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Abstrakt 
Vårt mål med detta kandidatarbete var att tillsammans med en rhizomatisk och med en 

ljudteoretisk synvinkel utforska och förverkliga alternativa sätt att gestalta ljud. Vi ville både 

ifrågasätta våra egna förutfattade meningar och den generella uppfattningen om audiell 

interaktion. Vi har tagit inspiration från Michel Chions analysprocess lyssnar modus och teorin 

synchresis för att realisera en utgångspunkt och en grundpelare vilket löper genom hela arbetet. 

Våra teorier och tester har skett på både ett reaktionärt och proaktivt sätt då vi både har 

producerat prototyper utifrån förstudier och genomfört tester med prototyperna i sökande efter 

externa åsikter. Testerna genomfördes genom att vi bjöd in utomstående att delta i 

undersökningen och på ett så naturligt sätt som möjligt utfört kvalitativa studier i form av 

intervjuer och observation för att tillsammans utforskat de semantiska beskaffenheter ljud 

besitter. Resultatet av vår undersökning brottas med människans biologiska förutsättningar. Att 

avkontextualisera ljud helt är ett åliggande som anses vara en utopi som vi i undersökningen 

har behandlat. Hur våra situeringar och våra källor har påverkat vår granskning, vårt skrivande 

och vårt prövande är en interpretation som vi diskuterar i slutet av undersökningen. 

 

Nyckelord: rhizomatik, lyssnar modus, audiell synchresis, ljudmiljö 
 

  



  

Abstract 
Our goal with this Bachelor Thesis was to explore and realize alternative ways of synthesizing 

sound, together with a rhizomatic and an audio-theoretical point of view. We both question our 

preconceived assumptions and the general perception of audio interaction. We have been 

inspired by Michel Chion's analysis process, modes of listening and the theory of synchresis to 

realize a starting point and a mainstay that runs throughout the thesis. Our theories and tests 

have taken place in both a reactionary and proactive manner as we have both produced 

prototypes based on preliminary studies and conducted tests with prototypes in search of 

external opinions. The tests were conducted by inviting third parties to participate in the survey 

and, in as natural a way as possible, conducted qualitative studies in the form of interviews and 

observation to jointly explore the semantic characteristics sound possesses. The result of our 

study is in conflict with the human biological conditions. To decontextualise audio completely 

is an issue that is considered an utopia and something that we have taken in consideration in 

the survey. At the end of the survey we will discuss if our situated mind and our references 

have influenced our scrutiny, our writing and our testing. 

 

Keywords: rhizomatik, listening mode, audible synchresis, audio environment 

  



  

1. BAKGRUND 1

1.1 FRÅGESTÄLLNING 3

1.2 SYFTE 3

2. DET GEMENSAMMA TEXTSKAPANDET 4

3. TIDIGARE & AKTUELL FORSKNING 5

3.1 SYNCHRESIS, LYSSNAR MODUS OCH LJUDETS IDENTITET 5

3.2 LJUDETS KOPPLINGSFÖRMÅGA 8

3.3 LJUDETS SITUERING OCH LJUDMILJÖER 8

3.4 RHIZOMATIKENS MULTIPLICITET OCH KOPPLINGSFÖRMÅGA 10

3.5 SAMMANFATTNING 12

4. METODER 13

4.1 METODER FÖR AUDIELL INTERAKTION 14

4.3 RHIZOMATIK 15

4.4 SAMMANFATTNING 16

5. DESIGNPROCESS 17

5.1 IDÉ OCH KONCEPT 17

5.2 REDUCERAT LYSSNANDE 19

5.3 GESTALTNINGSTEKNIKER 19

5.4 FÖRSTUDIER FÖR DE KVALITATIVA TESTERNA 22

5.5 INTERVJUERNA 23

5.6 GESTALTNING 25

5.7 SAMMANFATTNING 27

6. RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN 28

6.1 SAMMANFATTNING 30



  

7. DISKUSSION 31

7.1 SAMMANFATTNING 34

8. KÄLLFÖRTECKNING 35

9. BILAGOR 37

9.1 TRANSKRIBERING 37

9.2 TESTPERSON 1 37

9.3 TESTPERSON 2 42

9.4 TESTPERSON 3 47

9.5 TESTPERSON 4 51

9.6 TESTPERSON 5 57

 

 
 



 

1 

1. Bakgrund 
  

Vi har valt att undersöka en av ljudets fundamentala egenskaper, hur olika ljudvågor förmedlar 

syfte. Det kan till exempel vara frågor kring hur ljud från ett tåg får människor att reagera och 

i sin tur placera ljudet i en kontext innan kontexten har uppenbarat sig för lyssnaren. 

Argumenten finns att många ljud agerar på detta sätt på grund av människans biologiska historia 

och vår nutida situering. Joseph Klett (2014) säger: “Sound studies scholars recognize that all 

sounds occur in environments of acoustic properties and epistemology (Thompson 2004), or 

’acoustemology’ (Feld 1996). No space is silent and no sound is perceived without a cultural 

frame”. Ljudet från löv kan vara en potentiell fara, ljudet från fotsteg talar om positionen av 

andra aktörer med mera. Att enbart kategorisera ljud som entydiga och med bara en mening är 

att förkasta dess potential, det tyckte i alla fall Pierre Schaeffer när han på tidigt 1940-tal 

myntade begreppet musique concrete. Musique concrete innebär musik som skapades utifrån 

ljudets egenskaper istället utifrån ljudets källa. Ett av Schaeffers tidigaste verk Etude aux 

chemins de fer (1948) är ett stycke med inspelning av ett tåg som spelas i en rytmisk loop och 

spelades senare upp i fransk radio. Detta var ett av befolkningens tidigaste möten med 

samplingstekniker som idag har blivit till industristandard i musikskapande. James A. 

Steintrager beskriver Schaeffers motivation bakom musique concrete: “As Schaeffer wrote of 

his own early compositions and the matter from which they were built, what he was undertaking 

was an ‘effort to abstract the noise from its dramatic context and raise it to the status of musical 

material’” (Chion, M & Steintrager, J.A., 2016, s. XII). 

 

När det kommer till att befria ljudet från dess situering myntade ljudforskaren Michel Chion 

uttrycket synchresis. Synchresis är resultatet av att en visuell och en audiell punkteffekt sker 

samtidigt och detta i sin tur skapar en mutation mellan ljudet och bilden vilket ger åskådaren 

uppfattning av att källa och ljud är de samma. När man jobbar med synchresis, omedvetet eller 

medvetet, är det de visuella som tar huvudroll och styr när ljudet ska inträffa. Men det audiella 

är fritt relativt till det visuella, så hur fungerar synchresis ljud emellan? Ljudet intra-agerar1 

med omgivningen, påverkar och påverkas. Ljudet är alltid källa, meningen och ljudegenskap. 

Ljudet är också adaptivt och tillför ett mervärde i sin situation men har en möjlighet att saturera 

                                                 
1 Ett begrepp myntat av fysikern Karen Barad och menas med att materia påverkar vår omvärld. Barad, K.M. 
(2007). Meeting the universe halfway: quantum physics and the entanglement of matter and meaning. 
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upplevelsen på ett sätt det visuella inte lika lätt kan, som att försöka hitta klarhet bland röster i 

en folkmassa (Chion, 2016). Så kan man inte säga att ljud är i en konstant process av synchresis? 

Ljudbildens helhet förändras helt när ett nytt ljud träder fram men för att ändra ljudets mening 

krävs det att man sätter specifika regler på det ljud som adderas. Kan ljud från exempelvis 

fotsteg plötsligt bli musikaliska toner eller rytmer när man adderar ett nytt ljud synkat eller 

osynkat med fotstegen? 

 

Då musique concrete hade och fortfarande har i avsikt att bortse från många av de traditionella 

verktygen och teknikerna som används i musikskapande och då musik som använder sig av 

samplingstekniker idag har tagit steg ifrån musique concrete vill vi med vår undersökning 

undersöka hur en ljudbild och en musikbild kan sammanföras och tjäna varandra istället för att 

agera som två skilda entiteter. För att göra detta tog vi reda på de fundamentala egenskaperna 

som definierar vardera och vad som skiljer dem åt. En viktig del är en ökad förståelse för hur 

olika ljud bjuder in till interaktion och hur detta skapar tillvägagångssätt för hur ljud kan 

interagera med varann och skapa något som kan kallas en mutation mellan två eller flera ljud. 

Med hur ljud bjuder in till interaktion menar vi hur ett ljud sprider sig och blandar sig med allt 

i sin omgivning, och hur det förändrar varje del av helheten.  

 
The law of proximity explains how the brain tends to group nearby objects [...] adjacent sound 

elements tend to be grouped as a single sound object. [...] if a squeak is followed by a bang and 

rattle, this could be a rusty screen door closing. A human wail mixed with a wolf howl becomes a 

single sound source. [...] In music, this is illustrated when adjacent notes become a melody. 

(Sonnenschein, 2001, s. 81) 
 

Det är också viktigt att uppmärksamma inte enbart hur ljud interagerar med andra ljud utan hur 

ljud interagerar med våra situeringar och hur det får oss att kategorisera på grund av tidigare 

erfarenheter och inte på grund av den audiella situationen, multipliciteten eller bådadera.  

 

I vårt arbete har vi kopplat diverse ljud med andra ljud. Inom rhizomatikens tankesätt finns 

kopplingsförmåga som ett begrepp. Kopplingsförmåga får oss att se hur allt är uppbyggt och 

med vilka byggstenar varje ljud innehåller. Dessa byggstenar kopplas samman med andra 

byggstenar i andra ljud för att skapa något nytt. Det finns ingen begränsning, inget som sätter 

stopp för vilka stenar som kan kopplas, allt hänger ihop. Vi undersökte också interaktionen 
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mellan ljud och byggstenar vilket gjorde att vi återigen kan stötta oss mot en av rhizomatikens 

grundbegrepp, Multiplicitet. 

 

Vad är det som får individer att reagera och placera ljud i kontexter? Vad är det som ljudet 

innefattar eller vad har det för attribut som påverkar oss människor som den gör? 

 

1.1 Frågeställning 
 

Kan ljud avkontextaliseras? 

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med vår undersökning var att utveckla hur vi producerar och gestaltar ljud. Att se hur 

ljud interagerar med varandra och hur ljud intra-agerar med människor. Vårt mål har varit att 

skapa en förståelse hur ljud påverkar och påverkas utifrån dess interaktion med omvärlden. Mer 

specifikt har vi undersökt, med hjälp av bland annat akusmatisk lyssnar modus, hur ljudbilder 

kan friges från sin källa och integreras i andra delar av vårt audiella liv. Vad händer när ljudets 

kontext bortspolas och vi människor kan se omvärlden utan våra invanda tankar och mönster. 

Vår gestaltning har utvecklats med dessa frågor i tanke och en strävan att nå ett svar på detta.  
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2. Det gemensamma textskapandet 
 
Hela denna undersökning är författad av Lukas Ståhl och Nicklas Ohlsson. Vi har båda haft 

intresse av att se hur detta arbete kunde utveckla oss i vår kunskap och förhoppningsvis ge vårt 

bidrag till forskningen om ljud. Vi har tillsammans arbetat, skrivit och samtalat om 

undersökningens alla delar. Vi valde att dela upp vår litteratur, där Lukas fokuserade på 

ljudforskningen och Nicklas tog sig an metodologin och den kvalitativa forskningen. Under 

textarbetets gång fortgick arbetet med våra källor och vi skrev de delarna som vi forskat i. 
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3. Tidigare & aktuell forskning 
 

I detta kapitel redogör vi för den tidigare forskningen som har stått till grund för undersökningen 

och testandet. Vi undersöker begrepp som ljudets identitet och synchresis och redogör sedan 

för den filosofiska ståndpunkt vi utgår från i vårt arbete: rhizomatiken. 

 

3.1 Synchresis, lyssnar modus och ljudets identitet 
 

Michel Chion är en fransk kompositör, filmskapare och forskare både inom ljud och inom det 

audiovisuella. Chion har tidigare skrivit texter som: Words on screen, le son au cinema, La 

Toile trouée och Audio-vision: sound on screen. I Audio-vision introducerar Chion det 

audiovisuella kontraktet, vilket är ett av bokens grundpelare. Chion menar att ljud och bild har 

en ömsesidig påverkan och att syftet med Audio-vision är att undersöka de kopplingar som kan 

ske i framtiden, har skett och kan ske nu. 

 

Det är inte som enskilda entiteter som Chion undersöker ljud och bild i Audio-vision utan hur 

ljud alltid påverkas genom våra benägenheter att hitta och identifiera dess källa, även när där 

inte finns någon inom visuellt avstånd. Chion argumenterar att ljud alltid befinner sig i 

interaktion med det visuella då ljudet alltid spelar på vår uppfattning om det visuella. 

 
At the same time, Schaeffer thought the acousmatic situation could encourage reduced listening, 

in that it provokes one to separate oneself from causes or effects in favor of consciously attending 

to sonic textures, masses, and velocities. But, on the contrary, the opposite often occurs, at least 

at first, since the acousmatic situation intensifies causal listening in taking away the aid of sight. 

Confronted with a sound from a loudspeaker that is presenting itself without a visual calling card, 

the listener is led all the more intently to ask, "What's that?" (i.e., "What is causing this sound?") 

and to be attuned to the minutest clues (often interpreted wrong anyway) that might help to identify 

the cause (Chion, 1994, s. 32).  
 

Lyssnar modus är ett begrepp som myntades av Pierre Schaeffer, som var Michel Chions före 

detta lärare, men utforskades ytterligare av Chion. De olika lyssnar modus som beskrivs är 

menade att agera som aktiva verktyg för identifiering och analys av ljud. Reducerat lyssnande 

bygger på en gammal praktik som Pythagoras använde när han undervisade. Pythagoras ställde 

sig bakom ett skynke och föreläste inför sina studenter för att skapa den så kallade akusmatiska 
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situationen, detta på grund av att ge orden en viss frihet från den fysiska kroppen (Chion, 1994). 

Den akusmatiska situationen skulle i sin tur tvinga lyssnaren att använda sig av reducerat 

lyssnande. Reducerat lyssnande är en teknik som ger lyssnaren möjlighet att identifiera ljud 

som objekt och bortse från dess orsak och mening. Chion har senare ifrågasatt Schaeffers teori 

om att den akusmatiska situationen verkligen leder till reducerat lyssnande. Han tyckte att en 

dold källa skapar mer förvirring än klarhet när det kommer till granskning av ljudet (Chion, 

1994). För att motverka denna förvirring beskrivs en teknik som kallas kausalt lyssnande. En 

lyssningsteknik där ljudets källa står i fokus och som är den naturligaste lyssningssituationen 

som vi människor utför på en daglig basis. Kausalt lyssnande har i syfte att samla information 

om en ljudkälla och svara på frågor som: var kommer detta ljud ifrån? Om källan är synlig: Hur 

förändrar ljudet min uppfattning om källan? Denna teknik ska ligga som grund för reducerat 

lyssnande på grund av att kännedom om ljudkällan ger lyssnaren frihet att bortse från den och 

fokusera på ljudet som enskilt objekt (Chion, 1994). 

 

Ljudets mening, som nämndes snabbt i tidigare stycke, syftar på vilket resultat som skapas av 

ett ljud. Det kan till exempel innebära att ett gällt och högljutt ljud orsakar skräck. Det förklarar 

inget om vad som orsakade ljudet eller vilka egenskaper ljudet har. Självklart interagerar alla 

tre aspekter av ljud med varandra och skapar en helhet som är svår att identifiera om man 

försöker granska delarna var för sig. Så vilket värde har reducerat lyssnande för ljudskapande? 

Chion argumenterar att en person som utför reducerat lyssnande får en bättre förståelse för 

ljudet som separat agerande objekt. Den reducerade situationen är ett onaturligt 

lyssningstillstånd och tvingar på grund av det lyssnaren att granska ljud från en ny vinkel vilket 

ger den större frihet i sitt ljudskapande (Chion, 1994).  

 
Everyday reality hardly puts us in a position to listen to its sounds for themselves and to focus on 

their intrinsic acoustical qualities, since context so strongly influences our perception. In order to 

really listen to sounds one would have to recreate the auditory analogy of the visual camera 

obscura that allowed painters to observe nature and to apprehend its true values of light and color 

(Chion, 1994, s. 108).  
 

Ingen har exakt minne när det kommer till ljud, vi har enbart ett kontextuellt minne kopplat till 

ljud. Därför kan till exempel ljudet från bacon i en stekpanna maskera sig som ljudet av regn. 

De olika lyssnar modusen är tillvägagångssätt för att hitta och utforska dessa kopplingar som 

kan göras. Reducerat lyssnande hjälper oss till exempel att ge ljud möjligheten att kopplas med 
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andra situationer som inte är dess original. Men för att senare få en förståelse för hur kopplingen 

kan ske menar Chion att modusen semantiskt lyssnande bör appliceras i processen. Semantiskt 

lyssnande innebär att man lyssnar på hur ljud passar in i helheten och hur ljudets egna helhet 

påverkar alla delar av ljudet. Exempelvis hur intra-agerar tonen A med ett F, vilken multiplicitet 

skapas? Rent praktiskt kan semantiskt lyssnande användas efter man har med hjälp av reducerat 

lyssnande frigivit ett ljud från den situering den tidigare befann sig i för att senare undersöka 

hur ljudet kan användas i en annan kontext.  

 

Den främsta kopplingen Chion gör mellan det visuella och audiella ligger i begreppet synchresis 

"The spontaneous and irresistible mental fusion, completely free of any logic, that happens 

between a sound and a visual when these occur at exactly the same time." (Chion, 1994, s. 

XVIII-XIX). Chion argumenterar främst att det visuella har möjlighet att förändra det audiella 

i till exempel fotsteg där vilket ljud som helst kan användas och ändå passa in på grund av 

synkronisering med fotstegen. Om vi antar att ljud omedvetet alltid kopplas till en visuell källa, 

finns det då möjlighet för två ljud att synkas? Som exempelvis ljud från fotsteg och ljud från 

ett piano, tillsammans kan de skapa en helhet där fotstegen tolkas som del av pianot och 

resultatet är ett musikaliskt instrument med all frihet som det innebär, fri från de antaga 

egenskaper vi förser fotsteg med. 

 

Ljudets identitet är ett viktigt ämne som löper genom hela Audio-vision och med identitet menar 

Chion att ljud har vissa egenskaper som spelar på hur vi situerar dem. Ett ljud rikt på högre 

frekvenser har en tendens att fånga vår uppmärksamhet och agera som en huvudroll i ett audiellt 

sammanhang. Förutsägbarhet i ett ljud har också stor påverkan på hur vi uppfattar ljud. Ett ljud 

med jämn frekvenskurva utöver dess livslängd tenderar att ligga i bakgrunden av vår 

uppfattning medan ett ljud där följden eller frekvenskurvan är udda och nyckfull kommer att 

fånga lyssnaren och agera huvudroll (Chion, 1994).  

 
[...] aural phenomena are much more characteristically vectorized in time, with an irreversible 

beginning, middle, and end, than are visual phenomena. [...] Isn't piano music, for example, 

composed of thousands of little indices of vectorized real time, since each note begins to die as 

soon as it is born? (Chion, 1994, s. 19).  
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Ljud antas skapa en linjär historia, alltså: anslag, sustain2, release3 och decay4, vilket Chion 

kallar vektorisering av reell tid. Vad händer om man manipulerar ljudets tidsliga definitioner? 

Kan det ändra en ljudbild på ett sådant sätt att det vidgar dess applikationsområde?  

 

3.2 Ljudets kopplingsförmåga 
 

David Sonnenschein som är musiker, filmskapare och forskare inom psykoakustik, den 

mänskliga rösten och gestaltpsykologi. Utforskar i verket Sound Design: The expressive power 

of music, voice, and sound effects in cinema bland annat hur ljud hittar sin plats i ett 

sammanhang och hur man identifierar och analyserar de egenskaper hos ljud som definierar 

dess läggning. Sonnenschein teoretiserar att sinnet är i ett konstant sökande efter definitioner 

av utomstående intryck och att ljud inte kan undfly detta faktum. Ljud, argumenterar 

Sonnenschein, får sin definition utifrån den koppling vi lättast kan göra i det sammanhang där 

ljudet agerar.  

 
No matter how strange or out of context a sound may be, our minds tend to look for something to 

recognize. This happens when we are looking at a natural rock wall and end up finding the form 

of a face (Sonnenschein, 2001, s .61).  
 

Detta sker också ljud emellan. En multiplicitet av få ljud kan ge lyssnaren större engagemang 

på så sätt att det spelar på lyssnarens fantasi. Den fantasi som fyller igen mellanrummen i en 

omättad ljudbild, istället för att ge lyssnaren en komplett ljudbild som i sin tur inte lämnar något 

svängrum åt egen tolkning. Detta kan också appliceras inom musik, om en melodi avslutas 

innan tonikan, eller avsedd ton, kommer lyssnaren reagera på ett visst sätt beroende på vilken 

ton som spelades sist och hur den relaterar till avsedd slutton (Sonnenschein, 2001).  

 

3.3 Ljudets situering och ljudmiljöer 
 

Sound: an acoulogical treatise (2016) av Michel Chion och James A. Steintrager ämnar utmana 

definitionerna ljud och musik. Boken introduceras med frågan:  

                                                 
2 Upprätthållande av ton. 
3 Avtagande från upprätthållande av ton. 
4 Avtagande av ton. 
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[...] what happens when instead of assuming a fundamental difference between 

music and noise, we question the legitimacy of this distinction between sound 

regions and concentrate on - rather than ignoring or repressing - the surreptitiously 

musical role of fingertips scraping along a fret board or the guttural sputtering in 

and of a human voice? (Chion, M & Steintrager, J.A., 2016, s. VII).  

 

Man ifrågasätter vad är det som skiljer dessa två regioner, musik och ljud, åt? Är det de audiella 

kvaliteterna? Våra förväntningar på upplevelsen? Den starka situering som bekanta ljud 

besitter?  

 

The acousmatic och the sound object, två termer vilka båda är ämnade att ge läsaren en bredare 

förståelse för ljud och ge den frihet som krävs för att bryta normer vilka, omedvetet eller 

medvetet, genomsyrar hur vi hanterar ljud innan de ens gör sig hörbara. Akusmatiskt ljud 

innebär ljud med dold källa, inspirerat av Pythagoras undervisningsteknik som nämns i tidigare 

kapitel angående Audio-vision. Den akusmatiska situationen var ett försök att befria ljud från 

källa, kvaliteter från situering, och i sin tur upphöja ljudet till en abstrakt, formbar och fri 

position, en musikalisk status. The sound object eller ljudobjektet blev relevant då inspelning 

och repetition av enstaka ljud blev en verklighet. Detta gjorde det möjligt att avskilja enstaka 

ljud ur en ljudbild och på så sätt utvidga mängden möjligheter en person har till sitt förfogande 

i skapandet av audiella gestalter. Med hjälp av dessa två koncept kan en lyssnare iaktta ljud i 

en steril miljö, berövad av kontexten från sammanhang, mening och källa (Chion, M & 

Steintrager, J.A. 2016).  

 

När lyssnaren väl har analyserat ett ljudobjekt utifrån den akusmatiska situationen kommer 

åhöraren till utmaningen av en lingvistisk beskrivning av ljudet. Ord som: skarp, ljus, grumlig 

och så vidare, kan uppkomma i försök att kategorisera de egenskaper man tros iaktta i 

ljudobjektet. Det lämnas alltid rum för tolkning då alla dessa beskrivningar verkar innehålla en 

viss vaghet men det är språkets vaghet, argumenterar Steintrager (2016), som bjuder in 

lyssnaren att utforska ljudets mångfald. 

 

De kategorier Chion (2016) utformar i Sound ligger i soundscapes eller ljudmiljöer. Han delar 

upp ljudmiljöer i två beståndsdelar: bakgrundsljud och förgrundsljud. Ljudmiljöer är relativa 
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och utgår från en grundton som inom musik innebär: “Keynote identifies the key or tonality of 

a particular composition. It provides the fundamental tone around which the composition may 

modulate but from which other sounds take on a special relationship.” (Chion, 2016, s. 8) Detta 

sker tydligast inom indisk musik då en person kan spela samma ton genom en hel låt som resten 

av musikerna förhåller sig till. Grundtoner inom ljudmiljöer kan bland annat innebära ljud från 

havet, ljud från en flygplats eller ljud från en storstad. Alltså ljud som resten av ljudbilden 

förhåller sig till. De egenskaper som definierar grundtoner är enligt Chion dess kvalitet att agera 

som kanvas för ljudmiljön, alltid där, knappt uppmärksammad men som vattnet för växten. 

Förgrundsljud uppfattas medvetet och kan till exempel vara: polissirener, tågljud och billarm. 

Detta säger dock inte att ljud är fixerade i kategorier utan rör sig fritt beroende på egenskaper 

som amplitud, frekvensomfång och upprepning. 

 

3.4 Rhizomatikens multiplicitet och kopplingsförmåga 
 

Mille plateaux från 1980 är ett filosofiskt verk av Gilles Deleuze och Félix Guattari. Boken har 

blivit översatt till svenska av Gunnar Holmbäck och Sven-Olov Wallenstein 2015 med titeln 

Tusen platåer. Denna skrift är den andra delen i deras tvådelade arbete som heter Kapitalism 

och Schizofreni. I den första delen, kallad Anti-oidipus, kritiserar författarna psykoanalytikern 

Sigmund Freud för att vara för situerad i sina teorier och hur detta påverkade hans behandling 

av patienter. Att med kritisk och vidare syn kunna granska sina föreställningar är något som 

Deleuze och Guattari förespråkar (Deleuze & Guattari, 2015).  

 

Gilles Deleuze var en fransk filosof med många tankar, och hade under hela sitt liv svårt med 

andningen och drabbades senare i livet av tuberkulos. Deleuze har beskrivits att vara en försynt 

person och som precis innan hans självmord 1995 uttalade han att han höll på med ett nytt verk 

som skulle heta La Grandeur de Marx, eller om man ska försöka sig på en översättning, Marx 

storhet. Detta kan indikera på var Deleuze stod i politiken, eller hur han blev influerad av 

Guattaris synsätt. Félix Guattari var en beryktad socialist och detta skulle kunna vara en 

förklaring på titlarna på de två verken. Félix som framförallt arbetade som psykoterapeut på 

den experimentella psykiatriska kliniken La Borde, hade mycket tid i sitt arbete att tänka på 

filosofiska frågor och kritisera tidigare filosofer. 
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De rhizomatiska tankesättet som vi använder oss av under arbetets gång, kommer från dessa 

författare och boken Tusen Platåer. “En platå är alltid i mitten, den är varken början eller slut. 

En rhizom består av platåer” (Deleuze & Guattari, 2015). Ordet rhizom kommer från början av 

biologin där man säger att vissa växter kan vara svåra att undanröja på grund av att deras 

rotsystem klarar av att överleva och skapa en ny planta även om plantan röjs undan. Hela 

rotsystemet kan se olika ut och växa olika, exempelvis kan systemet växa med långa, korta, 

smala eller runda rötter. Det finns ingen exakt struktur hur de här rötterna ska växa jämfört med 

ett originellt rotsystem för träd. Deleuze och Guattari (2015) använder sig av begreppet rhizom 

för att beskriva sin förståelsemodell där man vill visa på hur vår kunskap och hur vi kan skapa 

nya kunskaper med en idé om hur allt hänger ihop med varandra. 

 

Teorin angående rhizomatik och hela bokserien Kapitalism och Schizofreni skapades under en 

tid då den franska revolten 1968 fortfarande låg i människors minne, där främst unga studenter 

kände sig maktlösa gentemot samhällets verklighet. Precis som i andra delar av världen var 

personlig frihet, sexuell frihet och världsfred viktiga frågor som unga tyckte den regerande 

makten ignorerade. Det var inte konstigt att Kapitalism och Schizofreni kom ur och fick fotfäste 

i detta samhällsklimat. Anledningen till detta är att de motsätter satta kunskapsstrukturer som 

till exempel Freuds psykoanalys och vad de betyder att vara man eller kvinna. Denna 

kunskapssyn grundar sig delvis i den språkliga vändningen som uppkom under tidigt 1900-tal 

då ifrågasättande av språkets objektivitet ledde till en ny syn på språket och senare, en ny syn 

på världen. Denna verklighet som kallas för postmodernism karakteriseras av eran då religioner, 

metafysiska system eller ideologier inte ses som producenter av absoluta eller objektiva 

sanningar. Postmodernism präglas av subjektiva sanningar (Jean-Francois Lyotards, 1979). 

 

En rhizom har ingen början eller slut, utan den beskrivs som ett stort nätverk som väntar på att 

bli utforskat där alla delar kan tjäna som en utgångspunkt. Det som är intressant är vad som 

händer när man har satt sin utgångspunkt och börjar röra sig runt i det rhizomatiska nätverket. 

Rhizomatik är en kunskapssyn som bygger på idén om att våga prova nya tankar och ideér. Inte 

att följa ett spår som ska ta oss från koncept till resultat, utan flera spår. Deleuze beskriver 

rhizomatiskt lärande/arbete som att rita en karta, där platåer eller platser blir utmärkta när de är 

funna, där drivkraften är nyfikenhet till en helhet. En helhet som enbart gör sig synlig när man 

förstår och accepterar verklighetens multiplicitet. Multiplicitet beskrivs av Deleuze som: det 

som skapas mellan två ting, eller det som skapas där interaktion sker. Deleuze fick en gång 
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frågan hur det var att skriva bokserien Kapitalism och Schizofreni och främst hur det var att 

arbeta med Guattari. Han svarade då: “Jag och Guattari jobbar inte med varandra, vi jobbar 

mellan varandra”. Detta är ett bra exempel på vad multiplicitet innebär inom rhizomatik, inte 

att se personen och kunskap som separata entiteter som kan användas tillsammans utan en stor 

massa av entiteter som inte längre kan sägas vara de samma som innan interaktionen inträffade 

(Deleuze & Guattari, 2015). 

 

Att man kan tänka sig ett rotsystem som alltid söker tillväxt, åt alla håll, allt är förenat, ingenting 

är inkorrekt, alla nya prövningar skapar något nytt och det finns ingen början och ingen ände. 

Det är detta Deleuze och Guattari (2015) menar är grunden för kopplingsförmåga. 

Kopplingsförmåga innebär att vilken punkt som helst kan vara sammankopplad med vilken 

annan punkt som helst, vilket den måste vara (Deleuze & Guattari, 2015). I vårt arbete har vi 

använt oss av rhizomatiken. Tankesättet, kopplingsförmågan och multipliciteten är delar som 

var till stor nytta för oss, både för att skapa ljud på nya sätt och för att förstå hur vi kan förena 

ljuden. 

 
3.5 Sammanfattning 

 

Det finns ett antal intressanta personer som tidigt i ljudets utveckling har myntat viktiga begrepp 

som vi har använt i vår undersökning. Michel Chion har varit en stor grundpelare med hans 

teorier, tankar och litteratur. Hur ljud och bild har en ömsesidig påverkan på varandra, hur de 

inte är egna entiteter. För när vi hör ljud tänker vi alltid i det visuella. Chion förespråkar också 

att det finns olika sätt man kan lyssna på ljud. Att man ska ställa frågor för att ge individen 

kännedom om att ljudet kan uppfattas som ett eget objekt. David Sonnenschein skriver också i 

sin bok om hur vi kan tolka ljud. Att hur vårt sinne är i ett konstant sökande efter definitioner 

av utomstående intryck. Han skriver om att ljud inte kan komma ifrån detta sökande och att de 

ljud vi hör kommer få sin definition utifrån det sammanhanget vi förknippar det med mest. För 

att komma ifrån sammanhanget har vi bjudit in Deleuze och Guattaris tankar om rhizomatik, 

speciellt multiplicitet och kopplingsförmåga.   
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4. Metoder 
 

Metodkapitlet innefattar de tillvägagångssätt vi anser intressanta och viktiga för vår 

undersökning och gestaltning. Här utforskar och redogör vi för de metoder som står till grund 

för en ökad förståelse för audiell interaktion. Vi redogör också för de metoder vi använde vid 

insamling av data från utomstående.  

 

I vårt sökande efter gränsöverskridande försök inom musik stötte vi tidigt på musique concrete. 

Musique concrete var en inspirationskälla i både hur vi tänkte kring ljud och vårt 

tillvägagångssätt under arbetets gång. Varför kategoriseras ljud utifrån dess originalkälla och 

hur begränsar det användningen av ljudet? Två frågor som musique concrete väckte och som 

formade grundprinciperna till vår undersökning och gestaltning. Lätt sagt innefattar musique 

concrete kopplingen mellan ljudbild och rytm. Istället för att följa i samma fotsteg som musique 

concrete valde vi att undersöka hur musik och ljudbild kan samverka. Med hjälp av teorin 

audiell synchresis fick vi en metod för att undersöka hur ljud och ljud interagerar på ett tidsligt 

plan. Chion (1994) argumenterar i boken audio-vision att en visuell impuls som fotsteg kan 

synkas med nästan vilket ljud som helst och kommer fortfarande behålla egenskapen av att vara 

fotsteg, dock på grund av att det visuella har egenskap att agera fånga uppmärksamhet i en 

upplevelse. Han kallar detta fenomen synchresis. För att kunna applicera detta på en interaktion 

mellan två ljud har vi kombinerat teorin synchresis och Chions (2016) teori kring ljudmiljöer. 

Där bakgrundsljud beskrivs som en kanvas och är grund till det som kallas förgrundsljud. Om 

man ska försöka dra en direkt koppling mellan ljudmiljö och Chions exempel angående fotsteg 

och synchresis skulle ljudet hålla rollen som kanvas och fotstegen som förgrundsljud. 

Ljudmiljön sätter i detta exempel stämningen medan fotstegen ligger i förgrunden och fångar 

uppmärksamheten. Tidigare i arbetet nämns hur ett ljud definierar sin identitet, alltså vilka 

egenskaper som kategoriserar ett ljud som bakgrunds- eller förgrundsljud i en ljudmiljö. Högre 

frekvenser, oförutsägbar frekvenskurva och hög amplitud tenderar att kategoriseras som 

förgrundsegenskaper medan jämn frekvenskurva, relativt låg amplitud och ljud som saknar 

högre frekvenser brukar naturligt kategoriseras som bakgrundsljud (Chion, 1994). Med hjälp 

av dessa teorier har vi försökt att hitta och definiera ljud och musik som kan komplementera 

varann för att testa olika former av audiell synchresis. 
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4.1 Metoder för Audiell interaktion 
 

En del av vårt testande består av ett antal metoder som hanterar audiell synchresis. 

Konvolutions teknik hanterar interaktionen mellan ett ljud och efterklangen från ett annat ljud. 

Simpelt förklarat appliceras en efterklang från ett fysiskt ljud, eller från en digital simulering, 

på ett annat ljud för att skapa en ny helhet av summan. Den fysiska varianten kan ske genom 

inspelning av en impulsrespons vilket innebär att man spelar in ett impulsljud i det rum man 

önskar efterlikna. Impulsljuden kan vara allt från smällen av en ballong som spricker till en 

elektronisk genererad ton. Därefter appliceras impulsen i en konvolutionsalgoritm som mäter 

rumsklangen och ger möjligheten att applicera rumsklangen på diverse ljud (Kahrs, M., & 

Brandenburg, K., 1998, s. 87–89).  

 

FFT-analys är en metod för att transformera en signal till dess enstaka frekvenskomponenter. 

Ett ljud som består av en signal på 440 hz och en på 560 hz ger FFT möjligheten att dela upp 

hela ljudet till de två komponenterna. FFT ger oss möjlighet att testa om det är möjligt att 

morpha ett ljud med ett annat genom att definiera de olika transienterna som utmärks av de 

olika frekvenserna ljudet består av (Slaney, M., Covell, M., & Lassiter, B, 1996). Denna metod 

kallas spectral morphing. Spectral morphing är en teknik som skapar en morph mellan två ljud 

efter de har blivit konverterade i FFT (Sethares, W. A., Milne, A. J., Tiedje, S., Prechtl, A., & 

Plamondon, J., 2009). Här ändras de olika delarna av ljudet för att skapa önskad blandning. 

Problematiken uppkommer när man vill analysera ett ljud med många frekvenser. Processen 

för att analysera varenda frekvens manuellt blir tidskrävande. Men att arbeta med FFT är ett 

mycket genomgående process och ger oss möjligheten att förstå varför vissa ljudkombinationer 

fungerar och varför den specifika, specifika för de två ljuden, multipliciteten uppstår. 

 

4.2 Kvalitativ metodologi 
 

Det vetenskapsteoretiska perspektivet som en undersökning har i sin grund, influerar i viss 

omfattning hur man väljer att utveckla sina val och föreställningar i arbetet. Med detta menas 

att man betraktar objekten i sin omvärld till sitt undersökningsområde. Tycker man att sitt 

perspektiv är att dessa objekt förekommer som självrådande och obehindrade ting eller finns 

det en anledning till att dessa objekt ser ut som de gör. (Justesen, L., Mik-Meyer, N., & 

Andersson, S., 2011) 
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Med vår frågeställning om hur ljud kan avkontextaliseras så menar vi att det finns en intressant 

multiplicitet i hur ljud som är avgränsade och självständiga möter ljud som inte är av samma 

natur. Hur ljud exempelvis möter musik. Därför tror vi på att vår ontologi inte är definierad 

utifrån våra artefakter. Eftersom vi är intresserade av hur människan ser på interaktionen mellan 

ljud och ljud kommer vår ontologi ha utgångspunkt därifrån.  

 

Vi ville få fram en ökad insikt i hur vår audiella konstruktion intra-agerar med andra individer 

än oss själva, av den orsaken valde vi att använda oss av intervjuer som metod för att få fram 

denna information. I vår kvalitativa undersökning har intervjuerna agerat som en mycket viktig 

del i vårt arbete. Våra argument att använda oss av kvalitativa metoder jämfört med kvantitativa 

är att de kvantitativa metoderna tar för givet att undersökningen är evident och självfallen. De 

svaren vi ville ha svar på i vår undersökning kan man inte med enkelhet statistiskt rangordna 

utan vi sökte en djupare förståelse. För att nå den förståelse vi eftersträvade behövde vi ställa 

frågor som en semistrukturerad intervju. De stora och viktigaste frågorna hade vi bestämt på 

förhand sen utefter svar kunde vi utveckla med följdfrågor som är intressanta för 

frågeställningen. För att locka fram så många givande svar som möjligt utgick våra frågor 

framförallt ifrån hur och vad perspektivet eftersom vi ville få fram ny kunskap i området.  

 

Utöver intervjuer innehåller vår kvalitativa undersökning även observation. Justesen et al. 

(2011) redogör för hur deltagande observation kan till skillnad från intervjuer ge en mer 

informell kunskap med att observera interaktionen på de personer som medverkar. Innan 

intervjuerna sker finns det ett intressant beteendemönster att se och tillfråga intervjupersonen. 

Hur reagerar individen på våra ljudkoncept och hur intra-agerar dem? Detta är frågor som vi 

efter observation frågade våra deltagare.  

 

4.3 Rhizomatik 
 

Rhizomatiken ses vanligtvis inte som en metod, utan mer som ett synsätt eller tankesätt. I vår 

undersökning har vi dock använt oss av rhizomatiken som en analysmetod. Som Deleuze och 

Guattari (2015) skriver så har rhizomatiken ett par grundpelare. Vi har valt att fokusera på två 

av dessa, kopplingsförmåga och multiplicitet. Vi har med stöd från dessa begrepp arbetat med, 
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och sett ljud på ett sätt som förde oss närmare att kunna besvara vår fråga. Att använda 

rhizomatiken som en metod har under vår undersökning varit ett värdefullt verktyg. 

 

 

4.4 Sammanfattning 
 

Det finns tidigare prövningar hur kopplingen mellan en ljudbild och rytm ser ut, som exemplet 

musique concrete. För att inte gå samma väg ville vi titta närmare på hur ljud och musik kan 

kollaborera. Med hjälp av Chions teorier kan vi utveckla vår egna metod för att svara på vår 

frågeställning. I detta kapitlet utforskas metoder som audiell synchresis, morphtekniker och 

konvolution för att sedan redogöra för läsaren vilket vetenskapsteoretiskt perspektiv vår 

undersökning är grundad i och hur vi kommer att utföra användartester som en metod för att 

samla in data. Som avslut till kapitlet beskrivs hur vi har arbetat med rhizomatiken som inte 

bara en filosofi eller tankesätt utan också som en metodologi.   
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5. Designprocess 
 

Detta kapitel syftar främst att redogöra hur designprocessen, med fokus på gestaltningen, har 

sett ut. Kapitlet inleder med en förklaring av drivkraften bakom processen, var idén och 

konceptet härstammade ifrån och går sedan vidare till vilka principer vi som undersökare 

förhåller oss till genom hela designprocessen. 

 

 
Figur 1. Illustration av designprocessen. 

5.1 Idé och koncept 
 

Syftet med detta arbete har varit att skapa en bredare förståelse för hur ljud interagerar med 

omvärlden och hur denna interaktionen kan utforskas med hjälp av medietekniska verktyg. 

Undersökningen har präglats av ett sökande efter objektivitet och en föränderlighet vi påstår att 

ljud besitter i olika kontexter. I denna undersökning sökte vi de egenskaper i ljud som 

karaktäriserar dess natur och genom att identifiera dessa egenskaper har vi utvecklat vår egen 

förståelse för det audiella och hur det kan manipuleras. 
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I början av vår undersökning bestämde vi oss att undersöka ljudets interaktion med omvärlden 

genom att främst undersöka hur ljud interagerar med ljud. För att undersöka denna interaktion 

använde vi oss av den posthumanistiska metodologin rhizomatik, skapad av Guattari och 

Deleuze i frankrike på 1980-talet. Rhizomatiska teorier som multiplicitet och kopplingsförmåga 

har givit oss nya audiella perspektiv och har både väckt intresse för frågan vi ämnat att öka 

förståelse för i slutet av detta arbete, så väl som tillvägagångssättet under gestaltningens gång. 

Vi har använt rhizomatiken som ett analysverktyg för att skapa en förståelse för hur en audiell 

synchresis uppstår och agerar i förhållande till omvärlden, dess kulturella situeringar och på vår 

uppfattning om ljud.  

 

Deleuze och Guattari (2015) beskriver rhizomatikens multiplicitet som ett synsätt vilket 

innefattar principen att all interaktion skapar något nytt som inte kan beskrivas av dess delar. 

Att ha en medvetenhet om att all interaktion, passiv eller aktiv, skapar nya mönster och 

möjligheter har i vårt arbete tjänat vårt utforskande i den audiella domänen. Förståelsen för 

mångfalden som skapas när interaktioner sker har, för oss, öppnat upp ytterligare möjligheter 

till utforskning inom ljud. Att förstå hur vi lyssnar på ljud, hur vi tolkar ljud och vilken kontext 

vi anknyter ljudet till är en viktig del i vår undersökning för att få en bättre förståelse vad varje 

element i ett ljud innebär.   

 

Kopplingsförmåga är, enligt rhizomatiken, ett tillstånd allt befinner sig i. Allt är i en ständig 

process av sökande efter något nytt att binda sig med, något nytt att utforska, något nytt att 

skapa. För att nyttja läran om kopplingsförmåga har vi under vår undersökning lagt vikt på 

observation under artefakt skapandet, de kvalitativa testerna och under processen. Ljud besitter 

en stark kopplingsförmåga, den söker och tar sig in i varje vrå i sin närhet, beblandar och 

konverserar med färg, tid och rum och har ett nära förhållande till andra ljud. Ljudmiljöer som 

skapas inom multipliciteten mellan ljud är oförnekligen oförutsägbara och en analys som sker 

innan observerat resultat kan enbart vara spekulativt. Att försöka ta kontroll över ljudets 

kopplingsförmåga jämfört med att agera observatör förseglar vissa möjligheter, möjligheter 

som att få en medvetenhet om att mänsklig interaktion har en stor påverkan på skapande. I 

skapandeprocessen gick vi en balans mellan observation och aktivt deltagande. För att uppnå 

den balansen i skapandeprocessen valde vi att använda oss av kvalitativa tester där utomstående 

får interagera med vår artefakt. Vi var övertygade om att utomstående kunde skapa interaktioner 

utan att vara situerade i undersökningen. När vi säger situering syftar vi i detta fallet på den 
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kunskap vi besitter som skapare bakom undersökningen och gestaltningen. Kunskap som kan 

användas för att styra och kontrollera interaktionen mellan ljud. För att uppnå en balans mellan 

deltagande och observation i skapandeprocessen har vi valt att använda oss av kvalitativa tester 

där utomstående får gestalta interaktionerna. Utomstående kunskap kan skapa interaktioner 

som inte påverkas av undersökningens situering. När vi säger situering syftar vi i detta fallet på 

den kunskap vi besitter som skapare bakom undersökningen och gestaltningen. Kunskap som 

kan användas för att styra och kontrollera interaktionen mellan ljuden. 

 

5.2 Reducerat lyssnande 
 

Hur vi människor uppfattar ljud och hur vi tänker när vi hör ett ljud är nästan alltid kopplat till 

en kontext. Vi kopplar ljud till något vi upplevt tidigare i livet och något vi är vana att erfara i 

vardagen som hur en meddelandeton från mobiltelefonen är något vi ofta kopplar till telefonen 

som en kontext. I ett försök att komma bort från kontexten i ljud är att använda oss av reducerat 

lyssnande. Vi ville att våra deltagare skulle lyssna på ljudet för vad ljudet är och inte göra 

associationer till tidigare erfarenheter.  

 

5.3 Gestaltningstekniker 
 

Experimentation med olika tekniker har skett vid sidan om den teoretiska undersökningen. Det 

krav vi hade på teknikerna, för att komma närmare en slusats, var att de skulle ha möjlighet att 

avkontextualisera ljuden. Denna avkontextualisering öppnar i sin tur upp möjligheten att 

återkontexutalisera ljuden. Tekniken spectral morph var för oss intressant att utforska på grund 

av att denna metod är den starkaste vi har kommit över när det kommer till avkontextualisering 

av ljud, och interaktion mellan ljud, på grund av hur den arbetar med alla delar av ljudet och 

den blandningen mellan två ljud som blir resultatet är en multiplicitet som inte bara skapar 

intressanta ljud men också genererar data. Vi testade tidigt hur den mänskliga rösten 

interagerade med musikaliska instrument. Vårt första test var en morph mellan en gitarr och 

den mänskliga rösten. 
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Figur 2. Ljudklipp i DAW, gitarr (audio 3) och röst (audio 2) 

 

 
Figur 3. Vågform och spektrum av det morphade ljudet. 

 

Vi lärde oss att interaktionen fungerar bättre när ett ljud besitter förgrundsegenskaper och när 

ett annat ljud besitter bakgrundsegenskaper som Chion (2016) beskriver i sin teori angående 

ljudmiljön. En anledning till detta är på grund av hur tekniken hanterar sammanflätning av ljud. 

En av signalerna agerar grund som den andra signalen anpassar sig till. Snabbt förklarat delas 

signalen upp i band för att sedan anpassas till det ämnade ljudet och på så sätt skapas en morph 

med karaktär av de båda ljuden. För att få en bättre förståelse för hur uppdelningen av ljuden 

fungerar och om detta kunde leda oss till en bättre förståelse för ljudmorph valde vi att utforska 

programmeringen bakom FFT.  
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Vi valde att använda Pure Data5 och började utforska grundprinciperna bakom FFT och spectral 

morph. 

 
Figur 4. PD patch för en uppdelning på de fyra första övertonerna. 

 

 

 
Figur 5. PD patch för vårt test av sigmund obejktet. 

 

                                                 
5 Objektbaserat grafiskt programmeringsprogram för ljud och bild. 
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Med FFT kunde vi läsa av inkommande ljud och dela upp ljudets olika element i mindre delar 

och faktiskt se det som ett värde. Efter fortsatt arbete med Pure Data fann vi även ett objekt 

som fungerade med liknande resultat. Objektet kallas för sigmund och förklaras i Pure Data 

som ett verktyg för sinusanalys och spårföljning. Den analyserar ett inkommande ljud in i 

sinusformiga komponenter, som kan rapporteras individuellt eller kombinerat för att bilda en 

tonhöjdsberäkning. 

 

Fortsatta experiment i interaktionen mellan ljud skedde med inriktningen rumsklang. Tekniken 

att ta rumsklang från ett ljud och applicera det på ett annat ljud, konvolution, fungerar snarlikt 

som tekniken bakom spectral morph och var därför ett naturligt område att fortsätta utforska. 

Vi upptäckte att konvolution leder till en mer sammanförd helhet där starkare kopplingar skapas 

på grund av delningen av attributer från ett ljud till ett annat som sker vid konvolution. 

 

5.4 Förstudier för de kvalitativa testerna 
 

För att testa ljudinteraktion valde vi att utföra användartester på prototyper av vår gestaltning. 

Testerna var ämnade att få perspektiv från människor som inte har varit inblandade i 

undersökningen. Vi ville att deltagarna inte skulle ha förkunskap kring vilka och hur många 

ljud som var inblandade i helheten vid första interaktionen med prototypen. Att inte informera 

testpersonerna om undersökningen och prototypen innan tester manifesterade sig i ett reducerat 

lyssnar modus där deltagarna interagerade med helheten innan de fick beskrivet för sig om hur 

många och vilka ljud som spelas upp. Detta gav oss i sin tur fakta angående vilka ljud som stod 

ut från helheten och vilka som integrerades i helheten. Vi förstod att uppbyggnaden av 

prototyperna spelade stor roll i hur svaren från testpersonerna var utformade. Vi valde därför 

en kombination av flera ljud med olika karaktär och valde att göra två stycken olika prototyper 

för att generera mer data. Första prototypen bestod av ett piano som agerade utgångspunkt till 

resterande ljud. 

 

Med intervjuerna ville vi mäta den multipliciteten som våra prototyper skapar och främst hur 

den multipliciteten uppfattas av utomstående individer för att sedan kunna gå tillbaka och 

granska den insamlade datan. 
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5.5 Intervjuerna 
 

Att ha intervjuer som en metod i vår undersökning såg vi som en nödvändighet. För att komma 

närmare ett svar på hur ljud kan avkontextaliseras behövde vi åsikter och uppgifter från olika 

människor. Anledningen till att vi sökte data från människor med olika synvinklar är på grund 

av att vi ville komma närmare ett objektivt svar på vår frågeställning. 

 

I vårt första utkast, om vilka frågor vi ville ställa till våra deltagare, ställde vi frågor som 

exempelvis hur personen blev påverkad av ljuden den hörde eller vilken känsla individen fick. 

Dessa typer av frågor strök vi eftersom de är alldeles för vidsträckta och ger inget tydligt data 

som vi kan använda oss av. För att fokusera våra intervjufrågor tog vi hjälp av tidigare kurser 

och kunskap vi lärt oss under åren. Efter att ha reviderat frågorna fick vi fram mer fördelaktigt 

frågeställningar för intervjun såsom hur ljuden interagerade med varandra och om det 

sammanlagda ljudet fortfarande har en kontext. 

 

Att alla deltagare känner sig bekväma och får insikt i undersökningens syfte när de ska 

intervjuas var nödvändigt att förmedla. Hur en intervju är planerad för att få fram material som 

är nyttig för oss och vår frågeställning är gjord genom faser. Dessa faser var indelade i tre 

moment, före intervju, under intervju och efter intervju. Innan intervjun påbörjas ska 

intervjupersonen få veta hur lång intervjun kommer att vara, känna sig bekväm i situationen 

och ha en förståelse av undersökningens intention. I fas två är det viktigt att vi framträder med 

ett lugn och ett intresse till våra deltagare, ge utrymme för svar och möjligen finna följdfrågor. 

Enligt Justesen, Mik-Meyer, och Andersson (2011) är det fördelaktigt att förklara 

sammanhanget som hör till huvudfrågorna men vi ville inte påverka våra deltagare och deras 

situering. Vi tror fortfarande på att utomstående kan skapa interaktioner utan att vara situerade 

i undersökningen. I sista fasen är det upp till oss att kontrollera att vi har fått svar på våra frågor 

och dags att tacka deltagaren för medverkan (Justesen, et al., 2011). 

 

Vi valde att utföra intervjuerna med enbart en deltagare i taget på grund av att vi inte ville att 

deltagarna skulle bli påverkade av övriga deltagare. Deltagare skulle interagera med våra 

prototyper utan någon kontext eller beskrivning utöver en kort förklaring att vi kommer ställa 

några frågor efter de har utforskat prototypen. Den enda informationen de medverkade fick 

innan de klev in i rummet var att på bordet står en klaviatur, de fick direktiv att sätta sig vid det 
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och trycka på tangenterna. De fick också veta vår undersökning börjar så fort vi satt oss. Efter 

att våra deltagare hade fått experimentera med vår första prototyp började intervju- och 

obersvationfrågorna. Att våra frågor var noga utformade och att vi såg hur vår aktör agerade 

och reagerade var av högsta angelägenhet. Våra frågor ställdes på sådant sätt att frågan blev 

öppen för svar, vilket var meningen för att få en uppfattning om hur personen tyckte att ljudet 

interagerade.  

 

Efter en av testpersonerna hade etablerat hur många och vilka ljud de lyssnade på, under 

användartest med prototyp nummer ett, ställde vi frågan: “Hur känner du att ljuden interagerade 

tillsammans? Är det någonting som sticker ut?” Testperson 1 (personlig kommunikation, 11 

maj 2018) svarade: “Okej, vattnet sticker ju ut totalt. Bjälken är ju dominant om något. Den här 

kameran då, eller vad du nu sa shuttergrejen, den reagerar man ju knappt på för att den ligger 

såpass tidigt”. Vi invände då, angående bjälken: “Den ligger...man hör den exakt lite efter 

bjälken.” Testperson 1 (personlig kommunikation, 11 maj 2018) svarade då: “Okej. [...] man 

reagerar inte så mycket på den, man tänker bara att det tillhör bjälkljudet typ.” För att följa upp 

på tankarna hos testpersonen angående varför inte vissa ljud passade in i helhetsbilden frågade 

vi: “Du var lite frågande när du hörde vattnet, du vred på ögonen så...lite...vad tänkte du där 

liksom?” Testperson 1 (personlig kommunikation, 11 maj 2018): “Det hör inte hemma där över 

huvud taget, det blev bara...du ser någonting framför dig men du får liksom ingen vettig bild av 

det hela. Det är som...vattnet är såpass off, kontra dom andra tre ljuden. För att den reaktionen 

existerar inte i verkligheten vad jag kan tycka. “ 

 

Med testperson nummer två diskuterade vi prototyp nummer ett efter hen testade prototypen 

med fria tyglar:  

Lukas: “Hur många ljud kunde du identifiera?” 

Testperson 2 (personlig kommunikation, 11 maj 2018): “Hur många olika ljud?” 

Lukas: “Ja.” 

Testperson 2 (personlig kommunikation, 11 maj 2018): “Asså jag känner att det bara är ett ljud, 

fast i olika pitch liksom.” 

Lukas: “Okej.” 

Testperson 2 (personlig kommunikation, 11 maj 2018): “Tror jag iallafall.” 

Lukas: “Men då får du spela igen för det är ett antal ljud.” 

Testperson 2 (personlig kommunikation, 11 maj 2018): “Ja...det är olika ljud asså?” 
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Lukas: “Det är olika.”  

 

Senare i intervjun ställde vi också frågor angående ljudets helhet. 

Lukas: “Okej, ja..Hur tyckte du att ljuden interagerade tillsammans? Var det någonting som 

inte passade, var det någonting som stod ut?” 

Testperson 2 (personlig kommunikation, 11 maj 2018): “Asså, i början särskilt när jag spelade 

lite på de så tänkte jag bara på det som ett enhetligt ljud liksom. Asså jag tänkte inte på att de 

är många olika delar.” 

 

5.6 Gestaltning 
 

Vår gestaltning utgick med avsikten att svara på eller ge en förståelse för vår frågeställning. För 

att utforska fenomenet ljudinteraktion började vi vår gestaltningsperiod genom att spela in 

diverse ljud från vår omgivning för att sedan kunna analysera dem. För att få så mycket 

värdefullt material som möjligt valde vi att spela in ljud med ett brett spektrum av karaktär. 

Som utgångspunkt anpassade vi oss till Chions (1994) teorier kring ljudmiljön för att få en 

förståelse för hur applikationen och den tidiga definitionen av ljuden kunde se ut.  

 

På grund av att vi ville undersöka ljudets interaktion mellan ljud av olika natur gick vi sedan 

vidare i vår gestaltning genom att spela in ett piano och skapa ett virtuellt instrument6 av 

inspelningen så att vi kunde modifiera och kombinera de olika ljuden fritt. Pianoinspelningen 

agerade i tidiga stadiet av undersökningen som grund vilket andra ljud anpassades till i försök 

till att utforska den helhet som vi ville skapa. På grund av att pianotoner är ljud med definierade 

hertztal blev det lättare att ha det som grund till resten av ljuden. Samma som med i musik 

påverkas relationen mellan ljud beroende på om ljuden ligger i konsonans eller dissonans med 

varandra och genom att kunna hänvisa till de stabila tonerna av pianot blev det lättare för oss 

att förstå vilka val som skapade vilka resultat och varför något fungerade väl medan andra saker 

fungerade mindre väl. Med fungerade syftar vi främst på hur trovärdig en helhet blir för 

åhöraren, om ljuden skapar en övertygande helhet där delarna är svåra eller omöjliga att 

definiera fast där varje ljud ändå tillför något till helheten skulle vi säga att vi skapat en 

fungerande helhet.  

                                                 
6 Digital reproduktion av instrument, i detta fall gjort av ett antal inspelningar av ljud. 
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Då kopplingsförmågan definierar allt som ett rotsystem där inget är inkorrekt och att alla 

interaktioner skapar något av intresse valde vi ändå i det tidiga skedet av gestaltandet att försöka 

fokusera på en viss typ av audiella interaktioner. Vi valde detta på grund av att vi ville ha ett 

mer kontrollerat sätt att gå vidare i gestaltningsprocessen och att fokusera på vissa delar av 

ljudinteraktion istället för att undersöka varje del av interaktionen gav oss en riktning att 

fortsätta i.  

 

Efter testerna gick vi vidare till att göra en slutgiltig produktion, med hjälp av data vi samlade 

in under intervjuer och information insamlat under förstudier började vi arbeta på olika virtuella 

instrument där fokuset låg på interaktionen mellan ljud. Vi började med att samla in ett antal 

nya ljud som vi, efter undersökning, trodde skulle komplimentera de inspelade musikaliska 

instrument vi införskaffade under processens gång. Fokuset låg på hur vi kunde med hjälp av 

inspelade instrument avkontextualisera dessa nya ljud. Vi började med metoden, som vi 

använde oss av i början av processen, där vi spelade in ett antal ljud och kategoriserade dem 

utifrån kategorierna bakgrundsljud och förgrundsljud. Vi bestämde oss för att använda tre av 

varje, alltså tre bakgrundsljud och tre förgrundsljud för att inte medvetet saturera ljudbilden 

vilket skulle motsätta våra försök till en avkontextualisering av ljuden. Det vi lärde oss från 

både användartester och Chion är att i brist på sammanflätning mellan diverse ljud som ska ingå 

i en helhet ifrågasätts ljudens nya kontext och åhöraren börjar direkt söka efter originalkällan. 

Chion (1994) säger: “Confronted with a sound from a loudspeaker that is presenting itself 

without a visual calling card, the listener is led all the more intently to ask, "What's that?". Om 

vi ställer detta mot vad våra testpersoner avslöjade under testerna och intervjuerna blev det 

tydligt för oss att trovärdighet till helheten var den viktigaste aspekten av trovärdig 

ljudinteraktion. För att skapa denna trovärdiga helhet arbetade vi med frekvenskorrigerings 

tekniker från ett musikaliskt perspektiv. Det vi försökte göra var att efterlikna attributer av de 

stabila toner, som exempelvis en gitarr, vi ville att ljudet skulle interagera med. Först valde vi 

ut en av de stabila tonerna, till exempel ett A på 440 hz. Därefter höjde vi frekvensen 440 hz 

och tre av dess övertoner, vilket i detta fall skulle vara 880 hz, 1320 hz och 1760 hz på det 

ljudet vi spelat in. Detta skapade en mer stabil interaktion mellan de två ljuden. Under den 

slutgiltiga produktionen tänkte vi också på att spela in ett antal tagningar med varierande volym 

och intensitet för varje ljud. Detta skapar en mer naturlig interaktion mellan användare och 
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instrument och en trovärdigare helhet. En trovärdig helhet som givit oss ökad förståelse 

angående vad audiell interaktion innebär. 

 

 

5.7 Sammanfattning 
 

I detta kapitel undersökte vi principer som hur vi definierar ljudinteraktion och varför vi tycker 

det är viktigt att ha användartester med personer som inte är direkt involverade i processen. 

Problematisering av tidigare intervjuuppsättning följer och vi förklarar vilka frågor vi försökte 

hålla oss borta ifrån och hur vi har utformat intervjuerna och testerna för att få ut värdefull data 

som sedan kan appliceras på gestaltningen. För att ge en klar bild kring hur processen har sett 

ut beskriver vi sedan våra gestaltningstekniker som både har lätt till en färdig produktion men 

också de gestaltningstekniker som har givit ytterligare förståelse för audiell interaktion. Här 

beskrivs hur vi har arbetat med tekniker i försök att avkontextualisera och återkontextualisera 

ljud som tekniken spectral morph och konvolution. Sista delen av kapitlet ger en beskrivning 

av hur skapandeprocessen har sett ut och hur förstudier som användartester och 

informationsstudier har påverkat och lett till det slutgiltliga resultatet.   
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6. Resultat av undersökningen 
 

Här presenteras de slutsatser vi har dragit utifrån undersökningens olika moment. Vi redogör 

för de valen vi har stått inför och hur vi har hanterat dem.  

 

Under processen har vi haft som avsikt att undersöka hur ljud interagerar med ljud och för att 

diskutera audiell interaktion måste man främst nämna människans påverkan på den. Det är 

enbart enligt vår egen uppfattning som ljud interagerar på ett visst sätt eller annat och 

uppfattningar kommer att skiljas åt beroende på vem man frågar. Vi har i texten argumenterat 

för en av- och återkontextualisering av ljud för att vi ska ha större kontroll över den audiella 

interaktion vi skapar men eftersom alla ljud alltid kommer ha spår av sitt ursprung kvar 

oberoende hur många ändringar man gör eller vilket ljud man än adderar kan vi med denna 

information säga att en absolut av- och återkontexualisering av ljud inte är rimlig. 

 

På grund av att audiell interaktion, som vi förstår det, är ett mänskligt fenomen var det till stor 

nytta att få bjuda in utomstående att interagera och argumentera kring våra koncept och tankar. 

Det vi lärde oss av intervjuerna var främst hur viktigt synkronisering är för en trovärdig 

sammanflätning mellan ljud men också hur viktigt en balans mellan olika typer av ljud är i 

helheten. Som tur hade vi stöd från Chions teorier angående ljudmiljöer och synchresis när vi 

skapade instrumenten och det hjälpte oss från början av processen att ha riktlinjer att kunna 

förlita oss på. Vi teoretiserade från första början att synchresis, applicerat på interaktion mellan 

ljud, skulle vara en grundpelare för hur gestaltningen utformades. Chion säger att åhöraren alltid 

söker efter källa om ett ljud spelas upp och vi har med vetskap om detta försökt att 

avkontextualisera ljuden för att sedan kunna återkontexualisera ljuden i ett nytt sammanhang, i 

form av våra virtuella instrument. Vi gjorde detta i tro om att i avsaknad av kontext skulle till 

viss del ge upphov till en mer övertygande audiell synchresis då rhizomatikens 

kopplingsförmåga förespråkar att allt är i ständigt sökande efter en kontext och sammanhang 

att sammankopplas med. När något blir mindre förknippat med sin originalkontext har det större 

möjlighet att återkontextualisera i en annan kontext. Genom användartester och intervjuer 

undersökte vi om detta var fallet. Det vi kom fram till var både att avkontextualisering av 

diverse ljud faktiskt skapar en mer trovärdig helhet, vid återkontexualisering, men att det också 

kan leda till att åhöraren ifrågasätter helheten då ett ljud med avsaknad av kontext kan skapa 

funderingar angående ljudets originalkälla.  
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När vi jämförde den information vi hade samlat in under förstudier gentemot det vi lärde oss 

under intervjuerna visade det sig att vissa av testpersonerna reagerade i första hand på 

synkroniseringen av ljuden då helheten var det mest frekventa testpersoner nämnde. Hur ljuden 

fungerar tillsammans och vilka aspekter de tyckte stack ut och varför. En testperson nämnde 

också hur den musikaliska identiteten påverkade upplevelsen och då blir frågan hur stor del av 

interaktionen är musikalisk? Vi testade under processens tidiga skeden att manipulera våra ljud 

med frekvenskorrigering och morphtekniker för att undersöka vad som hände med helheten. 

Morphteknikerna testades genom att ange ett ljud som agerade bärvåg och modulerade ett 

valfritt ljud efter dess egenskaper. Som tidigare nämnt testade vi först att morpha den mänskliga 

rösten med en gitarr som bärvåg. Det vi lärde oss från testerna med morphteknikerna var att 

bärvågen måste vara uppbyggt av stabila konstant uppspelade toner för att fungera då verktygen 

vi hade möjlighet att använda inte är tillräckligt flexibla för att hantera ljud med irreguljära 

toner.   

 

Det vi tog med oss från testerna med morphverktygen var ett intresse för att undersöka hur 

helheten påverkades när vi började arbeta med en musikalisk infallsvinkel. Detta gjorde vi 

genom frekvenskorrigering. Vi höjde de frekvenser som var mest påtagliga i de ljud vi ville att 

interaktionen skulle ske med. Det vi märkte var att helheten förstärktes när vi 

frekvenskorrigerade gentemot när vi inte gjorde det, även när det inte handlar om 

sammanflätning av ett vardagligt ljud och ett musikaliskt ljud finns det värde i att 

frekvenskorrigera i försök att anpassa de båda ljuden efter varandras audiella egenskaper för att 

skapa en audiell interaktion där två eller flera ljud går ihop till en övertygande helhet. 

 

Vi märkte också att en förståelse för de olika lyssnar modusen hade påverkan på hur vi utförde 

arbetet. Under våra kvalitativa tester valde vi medvetet att inte tala om för testpersonerna vad 

undersökningen gick ut på. De fick enbart förklarat för sig att vi hade gjort ett virtuellt 

instrument som kunde spelas på klaviaturen som stod på bordet framför dem, vilket de fick 

interagera med tills de kände sig klara. Vi gjorde detta medvetet för att undvika kausalt 

lyssnande. Ett kausalt lyssnande från testpersonernas sida skulle innebära att objektiva och 

opåverkade svar angående den audiella helheten förkastas eller åtminstone förminskar den 

möjlighet vi har att förstå hur ljud interagerar med ljud. På grund av att vi ville ha svar från 

både testpersoner i och utanför ett kausalt lyssningstillstånd valde vi efter första delen av 
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testerna att ge testpersonen lite mer kontext till vår undersökning och till prototypen. Att de 

därefter aktivt sökte efter ljudens mening och källor gav oss data från ett annat perspektiv vilket 

var situerat i det kausala lyssnandet. Att applicera olika lyssnar modus under en kvalitativ 

undersökning där temat är ljud fungerade väl för oss och vi tror att det är en mycket givande 

metod oavsett vilket audiellt fenomen man undersöker. 

 

Det andra lyssnar modus vi har lutat oss mot under processen är det reducerade lyssnandet. Att 

applicera reducerat lyssnande under en analysfas gav oss en kreativ frihet på grund av de många 

applicationsområden som uppenbarades. Att veta exakt vart ett ljud härstammar från har lika 

stor påverkan på friheten i användning av ljudet som själva kvaliteterna av ljudet i sig. Det vi 

menar med detta är att reducerad lyssnande lärde oss att identifiera och se på ljud på ett annat 

sätt. Det var bland annat Chions uppfattning angående reducerat lyssnande, och hur det kan 

påverka hur vi skapar, uppfattar och använder ljud, som gav oss inspiration till att påbörja denna 

undersökning. 

 

Det vi lärde oss under kandidatarbetet var att det mänskliga perspektivet väger mer än vi 

förväntade oss. Anledningen till de varierande svaren vi fick under de kvalitativa testerna är på 

grund av de olika situeringar testpersonerna besitter. De situeringar som påverkar uppfattningen 

av ljudet. Den uppfattningen som säger varför något avkontextualiseras eller inte och vilka 

aspekter som deltagarna prioriterade i analysen av ljuden. Den röda tråden vi fann mellan alla 

deltagare var fokuset på synkronisering och ljudkvalitet och hur en musikalisk kontext kan 

användas som stödpelare för avkontextualisering. Under skapandet av vår gestaltning valde vi 

att fokusera på dessa tre aspekter vilket ledde till en helhet som både uppfyller de krav vi hade 

på en avkontextualisering men som ändå inte distanserade ljudet från dess originalkälla på ett 

sådant sätt att den blev främmande. 

 

6.1 Sammanfattning 
 

Vi diskuterar olika val har påverkat de resultat som uppenbarat sig under undersökningens gång 

och hur undersökningen och dess metoder har hjälpt oss i förståelse för olika aspekter audiell 

interaktion för att sedan redogöra för hur denna förståelse har bidragit till gestaltande. 
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7. Diskussion 
 

I kapitlet reflekterar och kritiskt granskar vi vår undersökning och hur vår litteratur och 

forskning stämmer överens med våra tankar och teorier.  

 

Vår undersökning har hela tiden ägnat sig åt, och har haft utgångspunkt i, hur ljud kan 

avkontextaliseras. Vi menar att det finns ett intressant område om kunskap hur ljud har en 

kontext eller inte har en kontext för olika människor. Vi hör ofta flera ljud samtidigt när vi 

lyssnar, det kan exempelvis vara fordon i en stadsmiljö, hur fåglar kvittrar samtidigt som vatten 

slår mot stranden eller helt enkelt en röst som ekar i en korridor. Kan det dock någonsin bli helt 

tyst? Vi har under hela arbetet ansett att det inte kan bli helt tyst på grund av att det handlar om 

vibrationer som flyttar på luftmolekyler. Om det inte finns några molekyler som kan förtätas 

och förtunnas kan inte ljud uppstå (Ljud, 2018). Det här är något som vi har förutsatt under hela 

vårt arbete utan att ha gått in på i närmare detalj.  

 

Att vi tidigt i arbetet fann Michel Chion och hans verk var ingen tillfällighet. Hans tankar och 

forskning har influerat oss för hur vi uppfattar, tolkar och ser på ljud som medium. Chions 

teorier om hur lyssnar modus används för att analysera ljud är något som vi verkligen kände att 

vi kunde ha stor nytta av i vårt arbete. Speciellt har Chions idé om kausalt lyssnande varit något 

som vi använt oss flitigt av men vi ställer oss frågan om vi hade kunnat göra mer. Att svara på 

var ett ljud kommer ifrån går med ganska enkla medel att genomföra, dock hade det varit en 

intressant del att testa detta i stor skala med en utställning, för att skapa en rymd, ett utrymme 

där den utomstående världen utesluts och som får våra deltagare att verkligen gå in i sig själva 

och känna av hur detta ljud påverkar oss. Nu fick vi den data vi kunde få ut från 

intervjumetoden.  

 

Rhizomatiken som vi valde som metodologi har många goda tankar och synsätt som öppnar 

upp till många olika kopplingar och nya tillvägagångssätt. Deleuze och Guattaris (2015) verk 

om rhizomatiken hade två grundpelare som vi menade passade mycket väl in på vår 

undersökning med hur vi ville koppla ljud med nya egenskaper. Även om vi har lyckats göra 

dessa nya kopplingar och lyckats fått ett nytt synsätt på hur ljud interagerar hade vi kunnat 

använda dessa uttryck ytterligare. Rhizomatiken är svår att få ett tydligt grepp om för att den är 

så pass stor och inbjudande. När allt går att koppla till allt finns det ingen gräns, detta är gjort 
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med mening men att applicera det på hur vår uppfattning om ljud ska tolkas ger en otydlig bild. 

Vi borde kanske ha övervägt att se på fler metodologier innan vi tidigt i undersökningen bestämt 

oss för att följa Deleuze och Guattari.  

 

Under vår designprocess har vi haft många olika tankar och idéer om hur arbetet skulle 

genomföras och hur våra prototyper och faser skulle sättas på prov. Tidigt ville vi undersöka 

hur musik och ljud kunde samverka eller motverka varandra i frågan om kontexten förändras. 

Det var här vi kom in på hur konkret musik kunde skapa dessa kopplingar, som skulle ge oss 

en riktning på hur detta kunde ske. Att vi använder oss av ljud som har massor av kontext för 

att skapa musik som inte har någon alls eller väldigt lite kontext. Detta skulle ske speciellt med 

de oregelbundna karaktärsdragen konkret musik har, och då hade denna musik varit nästa steg 

i vår utveckling av vår undersökning. Den stora och svåra uppgiften vi hade under vårt arbete 

med kontexten var att återkontexutalisera ljudet. Mycket tid har gått åt till sökande och 

prövande av olika programvaror. När vi började planera projektet med gestaltning kom vi fram 

till att vi ville använda oss av mikrofoner som utomstående kan tala i, spela instrument i eller 

bara göra olika ljud i. Dessa ljud ville vi samla och slå ihop till ett ljud och se vad som händer 

med kontexten. Eftersom vi ville göra hela processen så behövde vi hitta ett sätt som kunde ta 

emot inkommande ljud, dela upp frekvenserna och sedan slå ihop de frekvenserna med de andra 

ljudens frekvenser. Detta var mycket svårare än vi trodde. Vi satte oss ner och började arbeta 

med Fast Fourier transform och vi lyckades få fram frekvenser men själva sammanslagningen 

var en svår utmaning. Vi försökte länge att hitta fler frekvenser att arbeta med men detta kräver 

en kopiös stor mängd kunskap inom FFT. Detta är något som vi skulle sökt upp mer information 

om innan vi påbörjade arbetet men vi har lärt oss mycket om hur ljud tolkas och hanteras i 

digital form.  

 

Vi ville fortfarande genomföra vår idé om att slå ihop ljud och titta på resultatet, detta som 

skulle ligga till grund för vår gestaltning. När vi inte kunde fullfölja vår tanke om att bygga allt 

själv från grunden tog vi oss för att titta på hur företag som har liknande produkter gör detta 

idag. Eventuellt skulle vi vid ett tidigare tillfälle undersökt detta och fått större uppskattning 

om hur dessa programvaror fungerar och vad det finns för parametrar som har makten över 

ljudet. Vi tittade på ett par olika program och försökte implementera våra idéer och tankar i 

dessa. Vi tyckte att programmen inte levde upp till de mål som vi ville åstadkomma, speciellt 

när det sammanlagda ljudet inte klarade av att yttra sig med den klarhet och djup som vi ville 
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nå. Efter att ha prövat oss fram, allt från att skapa själva och pröva andra program, beslutade vi 

oss för att skapa en audiell interaktion där två eller flera ljud går ihop till en helhet.  

 

Den kvantitativa metoden vi använde oss av var en mycket viktig del i hur vi skulle få fram 

några svar på vår frågeställning. Vi kände att vi ville göra intervjuer, inte bara för att det var 

mest fördelaktigt att använda oss av för vår undersökning, utan också för att vi sökte den djupa 

kontakten och känslan från våra intervjupersoner. Att ställa frågor på rätt sätt och utforma 

frågorna så att man får fram exakt det man söker är komplicerat. Precis som Justesen (et al., 

2011) beskrev så tar intervjuer lång tid att genomföra. Något vi tar med oss till nästa gång är 

att lägga ner mycket tid på att forma frågor med ett djup så att det väcker ett svar med en känsla. 

Även att vi har en bestämd struktur på hur vi vill genomföra ett test av prototyper, detta för att 

eliminera risken att tester utförs på olika sätt och ger oss olika svar. Under detta arbete med 

intervjuer och prototyper hade vi beslutat att gå efter en struktur och få oss som forskare att 

inverka så lite som möjligt på undersökningen men vi tror att vi hade kunnat göra mer. Våra 

egna situeringar har gjort intryck på hela kandidatarbetet, detta är något vi inte kan komma ifrån 

men vi får ta med oss att tänka ännu mer på detta i nästa arbete.  

 

Med all ny kunskap vi har fått under detta arbete kommer våra framtida undersökningar ha en 

synnerligen högre hänsyn till alla delar i processen. Vi arbetade länge i denna undersökningen 

med vår frågeställning som till en början var lång och komplicerad, innan den blev reviderad. I 

framtiden kommer vi att försöka hitta en lagom balans med en frågeställning som väcker ett 

stort intresse men som även kan gå ner på djupet. Att ha en fråga som är så pass invecklad att 

utomstående inte kan läsa eller förstå den skapar en förvirring som är negativt för 

undersökningen. Vi har under arbetet fått en förståelse för hur våra egna begränsningar sätter 

stopp för arbetes gång. Att våra kunskaper kommer vara ett hinder som man måste ta sig över 

för att komma vidare och i det hänseendet förlorar undersökningen värdefull tid. Vi tar med oss 

att vi behöver göra en bättre förstudie om hela proceduren för arbetet. Vad det är som är möjligt 

att åstadkomma med den kunskapen man besitter och den tid man har tillgänglig.  

 

Vi anser att det aldrig kan bli helt tyst. Allt ljud kommer alltid bli påverkad av ett annat ljud. 

Det intressanta är hur det interagerar och hur vi som människor tolkar det. Vi har under arbetets 

gång konstaterat att avkontextualisera ljud är en nästintill omöjlighet. Detta kan vi säga för att 

vi anser att om man helt vill ta bort en kontext ur ett ljud måste man ha insikt i hur vår biologi 
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fungerar. På det sättet som vår hjärna hanterar inkommande ljudvågor och försöker förstå dess 

innebörd kommer hjärnan koppla det till en händelse som du varit med om och på det viset 

identifiera ljudet. Hjärnan försöker också förstå vad det är för ljud du hör genom att se det i 

form av bilder. Att nå total avkontextualisering av ljud anser vi att mänskligheten aldrig 

kommer uppnå. Vår undersökning har varit ett försök att nå den punkt som är så nära 

avkontextualisering som möjligt. 

  

7.1 Sammanfattning 
 

I denna undersökning har vi tagit oss an en fråga som intresserar oss båda. Vi ville få en ökad 

förståelse för hur vårt arbete med ljud kan tolkas och uppfattas av andra individer. Speciellt är 

frågan angående avkontextualisera av ljud. Vad har vi lärt oss under arbetets gång och vad vi 

tar med oss till nästa gång. Vi har i undersökningen gått in på källor som har i stor omfattning 

bidragit till hur vi uppfattar ljud.   
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9. Bilagor 
 

9.1 Transkribering 
 

9.2 Testperson 1 
Lukas: Hur många ljud skulle du kunna identifiera? 

Testperson 1: Jaha, jag var tvungen att lyssna också? Då va de ju en...vattenbubblor, vafan va 

de, det var nåt jävla klang, fan va de för klang? Det är ju frågan.. 

Lukas: Det är lugnt. 

Testperson 1: Det låter som det är uppbyggt på tre ljud iallafall, det kan jag säga, men det är 

inte mer än så.  

Lukas: Vatten hade du ju rätt, där hade du rätt... 

Testperson 1: Okej. 

Lukas: Sen så var det fyra ljud, faktiskt. 

Testperson 1: Okej. 

Lukas: Du får gärna testa igen. 

Testperson 1: Ja, det är ju ett piano, vatten...fan är det mer? Jag vet inte, jag klassar ju inte det 

som ett ljud, men jag klassar det som en klangfärg rättare sagt. Det är någon morph. Det är 

plåtljud eller någonting. 

Lukas: Det är en gitarr faktiskt.  

Testperson 1: Jaha de är..okej. 

Lukas: Det är en gitarr, vattnet, och sen två till ljud. Båda ljuden är på attacken. Ska vi avslöja 

Nicklas? Vi avslöjar..det är en bjälke som vi bara slår emot och ett shutterljud från en kamera.  

Testperson 1: Okej.  

Lukas: Så det är ljuden. Hur känner du att ljuden interagerade tillsammans? Är det någonting 

som sticker ut? Är det något som smälter in bra, är det något som smälter in dåligt? 

Testperson 1: Okej, vattnet sticker ju ut totalt. Bjälken är ju dominant om något. Den här 

kameran då, eller vad du nu sa shuttergrejen, den reagerar man ju knappt på för att den ligger 

såpass tidigt. 

Lukas: Den ligger...man hör den exakt lite efter bjälken. Det är exakt samma som *ding* 
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Testperson 1: Okej. Bjälken låter ju rätt nice med gitarren antar jag att det är då, men ja resten 

är ju ganska abrupt. Jag vet inte. Jag vet'e fan vad man ska göra med den här...grejen, för att 

man reagerar inte så mycket på den, man tänker bara att det tillhör bjälkljudet typ. 

Lukas: Om du skulle beskriva ett ljud som sammanfattar alla ljud, vad skulle det vara? 

Testperson 1: Typ en...någonting...okej om du har ljudet av en järnkittel med kokande vatten i 

som du slår i. Kanske.  

Lukas: Ja, okej. Nice. Ligger det något i den här kitteln? 

Testperson 1: Ja, det är vatten som kokar. Eller inte kokar, men det lär ju va bubblor i den, 

någonting som gör att de fiser ut luft så att de...sodastreamvatten kan vi la säga då.  

Lukas: Okej. 

Testperson 1: Fast extremt mycket sodastream.  

Lukas: Då har du nästan svarat...kan du sätta in ljudet i en kontext?  

Testperson 1: Ja, kanske på en båt. 

Lukas: Okej. Nice. 

Nicklas: Du var lite frågande när du hörde vattnet, du vred på ögonen så...lite...vad tänkte du 

där liksom? 

Testperson 1: Det hör inte hemma där över huvud taget, det blev bara...du ser någonting framför 

dig men du får liksom ingen vettig bild av det hela. Det är som...vattnet är såpass off, kontra 

dom andra tre ljuden. För att den reaktionen existerar inte i verkligheten vad jag kan tycka. Att 

de slår på någonting och du hör...(oberskrivbart ljudimitation). 

Nicklas: Okej. 

Testperson 1: I sånna fall måste det vara ett flöde med vatten...ja det är om du slår på typ ett, 

kanske en vattenledning och du har ett hål som kokande vatten kommer upp i, typ en gejser.  

Nicklas: Tänkte du på vatten när du hörde det liksom? 

Testperson 1: Jaja, det tredje ljudet då va det ju vatten direkt. Det fanns typ inget annat.  

Nicklas: Men du var ändå ifrågasättande varför det hängde ihop tillsammans? 

Testperson 1: Ja? 

Nicklas: Vad tänkte du liksom att...du sa att det gick inte ihop dom första ljuden och sen så 

vattnet. 

Testperson 1: Det var såpass delay på det hela. Det var ju liksom en ton och sen så kommer 

bubblor från ingenstans som inte tillhör. Det kom inte på samma attack över huvud taget, det 

kom senare vilket gör att det blir konstigt. Det blir som att bjälken ger ifrån sig efterklang av 

vattenljud helt plötsligt, vilket är såhär...what? 
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Nicklas: Sen så när du hittade vattnet så höll du kvar vattnet så lekte du med andra toner, under 

tiden, nåt speciellt du tänkte på eller nåt du ville testa där? 

Testperson 1: Jag vet inte, det var väl typ mer att...jag ville kolla om vattnet var konstant, om 

det liksom höll kvar men det tonade ut i nåt muller bara. Det var liksom bara nåt dovt.  

Lukas: Asså, den tonar ut till gitarrtoner. 

Testperson 1: Okej. 

Lukas: Då har vi samma frågor med mer Chladni svenska. 

Testperson 1: Mer Chladni saker. Chladni, Chladni, Chladni, Chladni, Chladni. 

Testperson 1: Fan är det för dårar som har gjort den här skiten...Man vill ju inte ha det sista, det 

sista låter ju aids asså.  

Lukas: Ja, jag vet. 

Testperson 1: Vad är det för jävla skit. 

Lukas: Det tillhör undersökningen Testperson 1. 

Testperson 1: Jaja.. 

Testperson 1: Okej, där var det ett piano iallafall. Fan är det som skakar? Okej, om vi... 

Testperson 1: Fyfan va störande det är, får ju fan damp.  

Lukas: Okej, hur många ljud och vilka ljud? 

Testperson 1: Asså det är ett piano...är det typ påslagning av vatten? Antar jag att det är igen, 

eller nåt sånt där hemligt. Det här fräsljudet, vafan det nu är...innebär. Sen låter som att ni 

typ...det är nånting som wobblar ett...träwobbel grej som typ...kanske man tappar ett mynt på 

ett bord eller nånting.  

Lukas: Ett till ljud. 

Testperson 1: Nää, jag vet inte.  

Lukas: Det är bjälken igen. 

Testperson 1: Jaha. 

Lukas: Okej. 

Testperson 1: Det måste vara upp pitchat som fan eller nånting. 

Lukas: Jaa, de... 

Testperson 1: För det var jävla ljust. Åh, cheatcodes. Ja... 

Lukas: Kände du att ljuden interagerade tillsammans, exakt, samma fråga igen, vilka..vilka 

skjälper och vilka står kvar och vad händer liksom? 

Testperson 1: Det är la bjälken som är i centrum igen. Med pianot i bakgrunden, den här 

rasslande grejen, den, den här, den typ, va var det för ljud ens?  
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Lukas: Nä, det var en vattenkran. 

Testperson 1: Det var en vattenkran...ja.. 

Lukas: Det var en vattenkran. 

Testperson 1: Tänkte väl de. 

Lukas: Vattenkran, bjälke, piano, en fucking dörr i slutet det här som... 

Testperson 1: Fan är det för dörr? Var har ni hittat den? Jaja...Jag vet inte. Dörren passar ju inte 

in alls, den är ju helt ute och cyklar, jag vet inte vart den kommer ifrån. 

Lukas: Är det tajmingen eller är det ljudet eller va? 

Testperson 1: Ljudet överlag är jätteoff för det blir en helt annan...den går från en klang till nåt 

annat och bah... 

Lukas: Jajaja. 

Testperson 1: Okej. Jaja, det är tre ljud som typ passar ihop. Vattnet är lite jobbigt men det 

funkar ju...nåt vänster kan jag tycka.  

Lukas: Mmm, okej. Varför funkar? 

Testperson 1: Asså, det är bara för att det ligger tidigt. 

Lukas: Okej. 

Testperson 1: Asså, det ligger...det blir en helhet med ljudet. Det konstiga är ju...det är typ som 

att det är piano, vatten, dörr...jaa bjälken antar jag...är det med pianot, det är efter vattnet måste 

det va... 

Lukas: Det är exakt samtidigt. 

Testperson 1: Som vattnet? 

Lukas: Ja. 

Testperson 1: Okej. Jaa...okej. Då hänger jag med. Janä. Ja. Nä, det är bara för att det är 

vattenljud, jag vet ju vad det är, så att det är därför det låter konstigt när jag spelar det.  

Lukas: Okej. Hur tyckte du att ljudet va? Va det mjukt, hårt, va det starkt, kort, långt? 

Testperson 1: Hur ljudet..? 

Lukas: Attributerna av ljudet. 

Testperson 1: Okej...dörren var ju alldeles, jag vet inte...attribut, vad ska man säga att dörren 

var jobbig.  

Lukas: Okej. Den var hård, stark, kort, lång, bara ojämn? 

Testperson 1: Den var ju alldeles för lång, jag vet inte vad man ska säga om den. Den var 

konst...överlag bara weird. För att den är, den, den är så jävla off och den byter hela tonar..eller 

ton, stämningen av alltihopa så att den bara... 
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Lukas: Jaja. 

Testperson 1: Det kommer nånting helt random.  

Lukas: Okej. Ja. 

Testperson 1: Antagligen inte ligger på anslaget. Resten är.. 

Lukas: Den går ner i en annan konstig ton när den slutar också... 

Testperson 1: Ja..den går ju... 

Lukas: Yeboi. Men om du skulle beskriva helheten, är den mjuk, hård, stark, kort, lång? 

Testperson 1: Beskriva helheten av det här ljudet? 

Lukas: Ja. 

Testperson 1: Så är det alldeles för långt. 

Lukas: Okej, det är för långt. Tack. En kontext? 

Testperson 1: Ja, en kontext på det här... 

Lukas: Ja. Kan ju avslöja vad...nää det kan jag inte göra.. 

Testperson 1: En kontext på de där ljudet, de ju skevt. Asså, det är om det händer två saker 

samtidigt kanske. Mestadels nån häller vatten i den här järnkitteln eller nånting och 

tappar...dörren är bara konstig, jag fattar inte. Den har ingen kontext alls, nää det går inte.  

Lukas: Dom andra sa ju dagis, det låter som en såhär "mu-piano" typ. 

Testperson 1: Jaha en xylophone, eller vad menar du? 

Lukas: Nja, jag vet inte. 

Testperson 1: Vad snackar du om? 

Lukas: Vad var det dom sa Nicke? 

Testperson 1: I och för sig jag tog aldrig några ackord men det låter ju som att det är en maracas, 

kan man tycka, när vattnet kommer in.  

Lukas: Ja, men det är fortfarande lite off liksom? 

Testperson 1: Ja. Ja. 

Lukas: Tack så mycket. 
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9.3 Testperson 2 
 

Lukas: Hur många ljud kunde du identifiera?  

Testperson 2: Hur många olika ljud? 

Lukas: Ja. 

Testperson 2: Asså jag känner att det bara är ett ljud, fast i olika pitch liksom. 

Lukas: Okej.  

Testperson 2: Tror jag iallafall. 

Lukas: Men då får du spela igen för det är ett antal ljud. 

Testperson 2: Ja...det är olika ljud asså? 

Lukas: Det är olika.  

Testperson 2: Är bakgrunden samma på varje? Den vattengrejen? 

Lukas: Ja, den är också pitchad. 

Testperson 2: Men det är samma? Asså det blir inget annat? 

Lukas: Ja, det är samma.  

Testperson 2: Här hör jag lite skillnad kanske...att det kan vara ett annat sample. 

Lukas: Det är olika samples, det är vattnet som är samma. 

Testperson 2: Så det är olika samples på varje asså? 

Lukas: På ett av ljuden är det olika samples. Kan avslöja att det är fyra olika ljud. 

Testperson 2: Okej. 

Lukas: Kan du identifiera ljuden? 

Testperson 2: Asså säga vad dom är liksom? 

Lukas: Ja. 

Testperson 2: Det ena är vattnet ju... 

Lukas: Ja, okej. 

Testperson 2: Men... 

Lukas: Tobbe tog en av dom ganska snabbt. 

Testperson 2: Vad kan det va..? Det är nån typ av slag är det ju. 

Lukas: Mmmm. 

Testperson 2: Men vad det är som det slås på...materialet, jag vet inte om det är plastigt eller? 

Jag skulle säga det är någon typ av slag, där materialet låter lite plastigt. Eller träigt.  

Lukas: Du är nästan nära.  

Testperson 2: Jag vet inte.  
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Lukas: Det är bara metall... 

Testperson 2: Okej.  

Lukas: Det var ett slag också men så är det ett tredje ljud i det här metalljudet också.  

Testperson 2: Ett träljud? 

Lukas: Nää, ett till ljud. 

Testperson 2: Okej. Det är någonting som låter blåsigt... 

Lukas: Jaha.. 

Testperson 2: Är det nåt? 

Lukas: På attacken är det ett till ljud sen är det ett ljud under också. Kan säga att det är ett 

instrument och sen ett annat ljud.  

Testperson 2: Det är nog en gitarr va? 

Lukas: Det är en gitarr. 

Testperson 2: En akustisk gitarr.  

Lukas: Ja. 

Testperson 2: Mmm. 

Lukas: Sen kan jag avslöja... 

Testperson 2: Och sen ett random ljud... 

Lukas: Ja.. 

Testperson 2: Du får säga vad det är.  

Lukas: Det är en kamera också, det här (sprakljud) när man... 

Testperson 2: Okej.  

Lukas: Det som låter...det snappade där i slutet. 

Testperson 2: Jag hör inte det, inte ens när du säger det. Jag tror inte jag hör det. 

Lukas: Det kommer exakt efter den här slag effekten. 

Testperson 2: Okej. Jag det är väl där, om du säger att det är där så är det väl där. 

Lukas: Okej, ja..Hur tyckte du att ljuden interagerade tillsammans? Var det någonting som inte 

passade, var det någonting som stod ut?  

Testperson 2: Asså, i början särskilt när jag spelade lite på de så tänkte jag bara på det som ett 

enhetligt ljud liksom. Asså jag tänkte inte på att de är många olika delar. 

Lukas: Okej. Om du skulle beskriva ett ljud som sammanfattar alla ljud, vad skulle det vara? 

Testperson 2: Det är väl isåfall... 

Lukas: Typ ett instrument eller bara ett ljud, vad som helst. 
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Testperson 2: Det asså, det slagaktiga, eller vad man ska säga isåfall. Att de percussive asså, 

där är ett slag som är tydligt och de är dom..det är metall isåfall. Skulle nog säga att det ljudet 

dominerar.  

Lukas: Okej och då har du redan nästan svarat på nästa fråga. Hur tycker du att ljudet är 

utformat? Mjukt, hårt, starkt, kort, långt? Asså, attributet av ljudet.  

Testperson 2: Asså den har ju en snabb attack, asså det slag ljudet men det är ju lång också, det 

är en lång asså, release. Vad sa du sen mer? 

Lukas: Hur tycker du att ljudet är utformat? Mjukt, hårt, starkt, kort, långt? Som exempelvis. 

Testperson 2: Det är ju hårt i början isåfall. Asså just den, det första slaget. Fast sen isåfall 

mjukar det, det mjukar av eller vad jag ska säga. 

Lukas: Okej, okej. Tack så mycket. Kan du sätta in ljudet i en kontext? Eller såhär, vad får det 

dig att tänka på?  

Testperson 2: Det blir, asså isåfall, typ, hav eller så. Strand. 

Lukas: Okej.  

Testperson 2: Det hade kunnat...det är lite likt sån här marinba aktig. Vad är det typ, karibisk, 

typisk instrument kanske. 

Lukas: Men det heter marinba va? 

Testperson 2: Ja.. 

Lukas: Ja..Marinba. 

Testperson 2: Mmm, jag tror det.  

Lukas: Ah, nice. Okej, då ska vi byta här och göra, bara gå igenom lite snabbt.  

Testperson 2: Jag tänker på Jamaica. 

Nicklas: Det är vid stranden liksom? Står och slår på lite...får du en drink och så går du ner till 

havet liksom, eller? 

Testperson 2: Absolut. 

Lukas: Lägger du ord i hans mun nu? 

Nicklas: Nä. 

Lukas: Jag skoja. 

Testperson 2: Jag ser framför mig nån snubbe som spelar sånna metall, det är väl marinba? 

Lukas: Ja, jag har för mig att de.. 

Testperson 2: Mmm, sånna långa.. 

Lukas: Nu, nu kan du... 

Testperson 2: Är det liknande frågor asså? 
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Lukas: Ja... 

Testperson 2: Ja, för ett.. 

Lukas: Så vilka ljud kan du identifiera? 

Testperson 2: En låter antingen som en, kapsyl som öppnas eller flaska.  

Lukas: Okej. 

Testperson 2: Eller så är det bara en, det kan asså va att det ljudet är en typ, nån typ av shaker 

eller maracas, eller nåt. Fast jag skulle säga att det är en, jag tror nog att...sen är det ett piano 

också. Sen vet jag inte vad det är som kommer i efterhand asså...det som kommer där. 

Lukas: Mmm. 

Testperson 2: Nåt skakigt ljud iallafall. Låter som tärningar i nån sån yatzy grej eller nåt.  

Lukas: Kan säga att det är... 

Testperson 2: Är det fyra ljud också? 

Lukas: ...fyra ljud. 

Testperson 2: Det fjärde kan jag inte ens... 

Testperson 2: Det kan va nån sån igen, nån sån metallaktig grej, asså är det de eller?  

Lukas: Ja. Det är också en metallaktig. 

Testperson 2: Ja. För isåfall ett piano, nån metall, nån kapsylaktig och sen det som kommer i 

efterhand det kan jag inte... 

Lukas: Nä, okej. Det var lite, det låter lite annorlunda men vi kan...ska vi avslöja detta Nicke? 

Det är en dörr faktiskt. 

Testperson 2: Okej.  

Lukas: Låter fett konstigt, men asså, den är.. 

Testperson 2: Den asså, det som kommer sist?  

Lukas: Ja, allting är pitch'at.  

Testperson 2: Ja.. 

Lukas: Eller inte pitch'at men allting utgick ifrån 440 så gick vi in i EQ och pitch'ade upp dom 

frekvenserna asså...grundtonen och övertonen. Så den låter...allting låter lite annorlunda bara 

för att det ska passa in lite bättre typ. 

Testperson 2: Mmmm. 

Lukas: Ja, det är dom. Okej... 

Testperson 2: Men kan du säga exakt va det va då? 

Lukas: VIlka?  

Testperson 2: Asså, allihopa... 
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Lukas: Jaha.. 

Testperson 2: Det är ju ett piano.. 

Lukas: Så, ja just de, du sa ju inte... 

Testperson 2: Kapsyl... 

Lukas: Kapsylen är faktiskt, det är bara ett handfat, vi satte på.  

Testperson 2: Jaha, okej. 

Lukas: Det är bara vatten från handfat.  

Testperson 2: Ja, okej.  

Lukas: Okej, hur interagerade ljuden tillsammans? 

Testperson 2: Asså den här gången va det mer, asså i och med att...asså jag antog att det var 

något liknande, så tänkte jag ju på de att det är antagligen flera olika ljud samtidigt och det är 

mest av det också att det är en grej som kommer som, i efterhand så att säga, den som halkar 

efter...Det gör ju att den, asså både det första man hör och den som kommer...dom utmärker sig 

liksom.  

Lukas: Okej.  

Testperson 2: Så dom är inte lika asså, integrerade som i förra, skulle jag säg. 

Lukas: Tackar, tackar. Om du sammanfatta ljud, ljuden, ljudet, vad skulle du säga då med... 

Testperson 2: I den andra omgången asså? 

Lukas: Ja... 

Testperson 2: Mindre musikaliskt än i den förra tror jag. Svårt, jag vet inte. Jag hade inte 

förknippat det med ett instrument iallafall, lika mycket som det förra.  

Lukas: Vad är det på grund utav att de, det som kommer efter? 

Testperson 2: Jag tror de asså, ja...det känns asså hur...jag inte riktigt spelar nånting... 

Lukas: Okaj. Ja, hur tyckte du att ljuden va utformat? Mjuk, hårt, starkt, kort, långt..etc. 

Testperson 2: Asså pianot gör ju en attack så att det blir asså hårt direkt asså. Så att om det 

förra, den förra samplingen va...att den började hårt men mjukade av..så skulle jag inte säga att, 

det kanske tar längre tid för den här att, att, klinga av. 

Lukas: Mm, okej. Har vi mer frågor? 

Nicklas: Nä. 

Lukas: Nä, tack så mycket.  

Testperson 2: Mmm tack.  

Lukas: Tack för hjälpen. 
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9.4 Testperson 3 
 

Lukas: Hur många ljud kunde du identifiera? 

Testperson 3: Som i objekt?  

Lukas: Japp. 

Testperson 3: Det finns nån typ av vatten liknande ljud, i bakgrunden som fade'ar in. Jag vet 

inte om det är, det är nån typ av strängaktigt eller nåt såhär percussion-aktikgt.  

Lukas: Jag kan säga att det är fyra ljud. 

Testperson 3: Ja...just en...det hit slaget är ju nån typ av, antingen är det nåt såhär percussion 

som i nåt metall, metallrör...annars... 

Lukas: Mmm, ja de, de är rätt. 

Testperson 3: PVC eller nåt liknande... 

Lukas: Det är metallbjälke, sen har du två till ljud där på attacken. 

Testperson 3: Det är nån...är det nån typ av sträng? Som man får...efterton som en gitarr eller 

nånting liknande, men det kan inte vara det heller...eller är det efterklangen av metallröret...? 

Janä jag kan inte identifiera nåt såhär, precise vad dom två ljuden är... 

Lukas: De, det var gitarr och... 

Testperson 3: Okej, det var en gitarr. 

Lukas: Och, fast det var gitarr och så är det ett klick från en kamera också, det här... 

Testperson 3: Ahh, shutter... 

Lukas: Ja. Det hör man lite. 

Testperson 3: Mmmm. 

Lukas: Hur tyckte du att dom interagerade tillsammans? Om du skulle beskriva helheten 

liksom? 

Testperson 3: Den va..ja..den smälte in ganska bra iallafall i attackformen och sen så kom 

efterklangen som...vattenljudet är väl det som står ut mest som kanske inte den mest ihop 

smältande av alla men...helt ok. Liten bongotrumma i början typ. 

Lukas: Om du skulle beskriva ett ljud som sammanfattar alla ljud, asså typ som du sa 

bongotrumma... 

Testperson 3: Ja, det är typ en liten för aggressiv bongotrumma. 

Lukas: Mmm, okej, ja. Good, good. Hur tycker att ljudet...asså vad va ljudets egenskaper? 

Tycker du att det var mjukt, hårt...du sa ju det också, svarar på tre frågor i en. 

Testperson 3: Den är ju lite såhär skärp..jaa just den här... 
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Lukas: Den här..*boom*-slaget. 

Testperson 3: Jamen också att det blir, du får ett så knastrande kvalité precis efter attacken som 

också ligger ganska högt uppe i..i volym men sen att det blir ganska behagligt av 

efterklangsformen också...senare. Den är lite skräpig med såhär...schysst efterton typ. 

Lukas: Okej, tackar.  

Nicklas: Du, jag satt och observerade dig lite när du gjorde... 

Testperson 3: Ja. 

Nicklas: Och du, först så plinkar du lite såhär allmänt och sen så hittade du vattnet. 

Testperson 3: Mmm. 

Nicklas: Och när du hittade vattnet så liksom reste du dig upp och så spelade du lite till och sen 

så nickade du till och sa..."ah". Vad va det du reagerade på där liksom? 

Testperson 3: Den tonaliteten som bildas i efterklangen i och med att...vattnet är också en ton 

men den är inte samma ton, i pitch'en...utan den har en såhär schysst intervall som skapar ganska 

snygga harmonier med kvartar med den efterklangen där. Det lilla spraket, vilket också gjorde 

sig ganska bra i... 

Lukas: Oj.. 

Testperson 3: Som lät krash nu men. 

Lukas: Ja. 

Testperson 3: Den får en schysst...*badumdedada* och sen... 

Lukas: Sweet, sweet.  

Testperson 3: Det gjorde sig helt ok, för den får liksom, den tonaliteten bryter upp och såhär 

bubblar upp lite grann och sen försvinner igen, liksom skapar ganska intressant...såhär... 

Lukas: Tack, ja då, byter vi ljud här.  

Testperson 3: Oh god. 

Lukas: Testar ett annat. Det är samma frågor igen som vi vill... 

Testperson 3: Mmm. 

Lukas: ...undersöka. Det är fyra ljud igen. 

Testperson 3: Nu vet jag ju frågorna, så nu kommer bara problematiken av att jag försöker 

identifiera grejerna redan nu.  

Nicklas: Det är lite det som är meningen. 

Testperson 3: Fan är det sista... 

Lukas: Det sista låter inte som vad det är. 

Testperson 3: Nää, för den är pitch'ad så jävla skumt också. 
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Lukas: Den är pitch'ad massa ja. 

Testperson 3: För det försöker jag identifiera nu också. För det är ju ett piano iallafall. Det är 

nån typ av såhär shaker eller såhär...det är lite musikaktigt men det är de *schhhhh*. Det kan 

ju vara lite allt möjligt men jag skulle kunna tänka mig att det är typ en shaker. 

Lukas: Vad får dig och tro att det är en shaker? 

Testperson 3: Det är just de, den är rasslande men de är ganska musikalist rasslande och inte 

såhär öppet som att nån bara slängt in lite sand i en...i en petflaska liksom. 

Nicklas: Den är så musikalisk asså? 

Testperson 3: Ja, eller jag tycker de iallafall. Sen de andra, de, de wobblande i slutet som typ 

efterklangs, som kommer efteråt... 

Lukas: Mmmm. 

Testperson 3: Det är jättesvårt åå, jag försöker hitta den...var den inte är pitch'ad, såhär shiftad. 

Lukas: Vi får nästan göra om den för att jag tror den är...det går inte...jag kan säga att det, det 

är en dörr, fast pitch'at typ. 

Testperson 3: Den *drrrr*? 

Lukas: Det är en dörr. 

Nicklas: Som slår igen. 

Testperson 3: Har ni lagt på nån form av reverb på den också?  

Lukas: Ja, allt, allt är reverb'at. 

Testperson 3: Okej, ja. 

Lukas: Det kan va... 

Testperson 3: Det, det är lite därför också tror jag också och att den är för högt pitch'ad, tror 

jag, jag skulle inte sagt de. Det är nånting mer va? 

Lukas: Ja, på attack... 

Testperson 3: Piano, shaker... 

Lukas: På attacken är det två saker också. Är den lite ful för att den hörs så jävla dåligt. Det är 

ett kameraljud igen fast så är det en annan sak på... 

Testperson 3: Njä, jag hör inget kameraljud där. 

Lukas: ...det är bjälken, den här...samma som på gitarren, den här *dinn* 

Testperson 3: Jaa... 

Lukas: Japp. 

Nicklas: Men det är intressant de där, det är inte en shaker. 

Testperson 3: Nä.. 
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Lukas: Nä, just de är det inte heller, de är bara... 

Nicklas: Det är en vattenkran. 

Lukas: Kran bara... 

Testperson 3: Ja! Okej. De *schhhh* 

Lukas: Ja. 

Testperson 3: Som slår...som du bara, öppnas? 

Nicklas: Bara öppnas. 

Testperson 3: Och sen så, cutoff. Ja. Ja, för de, den har de iallafall den shaker kvalitén, av den 

den är *schhhh*. 

Lukas: Ja, så helheten, hur interagerade ljuden? Öppen fråga. 

Testperson 3: Det här va fan ännu värre asså. 

Lukas: Ja. 

Testperson 3: För det låter mer som att det är olika separata ljud som är sammanslagna. För att 

man inte hör nåt av ljuden då såklart. Det maskerar tror jag lite grann i mitt huvud. Vad va det 

mer? Hur skulle jag beskriva ljudet som helhet?  

Lukas: Ja. 

Testperson 3: Dåligt. Distant, det är inte så, det sitter inte ihop alls liksom. Det finns ingen, 

genomgång. 

Lukas: Ja, just de, egenskaper i mjukt, hårt, starkt, kort...långt. 

Testperson 3: Också lite såhär, bara att det blir lite knasigt överlag. Ja...det...asså pitchen gör ju 

extremt skumt i och med att det ändras beroende på, fast att det är en annan tonalitet, vilket är 

intressant men det blir lite såhär...vad är det som händer...på grund av...och sen helt plötsligt 

pitchar den upp igen och går liksom, det blir som en...ja jag vet inte. Den liksom börjar pitcha 

om igen varje octav, man skulle vilja göra tvärtom.  

Lukas: Okej, jaa det va... 

Nickas: Har, har du nån kontext på det här? 

Lukas: Kontext..ja, de va ju. 

Testperson 3: Nån kontext som i vad? 

Nicklas: Ja, kan du sätta den i nåt vardags... 

Testperson 3: När det här händer? Det här känns som en såhär, fem barn hemma som såhär ska 

skapa sin egna orkester fast dom har liksom... 

Lukas: Nån har råkat... 
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Testperson 3: Nån är lite äldre och sätter sig vid ett piano och dom andra liksom...nån får 

vattenkranen liksom, bara nu när jag vet att det är en vattenkran. Det andra ljudet var väl lite 

mer typ såhär musikaliskt nån som försöker faktiskt sampla ihop nånting...skulle jag tro. Där 

skulle jag sätta det mer i en kontext fast väldigt oprocessat fortfarande, inte jätte, inte 

jättejättebra liksom.  

Lukas: Yeboi. Tack så mycket för din tid. 

Testperson 3: Ja. 

 

9.5 Testperson 4 
 

Testperson 4: Asså, pianot pitch'ar ju men den andra ljudet pitch'ar inte. 

Lukas: Jo, det gör de. 

Testperson 4: Det är samma pitch hela tiden, elle? 

Lukas: Nja.. 

Testperson 4: Det kanske den gör.. 

Lukas: Det gör den. 

Testperson 4: Men...ja det gör den...Hör, hör du inte? 

Lukas: Du har hittat en bugg i systemet där, för att kolla här, om, om du gör såhär..nu hör du 

ju.  

Testperson 4: Nu jävlar, va låg den är. 

Lukas: Ja. 

Testperson 4: ok, ok, ok. Men det är min tur nu. 

Lukas: Jag skriver ner detta.  

Testperson 4: Ey, får jag höja lite eller? 

Nicklas: Jaja. 

Testperson 4: Ni har ingenting på...ingenting på pitchen heller. Är dom här nånting då? Har ni 

sustain pedal eller? 

Lukas: Om du hittar en.  

Testperson 4: Okej. 

Nicklas: Nu får du inte röra den mer.  

Testperson 4: Okej.  

Nicklas: Nu får du rulla undan lite. Kunde du urskilja några specifika ljud? 
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Testperson 4: Ja..det är ett piano...sen är det nåt typ papper tycker jag det låter som asså...och 

sen så är det nån annan typ klockaktig som *ding*, asså typ nån penna eller nånting som slår 

på nåt glas eller nånting, jag vet inte.  

Nicklas: Okej. 

Testperson 4: Som studsar liksom pennan. 

Nicklas. Okej.  

Testperson 4: Ja. 

Nicklas: Vad får dig att tro att det är en penna? 

Testperson 4: Nä, jag vet inte. Det låter som att...asså om jag hade slagit på nånting så studsar 

det liksom, jag vet inte om varför det är just en penna men det låter som en penna liksom mot 

ett glas. Jag kan inte beskriva varför just men jag tycker det låter som de. 

Nicklas: Pappret då? Varför låter det som ett papper liksom? 

Testperson 4: Det låter så prassligt liksom, jag vet inte hur man ska...för det behöver inte vara 

ett papper det kan ju vara något helt annat. Det kan ju bara vara en mic i en...jag vet inte, men 

nånting, nånting prassligt liksom.  

Nicklas: Okej.  

Lukas: Dom har inte blivit omgjorda av, på nånting eller så mycket iallafall. 

Testperson 4: Ni har inte modifierat dom? 

Lukas: Lite, lite.. 

Testperson 4: Course, och EQ, och reverb och grejer? 

Lukas: Nä. 

Nicklas: Hur kände du att ljuden interagerade tillsammans? 

Testperson 4: Ja, det här är ju en underbar fråga. 

Lukas: Där kommer ju pitch'en in. Vafan va det dock, vänta..det är bara, där funkar det ju, ja, 

jag vet inte. 

Testperson 4: Ja, ibland så går det, ibland så går det inte. 

Lukas: Det, det är den här, den fuckar, jag vet inte varför den fuckar ur. 

Testperson 4: Den pitch'ade hela pianot. 

Lukas: Vad sa du? 

Testperson 4: Pitchade hela octaven här. 

Lukas: Ja, jag vet, men den ska ju följa med här. 

Testperson 4: Ja, ja. Vad va frågan? 

Nicklas: Hur kände du att ljuden interagerade tillsammans?  
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Lukas: Hur var helheten helt enkelt? 

Testperson 4: Hur dom gjorde de? Asså jag, asså, det här är ju intressant.. 

Nicklas: Hur kände du att dom interagerade tillsammans? 

Testperson 4: Dom spelades samtidigt. 

Lukas: Okej.  

Testperson 4: Till sån stor del så tycker jag att dom interagerade men annars så vet jag inte asså, 

det är ju inte så att pitchen av pianot modifierar nånting annat, asså det är ju ingen annan typ 

av..inte vad jag hör iallafall. Asså det är inte nån annan typ av modulation utan det är liksom, 

vad är det kanske tre samples som spelar samtidigt när du trycker på midi... 

Lukas: Du ska få spela igen på den där frågan, vilka ljud det var, så får du fan lista ut de asså. 

Nicklas: Sen, men det är sen. 

Lukas: Det kommer sen just de.  

Nicklas: Du får vänta lite nu Lukas. Jag har fler frågor här. Om du skulle beskriva med ett ljud 

som sammanfattar alla dom här ljuden, det sammanlagda ljudet. 

Testperson 4: Ja. 

Nicklas: Vad skulle de va? 

Testperson 4: Asså nån sak menar du? 

Nicklas: Vad du vill.  

Testperson 4: Nåt som skulle göra det här ljudet.. 

Nicklas: Som du känner... 

Testperson 4: Dagispiano, eller nånting liksom. Asså nåt såhär lek instrument. 

Lukas: Okej.  

Testperson 4: De tycker jag det är. För asså det är inte så att det är det är nåt såhär som påminner 

mig om...nåt annat egentligen, det är väldigt tydligt piano och så är det en massa andra ljud som 

är samtidigt liksom. 

Nicklas: Okej.  

Testperson 4: Det hade vart coolt att ha såhär...förlåt...kossor och katter och grejer..muu, bää. 

Och så med piano. 

Lukas: Du menar ett äkta sånt, ja. 

Nicklas: Om du skulle beskriva hur ljudet är utformat?  

Testperson 4: Utformat.. 

Nicklas: Asså, mjukt, hårt, starkt, kort, långt? 
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Testperson 4: Ja. Det beror ju på hur, jag spelar det liksom. Du har ju kontroll såhär att du kan 

ju...väldigt kort liksom men sen så kan du...då är det väldigt långt liksom. Men sen också om 

du säger ljust eller alltså, du kan ju spela det här uppe väldigt ljust, a jag vet inte jag försöker 

bara svara så bra jag kan på de här frågorna o jag tycker det ba e, det här är ju väldigt mörkt 

men öh, jag tycker inte det är väldigt subbigt asså jag tycker det är, det fattas kanske lite kropp, 

om man får säga så, det känns som ni dragit en EQ från typ 100hertz eller nånting 

Lukas: Hur fan visste du det? 

Testperson 4: High Pass 

Lukas: Nej inte hundra 

Testperson 4: Men det kanske bara är för det här rummet jag vet inte om det är.. sen är det ju 

lite ostämt 

Lukas: Ja pianot är.. 

Testperson 4: Men annars har den en karaktär av en penna som studsar mot ett glas, sen, det 

kan också va.. är det en kran som typ öppnas och stängs? 

Nicklas: Det är vad du tycker 

Testperson 4: Va sa du? 

Nicklas: Frågan är vad du tycker att det är 

Testperson 4: A det är nåt kanske, det kan ju va en stekpanna man vet ju inte 

Nicklas: Kan du sätta in ljudet i en kontext? 

Lukas: Eller nåt av ljuden, det är väl.. 

Testperson 4: Jag fattar inte frågan 

Nicklas: Kan du sätta in ljudet i nån vardagshändelse, eller kan du sätta in den i nån typ av del 

eller nån typ av sak. 

Testperson 4: I helhet eller dom separata delarna? 

Nicklas: Hela typ. 

Testperson 4: Ja nä men som jag sa innan, typ dagis eller nån sånhära skola, musikskola för 

barn liksom, det kanske det här pianot passar in i 

Nicklas: Okej, ska vi ta nästa. 

Lukas: Du får lista ut ljuden nu. 

Testperson 4: Vadå är det här nåt annat ljud? 

Lukas: Nä. 

Testperson 4: Nej. 

Lukas: Ja men nu har vi redan fuckat up våran.. vad heter det.. nu spelar vi.. 
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Testperson 4: Det är väl en kran eller? 

Lukas: Det är en kran. 

Testperson 4: Det är det. 

Lukas: Men det är andra ljud också, det är en del liksom 

Testperson 4: Ja pianot och så så är det, asså den här också "dih duh" 

Lukas: Jag tror inte du kommer, jag kan ju avslöja  

Testperson 4: Nej! Asså det påminner ju om en femma som vinglar ner på bordet om du snurrar 

den så "bzzzzuh". Men jag vet inte om vad det är, för det låter ju ompitchat om det är det Eller 

så är det ett glas. 

Lukas: Det är en dörr alltså. 

Testperson 4: En dörr? Va? 

Lukas: aa.. 

Testperson 4: Vadå som ni bara springer igenom? 

Lukas: Vi EQ'ar ju upp dom där, det vi snacka om förut, i 440 och 880. 

Testperson 4: Just de. 

Lukas: Så den får en ton typ. 

Testperson 4: Okej. Hur många tog du, asså, det är grundtonen och octaver eller? 

Lukas: Ja.  

Testperson 4: Ja, okej. 

Lukas: Då tar vi nån annan. Nåt annat. 

Testperson 4: Ni börjar på A. 

Lukas: Vi börjar på A...jaja. 

Testperson 4: Är det här en gitarr då? Och så är det ju vatten, och så har du typ EQ'at vattnet 

så...så det låter som att de...*klirr* 

Lukas: Det är fyra ljud. 

Testperson 4: Fyra ljud...men det är gitarr, vatten...vad är de? 

Lukas: Det är två ljud i den. 

Testperson 4: Det är trä mot trä. Nä, jag vet inte, det är la nånting, nåt slag är de ju. Nä, jag vet 

inte vad det är egentligen. Men det kanske...kanske slag mot gitarren, asså den akustiska 

gitarren.  

Lukas: Det är en kamera, de här.. 

Testperson 4: Jaha... 

Lukas: ...och en bjälke som vi slog mot. 
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Testperson 4: Okej. Men det är ändå, du har EQ'at vattnet eller? 

Lukas: Allting är de. 

Testperson 4: Så att, så att det ska va en ton. 

Lukas: Ja. 

Testperson 4: Allt är de? 

Lukas: Allt. 

Testperson 4: För man hör typ, man hör typ, asså...när vattnet när, när det ändrar sig att när 

vissa, vad heter de, dom här spikes'en, som ni har gjort att det blir...*klirrr* Att man hör just 

dom frekvenserna spike'ar liksom. 

Lukas: I know.. 

Testperson 4: Frågor på de? Är det inte samma frågor på dom här? 

Lukas: Samma frågor. 

Testperson 4: Kör dom också. 

Lukas: Det här är en kvalitativ undersökning har jag hört.  

Nicklas: Kan du utskilja några ljud? 

Testperson 4: Ja de, ja. Men det har exakt. 

Lukas: Redan gjort. 

Nicklas: Det jag säger. 

Lukas: Kontexten är det samma, det blir ju det samma. 

Testperson 4: Va det nånting som vi missa? 

Nicklas: Hur känner du att ljuden tillsammans interagerade? 

Testperson 4: Jag tycker inte dom interagerar på nåt speciellt sätt liksom. Som precis, som innan 

jag hör inte nån...är dom behandlade separat eller är dom behandlade...för jag tycker dom låter 

som att dom är behandlade separat, så att det är separata...som ni lagt på nån EQ så på nån av 

grejerna så är det olika beroende på vilket, om det är vattnet eller om det är pianot.  

Lukas: Vad menar du att det är EQ? 

Testperson 4: Asså om allting sammar...om det går igenom ett reverb eller nånting liksom. 

Lukas: Det gör de ju... 

Testperson 4: Det gör de? Det hade inte jag sagt... 

Lukas: Jo det gör de. 

Testperson 4: De gör de? Tillsammans? Allting? 

Lukas: Allting går tillsammans. 

Testperson 4: Så efterklangen är ju en...modulation av alla ljuden. 
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Lukas: Mmmm. 

Testperson 4: Janä. 

Lukas: Nä, tack. 

Testperson 4: Jag tycker inte. Ja, ja.  

Nicklas: Nån kontext? 

Lukas: De är ja...det är lite samma som första. 

Testperson 4: Ja. Fast det här hade ju vart mer så här...gå till universeum och så går man in 

bland fiskarna och så så...här kan du spela lite. 

Lukas: Är det bara för att det är vatten med eller? 

Testperson 4: Ja, och sen så är det lite typ...asså det låter lite som nån så här harpa eller vad 

heter de?  

Lukas: Ok.  

Testperson 4: Tycker jag, vad heter det? Sträng instrument? Så det blir lite Ariel liksom. Ja. 

Lukas: Tack så mycket. 

Testperson 4: Då va det färdigt. 

Lukas: Ja.  

 

9.6 Testperson 5 
Nicklas: Undersökningen är igång, så det är bara att.. 

Lukas: Du får använda tangentbordet sen ska vi fråga frågor efter 

Testperson 5: Aa det låter ju stämt i alla fall 

Lukas: Ja, är du redo för frågorna eller vill du testa mer? 

Testperson 5: Ne jag är redo 

Lukas: Du är redo? nice 

Lukas: Okej 

Nicklas: Men du får ju göra mer 

Testperson 5: Okej 

Lukas: Okej du får klicka lite mer 

Nicklas: Du får ju spela något 

Lukas: Nu får vi fråga dig frågor 

Testperson 5: Aa kör då 

Lukas: Hur många ljud kunde du identifiera? 

Testperson 5: Då får jag inte spela? 
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Lukas: Ne 

Testperson 5: Nåt såhär, de var två rassliga ljud tycker jag 

Lukas: Okej så två... 

Testperson 5: Förutom tonen alltså 

Lukas: Aa okej men nästa fråga är vilka ljud du kunde identifiera, så du får gärna binda ihop 

dem 

Testperson 5: Aa, någon slags maracas typ. Något sådant trä. Typ att man slår en trädbit på en 

trädbit typ 

Lukas: Mm okej 

Testperson 5: Eller maracas. 

Lukas: Något percussion?  

Testperson 5: Och sen.. eller ett rör eller också ett rör med ärter i typ som man såhär vänder och 

vrider på så det låter såhär -skrapande ljud- aa 

Lukas: Hur många ljud skulle du säga att det är? 

Testperson 5: Djur? 

Lukas: Ljud 

Testperson 5: Ljud, ehh okej. Pianotonen och två till 

Lukas: Okej du får testa igen 

Testperson 5: Får jag testa igen? Men den där låter som man spelar poker typ. Vad fan är det? 

Det låter som man typ när man.... någonting som så här -imitation av ljud- på bordet typ. Ni vet 

om man kastar ett mynt så blir det så här -imitation av ljud-. 

Lukas: Mmm, hur många ljud. Ditt slutgiltiga svar? 

Testperson 5: Tre, tonen och grusmaracas och vad heter de här som man har på ölglasburkar? 

Kapsylen som skakar på bordet typ 

Lukas: Det var fyra ljud 

Testperson 5: Tre säger jag, men det var fyra? 

Lukas: Det var fyra, det var fyra. Ska jag berätta ljuden? Vill du veta vad det var för ljud? 

Testperson 5: Jättegärna! 

Lukas: Det var ett piano, det var en bjälke, metalljud, sen var det ett vatten från handfat som 

var maracassaken och sen var det en dörr i slutet 

Testperson 5: Och det är en kran eller? Det här -imitation av ljud- 

Lukas: Det är en kran ja. Ehh. Hur skulle du säga att ljuden interagerade med varandra? 
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Testperson 5: Ooh, tiotusenkronorsfrågan. Asså metalliska ljudet som jag knappt la märke till 

det integrerades ju till hundra procent då. Men sen inte lika. Asså det där skrapkranen eller vad 

det var och det där dörren eller vad ni sa 

Lukas: De låg ute? 

Testperson 5: De binds inte ihop lika bra 

Lukas: Okej okej 

Testperson 5: Plus att den där dörren ligger ju i efterhand liksom 

Lukas: Om du skulle beskriva ett ljud eller om du skulle vad som helst som sammanfattar alla 

ljud, vad skulle det vara? 

Testperson 5: Mhm, aa förutom det uppenbara att det är ljud så skulle jag säga att de ligger i 

ungefär samma spektrum, asså eq mässigt. Det är inte mycket moll eller vad heter det är inte 

mycket subtoner och inte mycket high. Det är någonstans i mitten.  

Lukas: Så i alla fall där så ligger dem 

Testperson 5: Ungefär  

Lukas: Aa okej. Hur tyckte du att ljudet var utformat då? Om det var mjukt, hårt, starkt, kort 

alltså ljudets attribut 

Testperson 5: Tonen är väl aa som en, den är ganska mjuk men resten var ganska hårt och 

kantigt tycker jag 

Lukas: Kan du sätta in ljudet i en kontext? Lite som den förra frågan 

Testperson 5: Alla de här ljuden eller vadå? Eller sam.. 

Lukas: Det sammanlagda ljudet 

Testperson 5: I en kontext vadå? 

Lukas: Vad får de dig att tänka på liksom? 

Testperson 5: Okej, jag tänker på materialen så jag säger typ trä och torkade ärter 

Lukas: Nice, det är bra. Aa då tar vi ett annat ljud här. Då tar vi den igen och då är det samma 

frågor. De har vi sagt till de andra så det får vi säga till dig också. 

Testperson 5:  Yes 

Lukas: Yes, hur många ljud och vilka ljud? 

Testperson 5: Jag tror det är, asså, jag tror inte ni har fyra ljud igen så jag säger tre 

Lukas: Okej, vilka tre? 

Testperson 5: Det är typ en gitarr, asså sträng, någon form av vatten liksom som att ni kör ner 

handen i vatten eller något, plask. Och någon slags timpani eller något, trumaktigt ljud där typ. 

Fast möjligt fyra, men skit samma jag håller mig till tre. 
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Lukas: Det är fyra ljud 

Testperson 5: Såklart 

Lukas: Det är en gitarr, vatten sa du rätt på, sen de andra två. Vill du gissa igen? 

Testperson 5: Någon slags trumma typ.  

Lukas: Okej, det är bjälke. Det är samma ljud som förra, den bjälken och så är det ett till ljud 

under den. Det är en kamera -imitation av ljud-. Det är dem 

Testperson 5: Det hör inte jag, du menar knappen om man trycker på foto typ 

Lukas: Den låter i slutet -imitation av ljud-  

Testperson 5: Alltså det är inte blixten utan.. 

Lukas: Aaa man hör det i slutet, den är exakt i slutet av den här -imitation av ljud- 

Testperson 5: Vänta 

Nicklas: Det är shutterljud 

Lukas: Shutterljud heter det ja. 

Testperson 5: Ne jag hör inte det. Det säger något också 

Lukas: Aa absolut 

Testperson 5: Om ert arbete eller om mig 

Lukas: Hur kände du att ljuden interagerade tillsammans?  

Testperson 5: Tydligen det där kameraklicket fungerar ju till hundratio procent 

Lukas: Det beror på, om det inte låter någonting så kanske det inte funkar. 

Testperson 5: Det låter ju förmodligen. Hur ljuden interagerar? 

Lukas: Mmm, vilka smälter ihop och vilka smälter inte ihop? Bara din personliga åsikt 

Testperson 5: De funkar ju ihop men det där som jag tyckte var metalliskt som trumaktigt typ 

timpani eller det kanske inte lirar jättebra 

Lukas: Det är helt ok, om du skulle beskriva ett ljud som sammanfattar alla ljud vad skulle det 

vara? Du får spela igen 

Testperson 5: Fuktigt 

Lukas: Fuktigt, det är ett tema för den här. Hur tycker du att ljudet är utformat? Är det mjukt, 

hårt, slappt, slakt? Turbulent? 

Testperson 5: Mjukare än förra så jag säger säger lite rundare 

Lukas: Lite rundare än förra? Lite vatten, lite runt? 

Testperson 5: Inte så edge 

Lukas: Okej. Skulle du kunna sätta in ljudet i en kontext? 

Testperson 5: Någon slags tropisk mumbo jumbo 
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Lukas: Tack så mycket! 

Testperson 5: Ja, tack själva 

 

 

 


