
1. Introduktion 
 
 I denna uppsats undersöks vilken inverkan ljudsignalsstrukturen har på individens tolkning 
av en situation. Det vill säga att det som är intressant för denna studie är själva relationen 
mellan uppbyggnaden av en ljudsignal och hur den influerar över individens tänkande. Valet 
att utforska inom detta ämne är, utöver ett personligt intresse för ljudsignalers inverkan på 
individen, även baserad på bristen på forskning kring interaktionen mellan ljudsignalens 
tonhöjd, volym och längd. 
Genom ett experiment undersöks ljudsignalens syfte i förhållande till individen, där teorier 
om tre faktorer presenterade av Gaver och Smith (1990) som vi har valt att framöver kalla för 
elementära faktorer har en central roll i ljudsignalsuppbyggnaden.  
Den första av de elementära faktorerna är bekräftande ljud vars funktion är att ge respons till 
användaren om att en händelse ägt rum. Processljud är nästa faktor som informerar 
användaren om pågående process i systemet, och den sista elementära faktorn är 
navigationsljud vars uppgift är att orientera användaren i den icke överblickbara virtuella 
världen (Gaver & Smith, 1990). Deltagarens tolkning av ljudsignalens syfte i förhållande till 
den tekniska produktens funktion, förstärks och underlättas med hjälp av faktorerna i en 
ljudsignal som vi antar utgör grund i alla ljudsignaler.  
 
Gaver och Smith (1990) skriver en studie om att auditiva ikoner är ljud som motsvarar 
vardagliga händelser och är menade att förmedla användbar information till datoranvändare. 
Enligt författarna lär vi oss att lyssna på ljud på ett speciellt sätt som kan vara musikaliskt- 
eller vardagligt lyssnande. I undersökningen What in the world do we hear, skriver Gaver 
(1993a) att vardagligt lyssnande är en erfarenhet av att höra händelser i världen snarare än 
bara ljud i sig. Med detta menar Gaver att när individen hör ljud i sin vardag lyssnar hon inte 
direkt på ljudet, utan relaterar istället ljudet till en händelse. Ett exempel på detta är att 
individen uppmärksammar ljudet på en bilmotor när bilen är igång, istället för att 
uppmärksamma hur ljudet i sig låter. Med andra ord, använder individen ljud i sin tillvaro 
som en koppling till hädelser istället för att koncentrera sig på själva ljudet. Distinktionen 
mellan vardagligt lyssnande och musikalisk lyssnande, ligger mellan åtskillnaden på 
individers erfarenhet och inte på ljudet. Gaver skriver att erfarenhet av vardagligt lyssnande 
kan utgöra grund för en ny förklarande struktur av förståelsen av ljud och lyssnande. Sådan 
struktur skulle kunna leda individen till bättre förståelse och manipulering av ljud utmed 
dimensioner av ursprung på ljudutlösningsobjekt, snarare än ljudet som objektet framkallar.  
Trots forskning av ljud och lyssnande i århundraden, vet vi fortfarande inte hur exempelvis en 
individ genom att lyssna kan lokalisera att ett ljud kommer från en stor och kraftfull bil 
mötandes i en smal gränd.  
 
Tidigare forskning som nämns nedan, har påvisat att ljudsignaler har en stor påverkan på 
människan. I en studie av Scherer (1977, refererad i Gabrielsson och Lindström, 2001), 
presenteras en teori om musikstrukturens inverkan på emotionella uttryck, där det framkom 
att hög tonhöjd påverkar individen att känna rädsla. Utifrån detta har Gabrielsson och 
Lindström konstaterat att musik med hög tonhöjd väcker individens uppmärksamhet mot fara. 
I Lindströms (2004) avhandling presenteras en teori om interaktionen mellan faktorer, där det 
påvisas att influensen av en specifik faktor kan bero på hur den kombineras med andra 
faktorer, detta i och med interaktionen mellan faktorerna. Som exempel kan vara tonart - 
volym och tonart – tonhöjds interaktioner. Det är möjligt för två helt olika emotioner att 
associeras till samma strukturella faktor, menar Lindström.  



I översikten av Gabrielsson & Lindström (2001) framgår det att korta toner används för att 
uttrycka ilska, därför kan vi anta att en kort signal fungerar som varningsljud.  
 
Ett problem som vi har stött på är bristen på tidigare forskning av samma typ, däremot 
existerar ett antal studier som kan relateras till detta ämnesval. Exempel på sådana studier är: 
Multi- level teori, SPAARS modellen, danger schemata, musikalisk- och vardaglig lyssnande, 
parametriserade ikoner etc. 
 
Teasdale (2000, Dahlgleish och Power) skriver om multi-level teori och relationen mellan 
kognition och emotion där han sedan sätter fokus på SPAARS- modellen. Denna modell som 
står för schematisk, prepositionell, analogisk och associativ representations system beskriver 
den schematiska typnivån som har en direktkoppling till emotioner.  
Teorin om prospektiv kognition som i relation till SPAARS- modellen ger antydan om att ljud 
har en direkt påverkan på emotioner, sammanfattas av MacLeod i Dahlgleish och Powers 
(2000) sammanställda utgivning av studier kring kognition och emotion. Schema relateras till 
en omgång av uppfattningar eller representationer som har inflytelse över organisering av 
information. Formning av scheman är bunden till erfarenhetsbaserad lärande. Det är vid detta 
skede som läsaren introduceras till ”danger schemata” vars funktion är att koda in information 
från traumatiska händelser. Om individen utsätts för stimuli jämförbar till hotande händelser, 
prioriteras bearbetningen av dessa stimuli. I en sådan situation kommer både ljud, bilder och 
tankar uppta uppmärksamhet beroende på vikten av deras innebörd. Framträdandet av sådana 
tankar och bilder avgörs av ”danger schemata”. Exempel på danger schemata som deltagarna 
genom tidigare erfarenheter förknippar till fara kan vara sirenljud som i ambulans, brandbil 
och brandvarnare. Vi tar för givet att deltagarna i detta experiment har erfarenhet nog att 
känna igen hotande situationer och därmed även klassa viss stimuli som tecken på fara. 
Denna teori ger grund för antagandet att stimuli i form av ljudsignal med specifik 
kombination av tonhöjd, volym och längd skulle kunna prioriteras och uppta deltagarnas 
uppmärksamhet beroende på de ”danger schemata” som deltagarna byggt upp. 
 
Mood- congruent memory är ytterligare en teori relevant till uppsatsen som har sammanförts 
av Ellis och Moore (2000, Dahlgleish & Power). Denna teori förenar olika studier om 
sinnestämning som bevisar att det som individen minns till stor del beror på det humör hon 
var på då minnet införskaffades. Vidare menar Ellis och Moore att denna typ av minne blir 
aktuell när information selektivt kodas in medan individen befinner sig i en sinnestämning 
konsistent med den emotionella tonen hos informationen. Författarna anser det vara självklart 
att emotionella sinnestillstånd påverkar inkodning av information, medan teorin om kognitiv 
interference säger emot. Kognitiv interference kan betraktas som konsekvenserna av 
sinnestillstånd som innebär att emotionella tillstånd förorsakar effekt på minnet genom 
distrahering och irrelevanta tankar som leder till att relevanta drag av minnets arbetsuppgifter 
får brist av uppmärksamhet. Teorin om mood– congruent memory anser vi går att motbevisa, 
baserad på erfarenheten att avbryta en intressant diskussion då ex. brandbilen eller 
ambulansen hörs, detta trots bra humör. Det vill säga att individen omedvetet selekterar att 
direkt uppmärksamma och ta in information från omgivningen även om den inte stämmer 
överens med nuvarande humör. Dessa mot argumenterande teorier tas upp i syfte att förstärka 
förankring för valda teorier, men även för att visa att hänsyn har tagits till studier som kan 
utgöra grund för felkälla. 
Teorin om mood-congruent memory kan vara förenlig med vissa situationer, men den process 
som framligger kan, enligt oss, avbrytas om oväntad stimuli överensstämmande till lagrad 
information i deltagarnas ”danger schemata” dyker upp. Vi anser att dessa typer av inkodning 
är intressanta men inte hållbara i alla lägen. Det vill säga att teorierna kan vara gällande i 
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situationer då bedömning inte är av allvarlig eller farlig sort, utan gäller mer vanliga sysslor 
som att lyssna på en speciell musik passande till ens humör.  
 
Cohen (2001, Juslin & Sloboda) skriver om teorin om lagen om förändring, där han påpekar 
att musik bygger upp en förändrande auditiv omgivning och ger effekt på individen i form av 
förväntningar som ställs upp och slutsatser. För denna uppsats kan denna teori innebära att en 
ljudsignal kan leda till att deltagarnas emotioner varierar och anpassas till den förändrade 
auditiva omgivningen som ljudsignalen skapar. Detta faktum gör grund för tanken att 
ljudsignaler har väldigt strakt inverkan på individen och hur de bedömer en situation, detta 
leder till en annan fråga som handlar om hur viktigt det är att ljudsignaler används till rätt 
funktion och syfte. Enligt Cohen, påverkar musiken den känslomässiga uppfattningen av 
händelser, humör och gör att minnet och uppmärksamheten aktiveras.  
 
Gaver och Smith (1990) skriver om att ljudeffekter är ljud som har förbättrats och utvecklats 
men ändå har sin bakgrund i naturligt förekommande ljud. Med naturligt förekommande ljud 
menar författarna, ljud som människor är vana vid i den verkliga världen. Baserad på denna 
teori kan vi påstå att de ljudsignaler som har utvecklats i syfte att användas i detta experiment 
med hjälp av musik instrumentet synt, ändå är ljud som individen är van vid och kan relatera 
till. Experimentets ljudsignaler har komponerats genom synt därefter förbättrats, förstärkts 
och manipulerats med hjälp av datorprogram genom att förändra längd och volym. Detta 
innebär att naturligt förekommande ljud som människor är vana vid kan genom förbättring 
och förstärkning med hjälp av t.ex. en synt, utlösa samma reaktion som det naturligt 
förekommande ljudet hade gjort. Användningen av varierande ljud i teknisk vara har mycket 
potential för ökning av användandet av komplexa system (Gaver & Smith, 1990). Detta vill 
säga att författarna ger oss stöd för påståendet om att ljudsignaler underlättar användning av 
tekniska varor och fungerar som en slags vägvisare för användning av en vara.  
 
Auditiva ikoner reflekterar enligt Gaver (1993b) inte bara kategorier av händelser och objekt 
precis som visuella ikoner gör, utan de är dessutom parametriserade att reflektera sina 
relevanta dimensioner. Tillexempel om en fil är stor, låter den stor och om en pågående 
process börjar gå snabbare, låter det snabbare. Parametriserade ikoner fungerar bra för 
referering till olika dimensioner som storlek och snabbhet. Allmänt möjliggör parametriserade 
ikoner att mycket information förmedlas perceptuellt istället för symboliskt. Vidare menar 
Gaver att ett ljud (original) skulle kunna modifieras så att frekvensen stämmer, sedan genom 
synt ljud utvecklas och ljudsignalen på så vis förbättras.  
 

1.1 Syfte och hypotes 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur individen påverkas av ljudsignaler och hur 
individen kopplar ihop ljudsignaler som en teknisk produkt är avsedd att förmedla. 
Vår hypotes är att specifik kombination av tonhöjd, volym och längd på en ljudsignal kommer 
att ha mest effekt på deltagarnas uppmärksamhet i relation till fara. 
Vidare anser vi att ljudsignaler fungerar som hjälpmedel och underlättar användning av 
tekniska produkter. 

2. Metod 
 
Ljudsignaler förmedlar viktigt information gällande en situation i förhållande till individen, 
därför är det viktigt att kartlägga ljudsignalers influens över människors tolkning av 
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situationer i deras omgivning. Det är viktigt att den information som ljudsignaler är tänkt att 
förmedla, tolkas korrekt av individen. Den information som i denna undersökning har 
fokuserats på att bli förmedlad genom ljudsignaler till deltagaren, är fara, tekniskt fel och 
felaktig användning. Baserad på den teoretiska bakgrunden i denna studie, anser vi att 
ljudsignalens strukturella uppbyggnad spelar en central roll i hur väl passande en signal är till 
en situation och hur väl riktad den förmedlade informationen är till individen. Det vill säga att 
ljudsignalen som ska varna individen för fara ska ha en speciell strukturell uppbyggnad. 
Beroende på den auditiva miljö som ljudsignalen skapar tolkar hjärnan information som den 
tekniska produkten försöker förmedla. Dessutom lockar idén om att med rätt ljudstruktur 
sända stimuli som uppfattas som hotande och kan av deltagare relateras till hotande 
situationer en sådan koppling blir det möjligt att förändra eller åtminstone påverka deltagarnas 
sinnestämning och val av resonemang vid bedömning. 
Experimentet konstruerades så att samtliga deltagare skulle tillhöra samma grupp för att ha 
samma förutsättningar. För experimentet användes musikprogrammet, Acustica, som innehöll 
alla ljudsignaler. Vidare användes enkäter vid bedömning av ljudsignalerna och tillhörande 
information om undersökningens syfte och instruktioner om tillvägagångssätt för 
genomförande av undersökningen (se bilaga I). Undersökningen genomfördes i ett grupprum 
på Blekinge Tekniska Högskolans bibliotek.  
Experimentet var uppbyggt av 8 stycken ljudsignaler med 3 antal påstående vardera som 
mättes genom en skala på 0-7, där 0 innebär ”inte alls” och 7 innebär ”mycket”. Därefter 
följde ytterligare 2 frågor som skulle ge oss bredare uppfattning om ljudsignalers innebörd för 
deltagarna. Vi har valt att i denna undersökning använda oss av ljudsignaler som inte direkt 
har en koppling till en specifik teknisk produkt. Exempel på ett sådant fenomen kan vara att 
individen kopplar ihop ljudet från ex. brandvarnare med fara. Det vill säga att vi vill finna en 
ljudsignal som kan signalera fara utan att låta som en typisk brandvarnarsignal. För att finna 
rätt ljudsignaler har vi lagt fokus på den strukturella uppbyggnaden av ljudsignalen ex. längd, 
volym, tonhöjd och dess effekt på individen. Vi antar att beroende på den ljudsignal som en 
vara besitter för att förmedla information, kommer bedömningen av situationen som är 
kopplad till ljudsignalen att påverkas och förändras genom exempelvis den höga tonarten. 
Viktigt att påpeka är att individen använder ljud i sin tillvaro som en koppling till hädelser 
istället för att koncentrera sig på själva ljudet t.ex. istället för att koncentrera sig på 
ljudsignalens längd eller volym fokusera på minne av en händelse som väcks till liv genom 
ljudsignalen. Igen återkommer vi till ljudstrukturens viktiga roll som nyckeln till 
utformningen av detta experiment. 

 

2.1 Experimentdeltagare 
 
Målet med val av deltagare var en jämnfördelning mellan könen där utav var 8 av deltagarna 
män och 8 kvinnor, oberoende ålder. Population för detta experiment var personer i 
Karlskrona och urval av deltagare avgränsades till studenter från Blekinge Tekniska 
Högskolans bibliotek, oberoende utbildning. 16 personer tackade ja till att delta i 
experimentet, precis som målet var. De tillfrågade var samtliga antingen själva i biblioteket 
eller i grupp på två/tre personer. I och med detta kan det konstateras att åldergrupp eller 
åldersvariation tillkom via bekvämlighetsurval. Urvalet av deltagare utgör grund för bra 
spridning av socialgrupp, utbildning och ålder. Samtliga experimentdeltagare informerades 
om att experimentet var konfidentiellt och enkätsvaren endast skulle användas i syfte att 
utgöra statistiskt data för denna uppsats. Eftersom instruktioner till experimentets utförande 
var väldigt noga, fick vi inget bortfall. 

 3 



Demografiska data för detta experiment kan sammanfattas som följande: jämn 
könsfördelning, 8 män och 8 kvinnor, olika social tillhörighet, olika utbildning. Fast det inte 
har fokuserats på ålder, är det åldersgruppen mellan 20 och 42 som gäller för 
experimentdeltagarna. Åldersmedelvärde för deltagarna i detta experiment är 26 år. 
 

2.2 Material 
 
Som material för vårt experiment användes en Packard Bell dator av modell Easynote R9, 
hörlurar AKG K-66, musikprogrammet Acoustica Mixcraft v2.50 Build 50, synt av märke 
Roland EM55 och en mixerbord Behringer Eurorack MX802A. Experimentet utfördes i ett 
grupprum på ca 10 kvm med ett stort fönster mot hallen, där ingick 6 stolar, 2 bord och 1 
whiteboard. Enkäter i pappersform på 3 sidor delades ut till experimentdeltagarna (se bilaga 
I). Upplägg av enkät innehöll information gällande tillvägagångssätt för experimentets 
utförande, 8 stycken frågor för ljudsignaler med 3 antal påståenden vardera som mättes 
genom en skala på 0-7, där 0 innebar ”inte alls” och 7 innebar ”mycket”. Därefter följde 
ytterligare 2 frågor som skulle ge oss bredare uppfattning om ljudsignalers innebörd för 
deltagarna gällande frågan om ljudsignaler underlättar eller försvårar användning av tekniska 
produkter och hur ofta ljudsignaler används av deltagarna i produkter som är tillgängliga för 
dem. 
 

2.3 Procedur 
 
För att förutsättningarna för en rätt genomförd undersökning utan krångel skulle möjliggöras, 
valde vi att själva genomföra experimentet innan deltagare tillfrågades att delta. Förtestet 
utfördes utan problem och nästa steg i processen verkställdes, vilket var att tillfråga personer 
som var villiga att ställa upp. Tillvägagångssättet för detta experiment var att datorn 
placerades i ett grupprum på högskolans bibliotek, därefter kopplades hörlurar och 
datorskärmen vinklades från deltagarens åsyn för att skapa en mer sluten fokuserad miljö som 
gynnar koncentrationsförmågan. Anledningen till att datorhögtalare inte användes är för att 
ljudet skulle vara direkt riktad till deltagaren utan störande oljud från omgivningen. Vid 
bemötande av individer presenterade vi oss och frågade om de ville ställa upp på en 
undersökning gällande ljudsignaler. Vid jakande svar av den tillfrågade hänvisades individen 
till grupprummet. Deltagaren fick sätta sig på en stol med ryggen vänd mot grupprummets 
fönster, enkäten tilldelades där instruktioner gällande undersökningen presenterades. Efter att 
deltagaren tagit del av försetsbladet (bilaga I sid.1) angavs ytterligare information muntligt av 
oss till deltagaren. Detta för att inte eventuella missuppfattningar skulle uppstå och för att 
enkäten skulle bli rätt ifylld. Vidare information gavs om att deltagaren skulle få lyssna på tre 
testsignaler för att få en klarare uppfattning om hur testet skulle gå till. Efter testversionen, 
började det riktiga experimentet av ljudsignaler och deltagaren lämnades ensam i rummet. 
Grupprummets fönster gav oss insyn på deltagaren och vi kunde utifrån deras kroppsspråk 
tolka situationen, om de var klara med experimentet eller om något inte stod rätt till. Vid 
klartecken av deltagaren om att han/hon var klar med experimentet gick vi in i grupprummet 
och frågade om allt gick bra, kontrollerade att enkäten var rätt ifylld, att kön och ålder angavs. 
Därefter bads deltagaren att besvara ytterligare två följdfrågor som redovisas i bilaga I. Efter 
detta tackades deltagarna för sin tid och hjälp och förberedelser för nästa upplägg av 
ljudkombination verkställdes.  
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2.3.1 Enkätprocess 
 
Enkäterna grupperades efter tillhörande seriekombination 1-4. I syfte att enkätutdelning skulle 
vara slumpvis för varje deltagare rangordnades variablerna; fara, tekniskt fel, felaktig 
användning, på ett sätt som gjorde att varje deltagare fick enkät med samma innehåll men 
olika ordning av variablerna. Vidare slumpades de 8 ljudsignalerna i serie 1-4, genom att 
siffror 1-8 (antal ljudsignaler) skrevs ned på lappar, samlades, skakades om i händerna och 
plockades upp en i taget. På så sätt bildades fyra serier av ljudsignaler. Samtliga enkäter 
delades in i 4 grupper som fick tillhöra sin egen serie av ljudsignaler. Detta innebär att den 5:e 
deltagaren fick samma serie ljudsignaler som den första deltagaren (med serie 1) och den 6:e 
deltagaren fick samma som den andra (med serie 2) osv.  
Varje ljudsignal kodades med tre bokstäver, alltså första signalen i serie 1: H= hög tonhöjd, 
L= låg volym, K= kort signal. Andra signalen i serie 1 fick bokstavskombinationen L- H- L 
och detta eftersom signalen Låg tonhöjd, Hög volym och Lång signal. Denna 
bokstavskombination gjordes i syfte att koppla rätt auditiv signal som deltagaren fick lyssna 
på till rätt ljudsignal (1- 8) i enkäten. På så vis kunde vi även tolka enkäten och falsifiera eller 
verifiera vår hypotes. Detta kunde göras genom att studera de siffror deltagaren markerat för 
varje ljudsignal i enkäten i förhållande till de tre variablerna fara, tekniskt fel och felaktig 
användning. Exempel: första deltagare, ljudsignal 1 hade kombinationen hög tonhöjd, låg 
volym och kort ljudsignal. Deltagaren har ringat in kombinationen felaktig användning 2, fara 
2 och tekniskt fel 3. Detta kan tolkas som att deltagarens uppmärksamhet gällande 
ljudsignalen relateras störst till tekniskt fel, dock inte till så stor utsträckning. Samtliga 
deltagares data summerades och en slutsats drogs om vilken ljudsignal som störst 
förknippades med fara, tekniskt fel eller felaktig användning.  
Grundstrukturen som användes i vårt experiment var: en låg tonhöjd med variation av hög- 
och låg volym, kort och lång signal. En hög tonhöjd med variation av hög- och låg volym, 
kort och lång signal. Samtliga 8 ljudsignaler fanns i alla 4 serier. Serierna skiljde sig åt på så 
vis att de 8 ljudsignalerna kastades om slumpmässigt (via lottning). Omkastningen gjordes för 
att samma ljudsignal ska ha samma förutsättning av deltagarens uppmärksamhetsgrad. De tre 
variablerna felaktig användning, tekniskt fel och fara kastades också om för att skapa samma 
förutsättning för alla tre i förhållande till deltagarens uppmärksamhetsförmåga. 
 
Vidare innehöll enkäten två öppna frågor som här nedan lyfts fram. Dessa två frågor finns 
under rubrik Övriga frågor i enkäten (se bilaga I). Fråga ett lyder; Tycker du att ljudsignaler 
underlättar eller försvårar användning av tekniska produkter? Denna fråga valde vi att 
redovisa med hjälp av ett stapeldiagram. Detta diagram presenteras i resultat- delen i denna 
uppsats. Fråga två i kategorin övriga frågor i enkäten lyder; Hur ofta använder du tillgängliga 
ljudsignaler i de tekniska produkter du har? Denna fråga redovisas i form av stapeldiagram 
där deltagaren fick besvara frågan med hjälp av skalan alltid, ofta, sällan eller aldrig. 
Resultatet för denna fråga presenteras i resultat delen i denna uppsats.  
 

2.3.2 Design  
 
En tre- vägs ANOVA räknades ut för varje beroende variabel (fara, teknisk fel och felaktig 
användning).  
Designen var en 2x2x2 faktoriell inomgrupps design, där tre variabler i två lägen vardera 
inkluderades. Detta innefattar två lägen för tonhöjd (hög och låg), två lägen för volym (hög 
och låg), och två lägen för längd (lång och kort). Den beroende variabeln var en skala avsedd 
att mäta relationen mellan ljudsignal och fara, relationen mellan ljudsignal och teknisk fel, 

 5 



och relationen mellan ljudsignal och felaktig användning. Förutom skalor för beroende 
variabler, fick deltagarna även svara på frågor om ljudsignal underlättar – försvårar 
användning av en teknisk produkt, och frågan om hur ofta deltagarna använder ljudsignaler i 
de tekniska produkter som de har tillgång till, dessa frågor behandlas dock inte i resultat för 
experimentet. Deltagarnas uppgift var att på en skala från 0-7 ange sin uppfattning av vad 
respektive ljudsignal försöker förmedla, vare sig det kunde vara fara, felaktigt användning 
eller teknisk fel. 
 

3. Resultat 
 
Resultatdelen har delats upp i 4 delar i syfte att underlätta uppföljning av mättprocessen och 
beräkning av resultat. Interaktionen mellan de oberoende variablerna analyserades genom en 
tre- vägs ANOVA för var och en av de beroende variablerna. De största kontrasterna som 
framkom bland deltagarnas svar på de olika ljudsignalerna i graderingsskalor analyserades via 
ANOVA. Samtliga beräkningar gjordes i SPSS. 
 
 
ANOVA, Fara 
 
Information som visar att resultat på tre huvudeffekter i förhållande till fara presenteras i 
tabell 1 och figur 1-3 (se bilaga III). Huvudeffekterna är samtliga signifikanta på 1% nivå. 
Figur 1. Variabel tonhöjd i två lägen, som visar att betingelse 1, hög tonhöjd med medelvärde 
3,41 är signifikant på 1 % nivå, [F= 9,69, p< .01]. Figur 2. Variabel volym i två lägen som 
visar att betingelse 1, hög volym med medelvärde 3,2 är signifikant på 1 % nivå, [F= 9,69, p< 
.01]. Figur 3. Variabel längd i två lägen, som visar att betingelse 1, lång signal med 
medelvärde 3,75 är signifikant på 1 % nivå [F= 9,69, p< .001].  Resultat från ANOVA visar 
att huvudeffekten hög tonhöjd, hög volym och lång signal är den ljudsignalsstruktur som 
väcker störst uppmärksamhet till fara. Dessa effekter är s.k. additiva effekter som innebär att 
det ena läget inte utesluter det andra, på så sätt uppnås hög effekt och signifikans. Det 
existerar ingen signifikant interaktion mellan effekterna A-B, B-C, A-C eller A-B-C (se bilaga 
III).  
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Figur 1. Variabel tonhöjd i två lägen, som visar att betingelse 1, hög tonhöjd väcker starkare 
respons i förhållande till fara än betingelse 2, låg tonhöjd.  
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Figur 2. Variabel volym i två lägen, som visar att betingelse 1, hög volym väcker starkare 
respons i förhållande till fara än betingelse 2, låg volym. 
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Figur 3. Variabel längd i två lägen, som visar att betingelse 1, lång signal väcker starkare 
respons i förhållande till fara än betingelse 2, kort signal. 
 
 
ANOVA, Felaktig användning 
 
Betingelse 2 i variabel längd, kort signal som är en huvudeffekt med medelvärde 4,33 är 
signifikant på 1 % nivå [F= 11,36, p< .01]. Detta innebär att det föreligger ett samband mellan 
kort signal och felaktig användning (se tabell 2, bilaga III). 
 
 
ANOVA, Tekniskt fel 
 
Figur 4 visar att interaktionen mellan faktorerna låg tonhöjd och kort signal är signifikant på 
1% nivå [F= 8,72 , p< .01]. Det avvikande medelvärdet är 4,28 för kort signal som i 
kombination till låg tonhöjd med medelvärde 3,89 väcker stark respons i förhållande till 
teknisk fel (se tabell 3, bilaga III). Dessa två faktorer påvisar störst effekt när de kombineras 
med varandra. Det vill säga att den signifikanta relationen till tekniskt fel framkommer endast 
genom en interaktion mellan faktorerna. 
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Figur 4. Påvisar interaktion mellan variabel tonhöjd och längd i två lägen, där betingelse 2 i 
tonhöjd, låg tonhöjd, och betingelse 2 i längd, kort signallängd (se ljus linje) väcker starkare 
respons i förhållande till teknisk fel. 
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Resultat av övriga frågor 
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Figur 5. Tycker du att ljudsignaler underlättar eller försvårar användning av tekniska 
produkter? 
 
Diagrammet ovan påvisar att 15 av 16 deltagare anser att ljudsignaler underlättar användning 
av tekniska produkter. 
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Figur 6. Hur ofta använder du tillgängliga ljudsignaler i de tekniska produkter du har 
tillgång till? 
 
Diagrammet påvisar att samtliga deltagare använder ljudsignaler i de tekniska produkter som 
de har tillgång till. De flesta deltagare svarar att de använder ljudsignaler sällan.  
 
 

4. Diskussion 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur individen påverkas av ljudsignaler och hur 
individen kopplar ihop ljudsignaler som en teknisk produkt är avsedd att förmedla. Vårt 
intresse för ämnet väcktes när vi diskuterade kring de egenskaper och det inflytande 
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ljudsignaler har på individen. Vårt antagande var att specifik kombination av tonhöjd, volym 
och längd på en ljudsignal kommer att ha effekt på deltagarnas uppmärksamhet i relation till 
fara. 
ANOVA analysen gav indikation på att variablerna hög tonhöjd, hög volym och lång signal är 
signifikanta på 1% nivå i förhållande till fara. Resultatet påvisar ingen interaktion mellan 
existerande variabler utan snarare poängterar deras additiva förhållningssätt till varandra. 
Variabeln lång signal visade en markant signifikans som låg på ‰ nivå. Detta innebär att lång 
signal har den centrala huvudeffekten då en teknisk produkt ska förmedla information om 
fara, dvs. varna individen. Ett viktigt påpekande är att den korta signalens effekt inte får 
samma resultat utan de två övriga variablerna. Den andra ANOVA analysen gav resultat som 
påpekar att variabel kort signal är en signifikant huvudeffekt (1% nivå) i relation till den 
beroende variabeln felaktig användning. Detta resultat innebär att information om felaktig 
användning som en produkt ska förmedla till användaren bör bestå av kort signal, för att 
korrekt uppfattning av ljudsignalens syfte ska framstå. Den sista ANOVA analysen gällande 
tekniskt fel visar att det existerar en interaktion mellan faktorerna låg tonhöjd och kort signal. 
Vid kombination av dessa faktorer uppnås hög signifikant interaktion (1% nivå) i relation till 
tekniskt fel. Som en sammanfattning av dessa ANOVA analyser kan vi dra slutsatsen att våra 
valda oberoende variabler är av största vikt för uppbyggnaden av en ljudsignalsstruktur. 
Vidare har resultat i form av diagram klargjort att majoriteten deltagare finner att ljudsignaler 
underlättar användning av tekniska varor. Tillgängliga ljudsignaler i varor som deltagarna har 
tillgång till är sällan använda. Detta utfall kan bero på möjligheten att deltagarna finner 
ljudsignalerna irriterande, störande eller irrelevanta till en specifik funktion.  
 
Med tanke på uppsatsens syfte finner vi de resultat som framkommit mycket intressanta. 
Detta inte bara för att vi har fått bekräftelse på vårt antagande utan även på grund av att 
resultaten har visat sig vara signifikanta och vi har fått se en interaktion mellan faktorer. Vi 
anser att denna studie håller hög intern validitet eftersom vi har haft kontroll över orsak- 
verkan effekten, fått svar på det vi var ute efter och det som var avsett att mätas med 
experimentet, mätes. Däremot är den externa validiteten inte hög eftersom externa effekter 
inte har varit kontrollerade och att experimentdeltagarna skulle kunna bete sig annorlunda i en 
undersökningssituation än de skulle göra i exakt samma situation om det inte vore en 
undersökning.  
 
Meningen med studien var att inte bara betona vikten av ljudsignalen i sig, utan även den 
strukturella uppbyggnaden som utgör grund för ljudsignalen. För att en ljudsignal ska vara bra 
informationsförmedlare till individen, krävs att kombinationen av faktorer lever upp till det 
avsedda syftet med ljudsignalen. Vi anser att den teoretiska bakgrunden har gett oss en stark 
bas att bygga vidare på och har lyft fram idéer som lett till denna uppsats. Att resultatet blev 
som det blev kan bero på att ljudsignalerna påverkade deltagarnas tänkande, men det kan 
finnas andra anledningar och dessa kan förklaras genom återknytning till teoretiska 
bakgrunden. Det är intressant att nykonstruerade ljud förknippas till redan existerande och 
därmed går att relatera till en funktion i en produkt. En förklaring på detta fenomen kan vara 
att de av oss kallade elementära faktorerna bestående av bekräftande-, process- och 
navigationsljud existerar i alla uppbyggnader av ljudsignaler. Med detta menar vi att i varje 
signal finns en faktor som har exempelvis bekräftande effekter. Resultat bekräftar teorin om 
att hög tonhöjd indikerar på fara, vilket vill säga att musikstrukturen har en stor inverkan på 
individen. Vidare har resultat påvisat att inflytelsen av en specifik faktor som ex. lång signal 
ökar i kombination med andra faktorer, särskilt när det gäller variabel fara kan den struktur 
som utgjorde stimuli förknippas med tidigare inkodat information. Den uppmärksamhet som 
ljudsignalens struktur ska ge upphov till, beror på hur individens kognitiva schema kopplas 
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till emotioner (SPAARS-modellen). Vi anser att experimentets ljudsignaler har 
parametriserats genom att deras struktur har manipulerats och förbättrats för att skapa ett mer 
behagligt ljud. Vi anser oss ha lyckats bra med den strukturella uppbyggnaden som 
ljudsignalerna fått och med att lyfta fram vikten av ljudsignaler inflytande på människan.  
Kombinationen hög tonhöjd, hög volym och lång signal anser vi kan vara stimuli jämförbar 
med tidigare inkodad information som lyckades väcka deltagarnas ”danger schemata”, vilket 
kan vara en förklaring till varför vi har fått starka resultat speciellt gällande faktor fara. Andra 
faktorer som vi menar kan ha en inverkan på hur individen uppfattar en ljudsignal och som 
skildras teoretiskt, är tidigare emotionella sinnestillstånd som i Mood- congruent memory och 
kognitiv- interference som påverkar inkodning av information. Vi anser att dessa typer av 
inkodning är intressanta men inte hållbara i alla lägen. Det vill säga att teorierna kan vara 
gällande i situationer då bedömning inte är av allvarlig eller farlig sort, utan gäller mer 
vanliga sysslor som att lyssna på en speciell musik passande till ens humör.  I och med detta 
kan vi konstatera att ljudsignaler inte enbart uppfattas som ljud, utan med största sannolikhet 
intas, förknippas och relateras till ljudsignaler som redan existerar i vår auditiva omgivning. 
Slutligen kan vi säga att erfarenhet av vardagligt lyssnande utgöra grund för en ny förklarande 
struktur av förståelsen till ljud och lyssnande. 
 
Det som vi i framöver är intresserade att forska vidare på inom ämnet är konstruktion av nya 
ljudsignaler som kan tillämpas i vardagen. Med rätt vetskap om vad människan responderar 
på i en ljudsignal, kan nya ljudsignaler konstrueras att uppfylla rätt syfte i förhållande till en 
specifik funktion i en produkt. Vi finner de resultat som framkommit väldigt intressanta och 
hoppas att de blir en tillgång som uppfyller rådande brist kring forskning inom detta område. 
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Bilaga I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tack för din samverkan! 
 
Vi är två studenter vid Blekinge Tekniska Högskola som läser 
Samhällsvetarprogrammet. 
Denna undersökning utgör en del av vår kandidatuppsats i psykologi och vi är 
tacksamma för att du har valt att ställa upp för oss. 
 
Syftet med undersökningen är att se till vilken utsträckning Du tycker 
ljudsignaler uppfyller för funktion.  
Din uppgift blir att lyssna på en ljudsignal i taget och gradera din tolkning av 
denna i förhållande till tillhörande skala. 
De insamlade uppgifterna kommer att användas enbart för statistiska ändamål.  
Dina svar behandlas konfidentiellt och kommer endast att redovisas i statiska 
beräkningar i denna uppsats. 
 
Du svarar på frågorna genom att på enkäten ringa in endast ett svarsalternativ 
per skala som passar dina tankar.  
 
 
Tack för din tid och lycka till! 
Laurela och Samar 
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Var snäll och svara på varje fråga! 
 
Här börjar undersökningen 
 
Ålder:  
 
Kön:   Man Kvinna      
 
Ljudsignal 1: Till vilken grad väcker denna ljudsignal din uppmärksamhet på: 
 
Fara:   Inte alls 0 1 2 3 4 5 6 7 Mycket 

 
Tekniskt fel:   Inte alls 0 1 2 3 4 5 6 7 Mycket 
 
Felaktig användning:   Inte alls 0 1 2 3 4 5 6 7 Mycket 
     
 
   
Ljudsignal 2: Till vilken grad väcker denna ljudsignal din uppmärksamhet på: 
 
Fara:   Inte alls 0 1 2 3 4 5 6 7 Mycket 

 
Tekniskt fel:   Inte alls 0 1 2 3 4 5 6 7 Mycket 
 
Felaktig användning:   Inte alls 0 1 2 3 4 5 6 7 Mycket 
 
 
Ljudsignal 3: Till vilken grad väcker denna ljudsignal din uppmärksamhet på: 
 
Fara:   Inte alls 0 1 2 3 4 5 6 7 Mycket 

 
Tekniskt fel:   Inte alls 0 1 2 3 4 5 6 7 Mycket 
 
Felaktig användning:   Inte alls 0 1 2 3 4 5 6 7 Mycket 
 
 
Ljudsignal 4: Till vilken grad väcker denna ljudsignal din uppmärksamhet på: 
 
Fara:   Inte alls 0 1 2 3 4 5 6 7 Mycket 

 
Tekniskt fel:   Inte alls 0 1 2 3 4 5 6 7 Mycket 
 
Felaktig användning:   Inte alls 0 1 2 3 4 5 6 7 Mycket 
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Ljudsignal 5: Till vilken grad väcker denna ljudsignal din uppmärksamhet på: 
 
Fara:   Inte alls 0 1 2 3 4 5 6 7 Mycket 

 
Tekniskt fel:   Inte alls 0 1 2 3 4 5 6 7 Mycket 
 
Felaktig användning:   Inte alls 0 1 2 3 4 5 6 7 Mycket 
 
 
Ljudsignal 6: Till vilken grad väcker denna ljudsignal din uppmärksamhet på: 
 
Fara:   Inte alls 0 1 2 3 4 5 6 7 Mycket 

 
Tekniskt fel:   Inte alls 0 1 2 3 4 5 6 7 Mycket 
 
Felaktig användning:   Inte alls 0 1 2 3 4 5 6 7 Mycket 
 
 
Ljudsignal 7: Till vilken grad väcker denna ljudsignal din uppmärksamhet på: 
 
Fara:   Inte alls 0 1 2 3 4 5 6 7 Mycket 

 
Tekniskt fel:   Inte alls 0 1 2 3 4 5 6 7 Mycket 
 
Felaktig användning:   Inte alls 0 1 2 3 4 5 6 7 Mycket 
 
 
Ljudsignal 8: Till vilken grad väcker denna ljudsignal din uppmärksamhet på: 
 
Fara:   Inte alls 0 1 2 3 4 5 6 7 Mycket 

 
Tekniskt fel:   Inte alls 0 1 2 3 4 5 6 7 Mycket 
 
Felaktig användning:   Inte alls 0 1 2 3 4 5 6 7 Mycket 
 
 
Övriga frågor: 
 
1. Tycker du att ljudsignaler underlättar eller försvårar användning av tekniska varor? 
 
Underlättar 
 
Försvårar 
 
2. Hur ofta använder du tillgängliga ljudsignaler i de tekniska varor du har tillgång till? 
 
 Alltid Ofta Sällan Aldrig 
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Bilaga II 
 
Tonhöjdbaserad kombination av ljudsignaler:  
Grunden för ljudsignalerna är: 
 
Ljudsignal 1 L 

H 
L 

Ljudsignal 2 H 
L 
L 

Ljudsignal 3 L 
H 
K 

Ljudsignal 4 H 
L 
K 

 
Ljudsignal 5 H 

H 
L 

Ljudsignal 6 L 
L 
L 

Ljudsignal 7 H 
H 
K 

Ljudsignal 8 L 
L 
K 

 
Tolkning av bokstavskombination 
H = Hög tonhöjd/volym 
K = Kort längd 
L = Låg tonhöjd/volym/längd 
 
Bokstavsordning 
Första bokstaven = Tonhöjd 
Andra bokstaven = Volym 
Tredje bokstaven = Tonlängd 
 
Förklaring 
Denna bilaga beskriver de olika baskombinationer av ljudsignaler som existerat i vårt 
experiment. Alltså en låg tonhöjd med variation av hög- och låg volym, kort och lång 
tonlängd. En hög tonhöjd med variation av hög- och låg volym, kort och lång tonlängd. 
Ljudsignalerna kastades om till kombinationer i fyra olika serier. De tre variablerna felaktig 
användning, tekniskt fel och fara kastades också om för att skapa samma förutsättning för alla 
tre i förhållande till deltagarens uppmärksamhetsförmåga.  
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Bilaga III 
 
Tabell 1 
 
ANOVA, Fara 
Effect   F   Sig. 
Tonhöjd   9,687   ,007 
Volym   14,241   ,002 
Längd   43,319   ,000 
Tonhöjd*Volym  1,582   ,228 
Tonhöjd*Längd  1,320   ,269 
Volym*Längd  ,850   ,371 
Tonhöjd*Volym*Längd  2,540   ,132 
 
 
 
Tabell 2 
 
ANOVA, Felaktig användning 
Effect   F   Sig. 
Tonhöjd   ,062   ,807 
Volym   ,108   ,747 
Längd   11,362   ,004 
Tonhöjd*Volym  2,049   ,173 
Tonhöjd*Längd  ,144   ,709 
Volym*Längd  ,523   ,480 
Tonhöjd*Volym*Längd  1,590   ,227 
 
 
 
Tabell 3 
 
ANOVA, Tekniskt fel 
Effect   F   Sig. 
Tonhöjd   ,529   ,478 
Volym   ,845   ,372 
Längd   ,134   ,720 
Tonhöjd*Volym  1,241   ,283 
Tonhöjd*Längd  8,715   ,010 
Volym*Längd  ,049   ,828 
Tonhöjd*Volym*Längd  ,273   ,609 
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