelsen svarade alla att det inte 

var något problem; även Testperson 02 som upplevde att det var hen själv som blev anfallen. 

Vad förstudien också visar på är att båda personerna i Grupp A (lyssnade sittandes) var 

säkra på att dörren som öppnades i rummet fanns bakom dem medan båda personer i Grupp 

B (lyssnade liggandes) var säkra på att den öppnades framför dem. 

Denna förstudie har som tidigare nämnt gett ett spritt resultat vilket visar på att artefakten 

som används kan vara problematisk eller att frågorna som ställs kommer in när för lång tid 

passerat från att lyssnaren fått lyssna på berättelsen.  
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6 Utvärdering 

De undersökningar som utförts för genomförd studie har utförts med studenter på 

Högskolan i Skövde. Testpersonerna var i åldern 21 till 27 och hade varierande 

lyssningsvanor och erfarenhet av att arbete med ljud. Majoriteten av testpersonerna saknade 

erfarenhet att arbeta med ljud medan några av studenterna läste vid skolans 

musikutbildning för datorspel.  

Att hitta testpersoner till undersökningen visade sig vara svårare än först planerat. 

Målsättningen var att minst 30 personer skulle medverka i undersökningen, då med 

testpersoner från både studenter vid Högskolan i Skövde samt personer utan erfarenhet av 

ljud/musikproduktion eller datorspelsutveckling från Hudiksvall. I brist på resurser till resor 

fick testgruppen från Hudiksvall utelämnas och testgruppen blev slutligen bestående av 

enbart studenter från Skövde men med varierande erfarenhet av media och ljudproduktion. 

Eftersom stor del av den planerade testgruppen utelämnades blev gruppen mindre än tänkt 

och bestod i slutändan av 18 testpersoner. De 18 testpersonerna har genomfört samtliga 

undersökningar (Test 01 och Test 02) och utförde testerna i följd efter varandra. 

 

Den förstudie som gjordes inför de slutgiltiga testen visade bl.a. att testpersonerna fick 

svårigheter att memorera ljudens position i Test 02. Detta medförde att strukturen för Test 

02 ändrades till de senare testen. Istället för att presentera frågorna till lyssnarna efter att de 

lyssnat på ljudberättelsen fick de se frågorna innan de lyssnade och fick med det även en kort 

presentation av händelseförloppet i berättelsen. Att låta testpersonerna veta frågorna innan 

testet och låta dem besvara frågorna i undersökningen under tiden ljudberättelsen spelades 

upp medförde också att de inte längre kunde sluta sina ögon under hela processen utan var 

tvungna att öppna ögonen med jämna mellanrum för att kunna markera sina svar på 

svarsformuläret. 

6.1 Resultat av Test 01 

Resultatet från den första undersökningen, Test 01, kommer utvärderas här nedanför. 

Resultatets utvärdering är uppdelad i segment där först resultatet av testets kvantitativa del 

presenteras, följt av resultatet från testpersonernas kommentarer och upplevelser av testet i 

den kvalitativa delen. 

6.1.1 Kvantitativt resultat – Test 01 

Den data som presenteras utgår från resultatet hos de 18 testpersoner som deltog i 

undersökningen. Testpersonerna delade upp i varsin grupp med 9 testpersoner i vardera 

grupp. Gruppernas resultat i undersökningen kommer ställas mot varandra men även 

resultat hämtat från bägge grupper kommer slås ihop för att jämföra skillnader mellan 

resultaten i de deltester som genomförts i en vertikal, sittande position och en horisontell, 

liggande position. Den svarsenkät som använts vid undersökningen går att finna i Appendix 

B. 

För att sammanställa resultatet från testpersonerna har deras svar antecknats i ett Excel-

dokument. En bit ur dokumentet går att se nedan i Figur 5. Testpersonerna, den grupp de 

tilldelats, deras personinformation finns markerat till vänster. Till höger går det att se deras 

svar i form av bokstäver som indikerar det ljudområdet de upplevde att ljuden kom ifrån.  
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Figur 6. Stapeldiagram över antalet korrekta svar i Test 01. 

 

6.1.2 Kvalitativt resultat – Test 01 

Det kvalitativa resultatet från Test 01 består av två öppna frågor som ställdes till 

testpersonerna efter att det avslutat de två kvantitativa deltesterna. Den första frågan är dock 

av ett mer kvantitativt slag där testpersonen ställs frågan: ”På en skala från 1 till 5, hur 

säker kände du dig på ljudens position?”. Frågan uppmanar till ett direkt svar med ett givet 

värde som utvärderar testpersonens övertygelse på sina egna svar, men testpersonerna tillåts 

också att diskutera kring deras egen utvärdering och ge ett svar där de t.ex. upplevde att ena 

deltestet var en stark 4 på skalan medan det andra deltestet upplevdes som en 2. Resultatet 

från denna frågeställning kommer därför inte presenteras som direkt statistik utan som ett 

komplement till att ge en bättre förståelse för testpersonernas svar om deras upplevelse av 

testet vid den andra kvalitativa frågeställningen. Den andra frågan som ställdes till 

testpersonerna var: ”Vilka svårigheter, om några, upplevde du under testet?”. 

Svaren från testpersonerna vid dessa frågor har antecknats och skrivits ner av intervjuaren 

som då gjort en sammanfattning av testpersonernas synpunkter och upplevelser av testet. 

Svaren har sedan skrivits in ett Word-dokument där nyckelord och återkommande 

synpunkter har noterats för att se hur frekvent de förekommer bland svaren. 

Den mest frekvent återkommande kommentaren är att testpersonerna upplever att ljud som 

de själva upplever som antingen kommer bakom eller framifrån är svåra att utskilja. Detta 

gäller även ljud som t.ex. är placerade vid främre höger ljudområde och bakre högre 
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ljudområde. 15 testpersoner av de 18 som deltagit i undersökningen uppger att de hade 

svårigheter att skilja på om ett ljud var placerade antingen framför eller bakom dem. 

Av dessa 18 uppgav hälften av dem att det var svårare att lokalisera ljud i en horisontell 

lyssningsposition än i en vertikal. 1 person av dessa uppgav att de hade svårare att lokalisera 

ljuden vid det vertikala testet jämfört med det horisontella. 

 

5 av testpersonerna uppgav att de fått stora svårigheter av att lokalisera ljud framför och 

bakom dem i det horisontella testet. De hade inte upplevt att ljuden kommit från någon av 

dessa riktningar utan snarare ”ovanifrån” som de själva beskrev det. Ovanifrån i detta fall 

menades som ovanför toppen av deras huvud, en bit rakt bakom hjässan. 

Några enstaka personer nämnde också att de fann ljud från höger respektive vänster 

ljudområde lätta att urskilja, några uppgav att de inte upplevde några större svårigheter alls. 

En person upplevde att testet var svårare till en början då testpersonen ännu inte fått lyssnat 

på tillräckligt många ljud för att sedan kunna använda dessa som referens till var de andra 

ljuden kunde placeras i ljudmiljön.  

Nedanför i Figur 7 går det att se ett cirkeldiagram som visar hur ofta dessa åsikter förekom 

bland samtliga testpersoners kommentarer. Flera synpunkter kan komma från samma 

testperson. 

 

Figur 7. Cirkeldiagram över antalet återkommande synpunkter bland testpersonernas svar. 
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6.2 Resultat av Test 02 

Resultatet från den andra undersökningen, Test 02, kommer utvärderas här nedanför. 

Resultatets utvärdering är uppdelad i segment där först resultatet av testets kvantitativa del 

presenteras, följt av resultatet från testpersonernas kommentarer och upplevelser av testet i 

den kvalitativa delen. 

6.2.1 Kvantitativa resultat – Test 02 

För den andra undersökningen samlades alla resultat, likt den första undersökningen, i ett 

Excel-dokument. I dokumentet antecknades resultatet av hur många korrekta svar varje 

testperson angett under sitt test och kommentar som förtydligar vilka av frågorna som 

testpersonen svarat rätt eller fel på. Frågorna och den svarsenkät som använts vid 

undersökningen går att finna i Appendix C. 

I tabellen nedanför (se Figur 8) går det att se resultatet från testpersonerna i Grupp A som 

utförde Test 02 i en upprätt, vertikal lyssningsposition. Sammanlagt har de 36 av 45 möjliga 

rätt. Det har även gjorts en sammanställning av deras felaktiga svar. Totalt så har Grupp A 3 

fel vid lokalisering av karaktärerna i ljudberättelsen. I detta resultat har minsta avvikelse 

från det korrekta svaret på respektive fråga i Test 02 tolkats som ett fel.  

T.ex. har Testperson 13 markera ut rätt antal karaktärer och även markerat ut vilken 

karaktärer som är Pagan Min (PM) och vem det är som blir anfallen (Anf) korrekt. Dock är 

karaktären Pagan Min felplacerad och markerad bakom lyssnaren istället för framför. Vilket 

då resulterat till ett felaktigt svar trots att majoriteten av svaret stämde överens med facit. 

Testperson 13, markerade sedan ut ”dörren” rätt, men ”ropet” vid höger om lyssnaren istället 

för främre höger. Slutligen resulterade det i totalt 3 av 5 rätta svar.  

 

 

Figur 8. En del av resultatet för Grupp A i Test 02. (Bilden har kortats av) 

Sammanställningen över felaktiga svar för Grupp A visade:  

 Felplacerade karaktärer: 3 

 Felplacerade dörrar: 1 

 Felplacerade rop: 5 
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En likadan sammanställning har gjorts för Grupp B som utförde Test 02 i en liggande, 

horisontell lyssningsposition. Grupp B hade sammanlagt 33 av 45 möjliga rätt. 

Deras sammanställning över felaktiga svar visade: 

 Felplacerade karaktärer: 4 

 Felplacerade dörrar: 2 

 Felplacerade rop: 6 

I cirkeldiagrammen nedanför (se Figur 9 och Figur 10) visas resultatet för respektive 

grupp. 

 

Figur 9. Cirkeldiagram över antalet rätta och felaktiga svar för Grupp A. 

 

 
Figur 10. Cirkeldiagram över antalet rätta och felaktiga svar för Grupp B. 
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Bland testpersonerna i Grupp A visade resultatet att 5 personer placerat ”ropet” fel, 4 av 

dessa upplevde att ljudet kom bakom och till höger om dem, istället för främre höger som 

var det korrekta svaret. 3 personer från Grupp A angav ett felaktigt svar vid placeringen av 

karaktärerna. Det finns inget sammanhang mellan de felaktiga svaren då de 3 

testpersonerna svarat olika. En testperson uppfattade att de fanns fler karaktärer vid bordet 

än vad det egentligen var, en annan (som tidigare beskrivits) uppfattade karaktären Pagan 

Min som bakom Lyssnaren istället för framför, osv. En testperson uppfattade dörren som på 

andra sidan rummet, till höger bakom istället för till vänster bakom.  

Bland testpersonerna i Grupp B visade resultatet att 6 personer placerat ”ropet” fel, 5 av 

dessa upplevde likt personerna från Grupp A att ljudet kom bakom och till höger om dem, 

istället för främre höger. I Grupp B var det 2 personer som inte kunde placera ”dörren” vid 

rätt position. Bägge dessa placerade dörren framför dem i det virtuella rummet istället för 

bakom. Grupp B hade sammanlagt 4 fel vid placeringen av karaktärerna, 2 av dessa fel kom 

från samma testperson som placerat både karaktärerna i rummet vid fel positioner men 

också markerat ut Pagan Min som karaktären till vänster och inte rakt framför. Hos de andra 

två testpersonerna uppgav den ena att det fanns fler karaktärer vid bordet än det egentligen 

var, den andra testpersonen placerade två av karaktärerna sidledes med sig själv istället för 

en bit framför.   

6.2.2 Kvalitativa resultat – Test 02 

För att få en uppfattning om testpersonernas egna upplevelser av Test 02 ställdes samma 

kvalitativa frågor till dem efter detta test som vid Test 01.  

De fick poängsätta deras egen uppfattning om hur säkra de kände sig på sina svar, samt 

komma med kommentarer och synpunkter på vad de själva upplevde som svårt med testet. 

Av de 18 personerna som deltog i testet uppgav 16 av dessa att de kände sig säkrare på sina 

svar vid Test 02 än vid Test 01. 1 testperson uppgav sig känna en lägre säkerhet och 1 

testperson kände sig lika säker som vid Test 01. 

 

Likt sammanställningen av de kvalitativa resultaten från Test 01 så antecknades först de 

muntliga svaren från testpersonerna av intervjuaren. Svaren sammanfattades och 

återkommande nyckelord och synpunkter noterades för att kunna ge en överblick över 

testpersonernas samlade upplevelser. 

 

Nedanför i Figur 11 och Figur 12 finns cirkeldiagram som visar på hur många gånger några 

av dessa nyckelord nämndes. Figur 11 visar svaren från Grupp A som lyssnade på 

ljudberättelsen i en vertikal position och Figur 12 visar svaren från testpersonerna i Grupp B. 

Likt sammanställningen i Test 01 så kan en testperson angett flera av dessa synpunkter och 

några testpersoner har angett svar som inte varit relevanta för genomförd studie och därför 

inte räknas med. Några av svaren kan vara mer frekvent förekommande i en av 

testgrupperna och inte alls i den andra. I detta fall har de fortfarande listats i båda 

diagrammen även om de inte syns med i cirkeln.   
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Figur 11. Cirkeldiagram över antalet återkommande synpunkter bland Grupp A. 

 

Figur 12. Cirkeldiagram över antalet återkommande synpunkter bland Grupp B. 
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Bland testpersonerna i Grupp A är den mest förekommande svårigheten med Test 02 att de 

känt sig osäkra på placeringen av ljud i början av ljudberättelsen. Många av testpersonerna 

anser att karaktären Pagan Min var extra svår att placera då han rörde sig väldigt mycket i 

början. Det kan här tilläggas att vid inspelningen av ljudberättelsen satt skådespelaren som 

porträtterar Pagan Min stilla i en stol under hela första akten av berättelsen. Några uppger 

dock att svårigheterna försvann längre in i berättelsen då de fler karaktärer och ljud 

introducerats. 3 av testpersonerna i Grupp A upplevde svårigheter med att placera 

karaktärerna i berättelsen. 3 av testpersoner upplevde inga större svårigheter alls med 

ljudberättelsen. 1 av testpersonerna nämnde att de hade svårt att skilja på vad som skedde 

framför dem och bakom dem. 

 

Testpersonerna i Grupp B upplevde störst svårigheter att lokalisera och placera karaktärerna 

i ljudberättelsen. 3 av dem upplevde svårigheter att skilja på ljud från framför och bakom 

Lyssnaren. Tillskillnad från Grupp A upplevde några i Grupp B också svårigheter med att 

placera ut vart ”dörren” öppnades i rummet samt 1 testperson som uppgav sig vara osäker på 

placeringen av ”ropet”. 2 av testpersonerna i Grupp B upplevde inga större svårigheter alls 

vid testet. 

 

Dessa resultat visar som sagt enbart hur testpersonerna själva upplevt testen och är inte 

representativa för det faktiska resultat de presterat i testen.  

 

6.3 Analys 

En sammanfattande analys av utfallet i de två testerna pekar på att det är marginellt enklare 

för en person att lokalisera ljud i en upprätt, vertikal lyssningsposition jämfört med en 

horisontell. Men det visar också att personer upplever sig vara mycket osäkrare på sin egen 

förmåga att göra det när de ligger ner och lyssnar än när de sitter upp. 

Det går även att se hur nästan alla testpersoner upplever att de kunde lokalisera ljuden 

lättare i ljudberättelsen jämfört med ljudlokaliseringstestet av enskilda ljud. 

Majoriteten av testpersoner upplevde även svårigheter att skilja på ljud som var placerade 

framför och bakom dem. Något som också visar sig i resultatet för Test 01 där nästan alla 

felaktiga svar som antecknats är från testpersoner som upplevt ljud från det främre högre 

ljudområdet som det bakre höger och vise versa. Samma gäller för ljud placerade i främre 

och bakre delarna av den vänstra delen av ljudbilden. 

6.4 Slutsatser 

Som nämnt i analysen visar inte det sammanslagna resultatet bland testgrupperna på någon 

markant skillnad i vår förmåga att lokalisera ljud oavsett om vi ligger ner eller sitter upp och 

lyssnar på binauralt inspelade ljud. Det går också att konstatera att testgrupperna lyckades 

lokalisera ungefär 1/3 av ljuden som spelades upp under Test 01. Stor del av de ljud som 

många av testpersonerna hade svårigheter att lokalisera kan bero på den svårighet 

testpersonerna upplevde i att skilja på framåt och bakåt. Vid en första anblick på det spridda 

resultatet är det lätt att anta att den höga andelen felaktiga svar skulle kunna bero på den 

inspelning som användes vid Test 01. För att få ett säkrare resultat med ett mindre 

felmarginal hade det kanske varit bäst att använda sig av digitalt framställda binaurala ljud 

genom HRTF. Det finns en risk att ljuden som spelats in inte har varit så exakta i deras 

position som är önskvärt vid denna typ av undersökning. Att ljuden uppfattas som svåra att 
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lokalisera kan vara ett resultat av att inspelningshuvudet varit lite vridet eller att den som 

framställde ljuden också kan ha stått snett i förhållande till inspelningsutrustningen. Vad 

som dock är intressant i resultatet av Test 01 är att vissa ljud har testpersonerna kunnat 

lokalisera nästan felfritt medan vid ett senare tillfälle när exakt samma ljud spelats upp för 

samma grupp så är felmarginalen betydligt högre. Se Figur 13 som ett exempel. 

 

 

Figur 13. Exempel på skillnader i resultatet för Test 01. Grupp A. 

I detta exempel kan vi se hur 8 av 9 personer i Grupp A har lokalisera det bakre ljudet 

korrekt första gången ljudet spelas. Andra gången ljudet dyker upp under samma test så är 

det enbart 2 av 9 som lyckas lokalisera ljudet och majoriteten tror istället att det kommer 

från det bakre högre ljudområdet. Detta är något som förekommer på fler områden i 

resultatet. Dels ljud som majoriteten av testpersonerna är övertygade kommer från en 

specifik riktigt men också att de vid ena tillfället är överens om en riktigt för att sedan 

unisont byta till ett annat ljudområde. Ett ytterligare exempel går att se nedanför i Figur 14. 

 

 
Figur 14. Exempel på skillnader i resultatet för Test 01. Grupp B 
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I detta fall har 7 av 9 personer från Grupp B svarat att de upplever ljudet i T1-01 som bakre 

höger, vilket är korrekt. Några ljud senare är det ingen från gruppen som lyckas lokalisera 

samma ljud. Detta kan antyda på något som nämndes under de olika testesterna; 

ljudreferenser. Som tidigare nämnt av Konradsson (2011) använder vi vårt ljudminne och 

referenser till andra ljud vid lokaliseringen av nya ljud. Under testerna var det testpersoner 

som angav att de både fann testerna svåra då de inte hade några ljudreferenser att förhålla 

sig till. De hade önskat att de kunde få lyssna på alla ljud en gång för att bilda sig en 

uppfattning om ljudens position innan testet började. Andra fann testerna svåra fram tills de 

hittade just denna referenspunkt. För en av testpersonerna blev detta extra tydligt i Test 02 

då testpersonen upplevde karaktären Pagan Min som väldigt nära men när sedan huvan 

lyftes bort från testpersonen huvud (i ljudberättelsen) kunde testpersonen förhålla sig till 

detta ljud och placera Pagan Min betydligt längre bort från sig själv och sedan placera 

resterande ljud i berättelsen utefter Pagan Min’s placering i rummet. 

 

Det kan visa på att anledningen till varför så många av testpersonerna lyckades lokalisera ett 

visst ljud för att en kort stund senare inte alls lyckas lokalisera samma ljud, är just vilket ljud 

som spelades precis innan då detta ljud används som en referens för det nya ljudets position. 

Detta kan också vara en anledning till varför en del av testpersonerna upplevde svårigheter 

att placera ljud i början av ljudberättelsen, innan de fått en uppfattning om storleken av 

rummet och avståndet mellan karaktärerna och Lyssnaren. 

 

Oavsett hur stor inverkan referenser till andra ljud har för vår lokaliseringsförmåga går det 

inte att förbi se att så många av testpersonerna hade svårigheter att skilja på ljud som var 

placerade antingen framför eller bakom dem. Detta är problematiskt för användandet av 

binauralt ljud inom mediala berättarformer. I en virtuell miljö med visuella hjälpmedel kan 

det vara enklare att lokalisera dessa ljud då lyssnaren kan ta för givet att om denne hör ett 

ljud som är svårt att tolka som antingen framifrån eller bakifrån men inte kan se något 

framför dem så är det med stor sannolikhet bakom lyssnaren. Vad som dock också ska hållas 

i åtanke med resultatet för denna undersökning är kvalitén på den utrustning som använts 

vid inspelningen av ljuden. Med en mer avancerad inspelningsutrustning är det möjligt att 

det också blir enklare för lyssnaren att just urskilja nyanserna mellan framåt och bakåt. 

 

Att några testpersoner upplevde att ljuden kom ”ovanifrån” hjässan när de låg ner och 

lyssnade är också intressant men genomförd studie saknar data som kan styrka eller bestrida 

några teorier om vad detta beror på. Det ska dock noteras att drygt 28% av testpersonerna 

upplevde detta vilket bidrog till att de upplevde svårigheter med lokaliseringen av ljuden i 

Test 01. Även om resultatet från undersökningen inte visar på några större skillnader i hur 

väl vi lokaliserar ljud om vi sitter upp eller ligger ner, så är denna typ av upplevelser värd att 

också hållas i åtanke vid framtida undersökningar eller användning av binauralt ljud.   

Gällande studiens frågeställning om kroppspositionering påverkar vår 

ljudlokaliseringsförmåga så kan vi iaf se att Grupp B hade ett högre antal felaktiga svar än 

Grupp A. Men deras felaktiga svar skiljer sig inte avsevärt från Grupp A’s felaktiga svar. Det 

går därför inte att se samma tydliga trend som vid förstudien där alla i Grupp B visade 

svårigheter att lokalisera ljud bakom dem. Det är även svårt att göra direkta jämförelser 

mellan resultaten och testpersonernas egna uppfattningar om Test 01 och Test 02. Nästan 

alla testpersoner upplevde förvisso att det var lättare att lokalisera ljud i en narrativ 

ljudmiljö. Statistiskt sett så visar även testresultaten på samma sak. Men Test 01 bestod 
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också av 32 frågor per testperson tillskillnad från de 5 frågorna i Test 02. Svarsalternativen 

är färre i det första testet och testpersonerna får en naturlig osäkerhet när de tvingas välja 

mellan två alternativ som bägge kan känns rätt eller att inget alternativ känns helt rätt.  

Tillskillnad då från den friare svarsformen i det andra testet där det finns mer utrymme att 

placera sina svar som en själv vill. Så det kanske bara är naturligt att just Test 02 uppfattas 

som enklare och dessutom får färre felaktiga svar. 
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7 Avslutande diskussion 

7.1 Sammanfattning 

Undersökningens mål var att besvara två frågeställningar om huruvida vår 

lokaliseringsförmåga av binauralt inspelade ljud skulle påverkas av lyssnarens egen 

kroppsposition. Frågeställningarna var som följande:  

 Försämras vår förmåga att lokalisera binaurala ljud om vi befinner oss i ett 

horisontalt plan kontra ett vertikalt? 

 Påverkar kroppspositionering vår ljudlokaliseringsförmåga i en ljudberättelse? 

För att besvara dessa frågor utformades två separata tester av kvantitativt slag som 

genomfördes av sammanlagt 18st testpersoner. 

Det första testet undersökte testpersonernas lokaliseringsförmåga av enstaka ljud; ljud som 

spelades upp ett i taget. Testpersonerna fick lyssna på några binauralt inspelade ljud och 

sedan markera ut på ett svarformulär var inom 8 olika ljudområden de uppfattade att ljudet 

kom ifrån. Testet delades in i två deltester med 16 ljud i varje test. Testpersonerna fick 

genomföra deltesterna med varierande kroppspositionering. Det ena testet utfördes i en 

upprätt, vertikal positionering och det andra i en liggande, horisontell positionering. För att 

undvika att resultatet skulle bli påverkat av vilket test som utfördes först respektive sist, 

delades testgruppen upp i två mindre grupper med 9 testpersoner i vardera grupp.  

Grupperna namngavs Grupp A och Grupp B där den första gruppen fick börja det första 

testet i en upprätt position och den andra gruppen fick börja det första testet i en liggande 

position. 

 

Det andra testet var utformat efter en binauralt inspelad ljudberättelse. De två testgrupperna 

fick nu antingen lyssna på ljudberättelsen sittandes (Grupp A) eller liggandes (Grupp B). 

Undertiden testpersonerna lyssnade på ljudberättelsen fick de fylla i en svarsenkät om frågor 

rörande händelserna i ljudberättelsen. Testpersonernas uppgift var att markera ut på denna 

svarsenkät var de upplevde att händelserna inträffade i det virtuella rummet. 

Båda dessa kvantitativa tester följdes upp av två kompletterande, kvalitativa frågor om 

testpersonernas egna upplevelser av testen, vad de ansåg vara svårt och hur säkra de kände 

sig på deras egna svar. 

 

Resultatet från undersökningen sammanställdes och räknades ihop. Resultatet visade på att 

även om majoriteten av testpersonerna upplevde en större osäkerhet vid testerna som 

genomfördes i en horisontal position jämfört med en vertikal så fanns det inga större 

skillnader i slutresultatet. Det vertikala lyssnande visade sig dock ha en marginellt lägre 

felmarginal. Majoriteten av testpersonerna upplevde även att de var säkrare på 

lokaliseringen av ljuden i ljudberättelsen jämfört med de enskilda ljuden i det första testet. 

Även om testen inte är riktigt jämförbara så visar även det sammanlagda slutresultatet för 

samtliga testpersoner att de presterat bättre i det andra testet än i det första.  

7.2 Diskussion 

Resultatet av studien visar på att vår kroppspositionering inte spelar någon större roll för 

hur väl vi kan lokalisera binaurala ljud. Inte om vi ser till det kvantitativa resultatet iaf. Men 

vad testpersonernas upplevelser av undersökningen har visat på är att de känner sig mycket 



33 
 

osäkrare på deras egen lokaliseringsförmåga i en horisontell positionering och att det tar 

längre tid för dem att lokalisera ljuden. Det noterades även att många av de testpersoner som 

satt upp och lyssnade kunde markera sina svar redan vid hälften av det 10 sekunder långa 

ljudklipp som spelades upp vid varje fråga i Test 01. När de sedan låg ner väntade de gärna 

med att svara tills efter de 10 sekunderna hade passerat. Några av testpersonerna kunde inte 

ens ge ett svar då de inte längre uppfattade ljuden som vid något av de 8 ljudområdena utan 

upplevde bara att ljuden kom ovanifrån. 

 

Denna problematik med att lokalisera ljud vid en liggande position kan bero på ett flertal 

anledningar och som resultatet visade så hade testpersonerna också problem med att 

lokalisera ljud i en upprätt position. Huruvida dessa problem kan minskas med hjälp av 

bättre framställt binauralat ljud är omöjligt att svara på med hjälp av den data som samlats 

in under denna studie. Men vill vi kunna använda och förlita oss på binauralt ljud som 

navigationshjälpmedel för personer med synnedsättning eller applicera tekniken för att 

skapa realistiska ljudvärldar inom t.ex. datorspel så krävs det att mer djupgående 

undersökningar genomförs med bättre inspelningsutrustning än den som användes vid 

denna studie. Det hade även varit intressant om det hade getts möjlighet att vidare utforska 

teorin om ljudminne och referensljuds betydelse för vår lokaliseringsförmåga. Enligt 

Konradsson, K (2011) spelade detta en viktig roll men det var inget som det togs hänsyn till i 

utformandet av undersökningen. Kanske går det att förbättra vår lokaliseringsförmåga i 

virtuella miljöer om vi i samband med att vi presenteras för miljön också blir metodiskt 

introducerade till hur ljud låter i denna främmande värld. 

  

Parhizkari, P (2009) gjorde en tidigare undersökning likt denna och genomförd studie utgick 

mycket från den i utformandet av dess tester, främst Test 01. Parhizkari använde sig dock av 

HRTF-teknik vid sina ljudlokaliseringstester och det är möjligt att det hade kunnat ge ett 

trovärdigare resultat även för denna studie som förlitade sig på inspelade ljud. 

Något som kan ha hämmat resultatets trovärdighet i genomförd studie är just kvalitén av 

inspelningarna som gjordes. Vi upplever ljud så olika från person till personer och att spela 

in binaurala ljud direkt i en studio med hjälp av ett dummy-head eller in-ear mikrofoner 

riskerar att förstärka dessa skillnader. Främst med faktorer som att det är svårt att få 

positioneringen av mikrofonerna i inspelningsutrustningen så rakt riktade som möjligt mot 

ljudkällan, men även att ljudkällan ska vara så rakt riktad mot inspelningsutrustningen som 

möjligt. Höjd spelar också in. I vilken höjd ljudkällan har placerats i förhållande till 

mikrofonerna kan påverka hur olika människor uppfattar ljudet. Många av dessa osäkra 

faktorer hade kunnat undgås genom att enbart använda sig av HRTF-teknik istället. 

HRTF-teknik har dock också sina nackdelar som i Brieger, S och Göther, F (2011) 

undersökning där de blev tvungna att utföra tester inför deras undersökning för att kalibrera 

olika HRTF-filter efter testpersonerna hörselpreferenser och hur de var vana att up         

pfatta ljud. 

Den genomförda studien har försökt att få en jämn fördelning mellan testpersoner av bägge 

juridiska kön. Den slutliga urvalsgruppen bestod av 8 kvinnor och 10 män. Eftersom det 

andra testet baserades på en filmsekvens från ett datorspel försöktes även testpersoner som 

saknade tidigare erfarenhet av just spelet Far Cry 4 (Ubisoft Montreal. 2014) väljas ut. 

I den slutliga urvalsgruppen var det 16 personer som aldrig spelat spelet och 2 som hade 

spelat spelet sen tidigare men de kunde inte memorera scenen som ljudberättelsen tagit 

inspiration från. Dessa 2 testpersoner informerades dock innan testet började att även om de 
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skulle känna igen scenen så var det viktigt att de inte försökte utgå ifrån den då mycket hade 

ändrats från originalscenen. 

Orginalmanuset som skrev för ljudberättelsen översattes till svenska och i samband med den 

omskrivningen togs alla namn på karaktärer och geografiska platser bort. Manuset ändrades 

också för att undvika könspronomen till Lyssnarens karaktär då denne skulle hållas 

könsneutral. Detta gjordes för att Lyssnaren oavsett kulturell bakgrund eller könsidentitet 

skulle kunna identifiera sig mer med karaktären och på så vis kanske göra det lättare för 

testpersonen att följa med i berättelsen. Men vid inspelningen av ljudberättelsen gjordes en 

drastisk ändring att istället spela in scenen efter det engelska manuset som förekommer i 

spelet. Ändringen som gjordes berodde främst på att det var svårt ta det svenska manuset 

seriöst. Röstskådespelarna hade svårt att komma in i sina roller och scenen kändes fånig i 

jämförelse med original manuset, något som i sin tur kanske hade påverkat testpersonernas 

uppfattning av ljudberättelsen. Eftersom inget manus hade skrivits på engelska med de 

ändringar som gjordes vid den svenska översättningen, uteblev många av de ändringarna till 

den slutgiltiga artefakten. Huruvida detta kan ha gjort någon skillnad i resultatet eller i 

testpersonernas uppfattning av berättelsen är svårt att spekulera i men det var inget som 

nämndes under diskussionerna vid Test 02’s kvalitativa frågor. 

7.3 Framtida arbete 

I ett framtida arbete hade det gärna utvecklats mer kring aspekten med hur vi lokaliserar 

ljud genom att referera ljud till andra vi hör runt omkring oss. Att tillsätta en ytterligare 

testgrupp på 9 testpersoner som fick utföra samma test som Grupp A och B men där de 

innan testet fick lyssna på alla ljudområden innan testet och då bilda sig en uppfattning om 

avståndet mellan de olika ljudområdena. Hade det funnits tid att göra om undersökningen 

en gång till skulle det definitivt valts ett annat ljud till Test 02 som inte var lika lågfrekvent. 

Ljudet valdes utifrån resultaten i Parhizkari’s studie (2009) men skillnaden var att han 

kunde använda entoniga signaler genom ett HRTF-filter. Det upplevdes att ljuden som 

spelades in i studio bredde ut sig och studsade för mycket i rummet vilket gjorde de svåra att 

lokalisera. Ett direktare ljud med mer betoning i mellanfrekvenserna hade kanske passat 

bättre för detta test med inspelade ljud. Det hade även varit intressant och säkerligen väldigt 

nyttigt att göra en ny studie om att undersöka varför det är så svårt för oss att skilja på 

främre och bakre ljud. 

Hade arbetet fått finansiering och bättre resurser skulle jag gärna gjort en förstudie med 

liknande metod som den nu genförda studien. Jag är inte riktigt nöjd med resultatet och 

skulle gärna vilja se hur resultatet hade blivit om professionellare inspelningsutrustning 

hade använts, gärna inspelat i mer ljudisolerade miljöer där ljuden inte studsar lika mycket 

som i den studio som nu användes. Hade det då visat sig att det går att få fram binaurala 

inspelningar där lyssnarna faktiskt kan skilja på ljud oavsett om de kommer framför eller 

bakom dem, så finns det många områden där detta skulle vara intressant att appliceras i. 

Navigationssystem och applikationer för människor med synnedsättning nämndes innan, ett 

annat projekt vore att skapa binaurala ljudvärldar för upplevelse turism. Att göra historiska 

stadsvandringar där deltagarna tilldelas trådlösa hörlurar som spelar upp en ljudvärld som 

speglar en svunnen tid. Ljudsafarin i igenvuxna urskogar med spöklikaljud från knytt och 

sagoväsen. Möjligheterna är många så länge vi bara kan råda bot på några av de problem 

som fortfarande ser ut att finnas kvar inom binaural ljudteknik. 
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Appendix A – Resultat och facit från förstudie 
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Testperson 02. Grupp A 
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Testperson 04. Grupp B 
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Appendix B – Svarsenkät Test 01 
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Appendix C – Svarsenkät Test 02 

 

 


