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Leder mer ljud till mindre tidsavvikelser? 
 

Marcus Englund 
 

Timing innebär att bedöma tid och reglera sitt beteende tidsmässigt. 
Precision i timing påverkas bland annat av sensorisk feedback, men det 
är inte känt om starkare feedback ökar precisionen. Femton män och 
fem kvinnor genomförde en synkroniserings- och produktions-uppgift 
där feedbackljuden under produktionen förekom i fem ljudstyrkenivåer 
(65-105 dB i 10 dB steg) och två frekvenser (120 & 4200 Hz). Jag fann en 
signifikant interaktionseffekt mellan ljudnivå och frekvens. Även 
signifikanta skillnader i hur man skattade ljuden och skillnader i hur 
män och kvinnor skattade påträffades. Resultaten motiverar till fortsatta 
studier vilka även bör ta hänsyn till de möjliga felkällor som påträffats. 

 
 
Timing i sin mest grundläggande form är förmågan att bedöma tid och reglera sitt 
beteende tidsmässigt. Medan alla organismer gör detta i olika hög grad är 
människan speciell på så sätt att hon har lätt att uppfatta en regelbunden takt och 
att utifrån denna predicera var och när nästa händelse sker. Det gör det möjligt för 
oss att anpassa vårt beteende efter detta och synkronisera eller koordinera 
rörelser till sådana regelbundna sekvenser.  
 
Människans förmåga till timing är något som vi utnyttjar och värdesätter i våra 
vardagliga liv, men som vi inte alltid är medvetna om. Vi exponeras dagligen för 
regelbundna takter av olika slag, kanske mest märkbart från musik men även från 
maskiner av olika slag. I många fall börjar vi synkronisera med dessa takter, det 
vill säga vi börja återskapa takter genom oss själva, exempelvis genom att trumma 
med ett finger eller bara i tankarna. Denna synkronisering kan både ske medvetet 
och omedvetet (Stephan et al., 2002) och kan ha fysiska och psykiska effekter på 
oss (Edworthy & Waring, 2006). Det är tack vare detta som vi kan navigera genom 
en roterande dörr, kliva på en rulltrappa i farten, eller röra oss till musik.  
 
Timing och takter leder även mindre iögonenfallande effekter på oss. Till exempel 
påverkar intern timing vår förmåga att koordinera bägge våra händer samtidigt 
medan vår andningstakt har visat sig påverkas av takten i musik (Khalfa et Al., 
2007). Förmågan att synkronisera med en takt (ljud med isokrona intervaller) 
påverkas av tiden mellan varje taktmarkering (inter onset interval - IOI) i 
sekvenser av ljud (Madison, 2001). Deltagarna i den studien fortsatte med den takt 
de presenterats, men intervallerna mellan deltagarnas slag varierade, d.v.s. varje 
taktmarkering som deltagarna gjorde kom lite tidigare eller senare än de nyss 
presenterade stimulusljuden gjorde. Variationen ökade i och med att IOI ökade. 
Detta kan bero antingen på att människor inte uppfattar avvikelser av den storlek 
som vi producerar, eller också att vi uppfattar dem men inte kan kontrollera våra 
rörelser tillräckligt bra. Madison och Merker (2002) undersökte detta, och fann att 
känsligheten på 3.5 procent motsvarar variabiliteten, vilket alltså talar för den 
första hypotesen. Frågan är då hur stora avvikelser vi kan tolerera och ändå 
uppfatta dem som en takt, det vill säga att kommande händelser fortfarande är 
predicerbara. När samma personer fick svara på detta blev tröskeln i stället 8.6 
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procent, vilket innebär att det finns en betydande marginal mellan den största 
variabilitet vi kan använda för prediktion och den minsta variabilitet vi 
överhuvudtaget kan uppfatta. Man har även kunnat se att feedback spelar en stor 
roll för timingprecision (Madison & Delignières, 2009). 
 
Förutom dessa egenskaper hos regelbundna takter påverkas vi naturligtvis av 
ljudstyrkan hos de ljud vi hör. Detta är inte så konstigt med tanke på att ju högre 
ljudstyrka man utsätts för ju fler neuron aktiveras i hörselsystemet. En sådan ökad 
stimulering kan rimligtvis tänkas leda till en påverkan av något slag. Ett exempel 
på detta är att motionärer sprang närmare sin maxprestation då de fick lyssna till 
musik som hade ett snabbt tempo (200 bpm) än vad de gjorde då de inte fick 
lyssna på någonting alls eller musik med ett långsammare tempo (70 bpm). En av 
anledningarna till den förbättrade prestationen ansågs vara att deltagarna 
synkroniserade sitt springande med musikens tempo. Deltagarnas prestation 
förbättrades ytterligare då de fick lyssna på musiken med snabbt takt kombinerat 
med hög volym. De uppskattade även aktiviteten mera då de fick lyssna till 
musiken med starkare ljud i båda tempi (Edworthy & Waring, 2006). Andra 
exempel på att ljudstyrka har en effekt är att avslappningsresponsen då man 
lyssnar till musik blir starkast då ljudstyrkan är låg (65-75 dB) jämfört med hög 
(75-85 dB eller 85-95 dB) (Staum & Brotons, 2000). Det finns även bevis för att en 
hög ljudstyrka (90 dB) kan påverka kvinnors tidsuppfattning på så vis att de 
upplever att mer tid förflutit än vad som verkligen varit fallet (Kellaris & Mantel, 
1996). 
 
En möjlig alternativ förklaring till påverkan av ljud starkare än 90 dB är att dessa 
inte bara aktiverar cochlea utan även sacculus. Sacculus har visat sig reagera på 
akustisk aktivering bl.a. bland paddor (Moffat & Capranica, 1976), Siamang 
gibboner (Todd & Merker, 2004), marsvin (Murofushi et al., 1995), katter (McCue 
& Guinan, 1994) och råttor (Jones et al., 2010). Man har sett att aktiveringen av 
sacculus leder till en beteendeförändring. Exempelvis förstärker sacculus ”startle 
reflex” hos råttor (Jones et al., 2010). Moffat och Capranica (1976) tror att det 
hjälper paddor vid parning och Todd och Merker (2004) tror att aktiveringen hör 
samman med sammanhållningen av monogama par hos siamanger. Sacculus 
aktiveringströsklar (över 90 dB och under ca 300 Hz) för människor och andra 
djur ligger också väldigt nära varandra. Vilken funktion den akustiska aktiveringen 
av sacculus har eller vad det leder till bland människor är inte säkert, men en teori 
är att aktiveringen leder till en belöningsrespons i hjärnan (Todd & Cody, 2000; 
Todd, 2001). 
 
Om sacculus projicerar till andra delar av hjärnan (Todd & Cody, 2004) än vad 
cochlea gör är det tänkbart att detta kvalitativt påverkar timingprestationen. Jag 
införde tre designelement för att kontrollera för denna möjlighet. För det första 
användae jag inte bara ljud med basfrekvenser, som är kända för att excitera 
sacculus, utan även ljud som endast har energi över ca 1000 Hz, vilket är långt över 
gränsen för sacclusexcitering som ligger på ca 300 Hz. För det andra förekom 
ljudstyrka parametriskt på nivåer både över och under den ungefärliga gränsen för 
sacclusexcitering vid 90 dB, och för det tredje fick deltagarna skatta sitt 
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välbefinnande, vilket prediceras vara högre vis sacculusexcitering (Todd & Cody, 
2000). Med dessa tre faktorer bör det vara möjligt att utesluta att 
sacculusexcitering förekommit under vissa betingelser, och att effekter av 
ljudstyrka därför måste ha berott på enbart cochleaaktivering. 
 
Då feedback har visat sig minska variabiliteten i en timinguppgift (Madison & 
Delignières, 2009) har jag valt att undersöka om ljudnivån och till viss del 
frekvensen hos feedbackljuden leder till minskad variabilitet. Så vitt jag vet så har 
ingen tidigare tagit med en effekt av ljudnivå och frekvens på hur väl vi utför 
timinguppgifter. Om en effekt skulle hittas så kan det tänkas leda till att tidigare 
forskning kan behöva revideras. För att testa detta har jag valt att låta deltagare 
genomföra en så kallad isochronous serial interval production (ISIP) task, i vilken 
feedbackljuden manipuleras i både ljudnivå och frekvens. ISIP-uppgiften går ut på 
att man presenterar en regelbunden takt för en person som denne skall 
synkronisera med genom att exempelvis slå på en trumma. Den regelbundna 
takten kommer att upphöra efter ett tag och då skall personen fortsätta med att 
producera den takt denne just hört. 
 
Jag hoppas kunna se att en ökande ljudnivå får en positiv effekt på deltagarnas 
prestation (e.g., Edworthy & Waring). Deras deltagare påverkades av takten och 
ljudnivån vilket kan ses som en form av synkronisering och att denna 
synkronisering förstärktes av ljudnivån. Jag förväntar mig även att se en skillnad i 
skattning av ”hur bra mår du av ljudet” mellan ljuden med låg frekvens (120 Hz) 
och hög ljudnivå (95 och 105 dB) och de resterande ljuden eftersom de bör leda till 
en aktivering av sacculus. Det vore även intressant att om det leder till en effekt på 
prestation. 
 
 

Metod 
Design 
De fem olika ljudnivåerna (65, 75, 85, 95 och 105 dB) valdes för att täcka ett 
område från fullt hörbara till väldigt starka ljud, och nivåer som ligger under och 
över vad som krävs för sacculusaktivering. De två olika frekvensnivåerna (120 och 
4200 Hz) valdes för att aktivera eller inte aktivera sacculus. Sammanfattningsvis 
ligger de tre lägsta ljudnivåerna och den högre frekvensnivån under gränserna 
som krävs för att akustiskt aktivera sacculus. Detta resulterar i 10 olika 
kombinationer där två ligger inom området för vad bör ge en aktivering av 
sacculus (se Tabell 1). Utöver dessa 10 betingelser förekom två betingelser med fri 
ljudstyrka, en med det högfrekventa och en med det lågfrekventa ljudet. I dessa 
betingelser påverkades ljudstyrkan av hur hårt deltagaren slog. I slutet av varje 
trial fick deltagaren skatta hur bra hon kände sig, formulerat som ”Jag mår väldigt 
bra”, med syftet att fånga upp eventuell påverkan av belöningssystemet via 
sacculus. 
 

Dessa sammanlagt 12 betingelser förekom två gånger, uppdelade i varsitt block 
med en paus emellan. Betingelserna presenterades i en fix ordning för alla 
deltagare, och innebar att ljudstyrkan först ökade i den första blocket och sedan 
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minskade i det andra blocket, samtidigt som frekvens växlade mellan trials, vilket 
visas i Tabell 1. En slumpad ordning hade inneburit en risk att exponeringen av 
den högsta ljudstyrkan leder till en temporär hörselnedsättning som då påverkar 
resultaten för nästkommande stimuli. 

 
Figur 1. Figuren visar frekvensanalysen av feedbackljudet Tom002. 

 
Figur 2. Figuren visar frekvensanalysen av feedbackljudet Prc008. 

Deltagare 
Totalt deltog 20 personer, 15 män och 5 kvinnor, i åldrarna 12-45 år. Ingen av 
deltagarna hade någon självrapporterad hörselnedsättning. Deltagarna fick 80 
kronor när de fullföljt experimentet.  
Material 
Experimentet styrdes av en dator med ett realtids-operativsystem (freeDOS) och 
ett för ändamålet skapat program. Programmet producerar stimuli, sparar 
responser och styr alla delar av experimentet. Försöksdeltagarna avger sina 
responser genom att slå med en trumstock på en elektronisk trumplatta (Roland 
PD-85) med en piezoelektrisk sensor. Signalerna från plattan detekteras av en 
Alesis DM-5 trummodul som producerar en MIDI-signal som i sin tur skickas till ett 
Roland MPU-401 MIDI-gränssnitt kopplat till datorns ISA-buss. 
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Stimulusljuden producerades av samma Alesis DM-5 ljudmodul kopplad till datorn. 
Ljuden presenterades via ett par högtalare, en för basljuden och en för 
diskantljuden. Den isokrona ljudsekvensen som synkroniserade med bestod av en 
upprepad sampling av ett trumljud. Stimulusljuden som utgjorde feedback ingår i 
fabriksljuden som följer med Alesis DM-5 och benämns där Tom002 (120Hz) och 
Prc008 (4200Hz). För kalibreringen av ljudnivåerna användes en Bruel & Kjaer 
2209 ljudnivåmätare. 
 
Tabell 1. Stimulusordning. 

Tränings- 
omgången 

Första 
omgången 

Andra 
omgången 

dBA Hz dBA Hz dBA Hz 
65 120 65 120 105 4200 
65 4200 65 4200 105 120 
105 120 75 120 95 4200 
105 4200 75 4200 95 120 
  85 120 85 4200 
  85 4200 85 120 
  95 120 75 4200 
  95 4200 75 120 
  105 120 65 4200 
  105 4200 65 120 
  Dyna

misk 
120 Dyna

misk 
4200 

  Dyna
misk 

4200 Dyna
misk 

120 

 
Stimuli 

Stimuli utgjordes av samplade ljud från slagverksinstrument som spelades upp av 
ljudmodulen. Ljuden skilde sig åt i ljudstyrka och frekvensinnehåll, vilka förekom i 
följande kombinationer av de fem ljudnivåerna 65 dBA, 75 dBA, 85 dBA, 95 dBA 
och 105 dBA och frekvensomfång 120 Hz och 4200 Hz och resulterade i 5 x 2 = 10 
kombinationer. Frekvensomfånget kontrollerades med hjälp av Wave lab v3.0 
(Steinberg). Tabell 1 visar alla betingelser och den ordning i vilken de 
presenterades. Den sammanlagda exponeringstiden för alla stimuli och ljudnivåer 
hölls inom gränsvärdena med god marginal enligt en beräkningsmall från 
arbetsmiljöverket (Arbetsmiljöverket, 2005, Johansson, 2009). 
 
Procedur 
Deltagarna fick information om att potentiellt skadliga ljudnivåer skulle användas 
och att de riktlinjer som tagits fram av arbetsmiljöverket följts så att risken för 
hörselskador minimerats. Deltagarna fick skriva under ett informerat samtycke 
där det framgick att de kunde avbryta deltagandet när helst de ville.  
 
Hela sessionen bestod av instruktioner, en träningsomgång, och därefter det 
egentliga experimentet med självskattningen i slutet av varje trial. Träningen 
bestod av fyra trials och experimentet av totalt 24 trials uppdelade på två 
omgångar med 12 i varje. Alla trials bestod av en sekvens med isokrona ljud med 
524 ms IOI som deltagaren skulle synkronisera med, omedelbart följt av en egen-
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genererad sekvens. När deltagaren producerat 80 (20 i träningen) slag hörde 
denne en stoppsignal. Efter stoppsignalen presenterades en skattningsskala (1-9) 
där deltagaren skulle skatta hur lite eller mycket denne höll med om påståendet att 
ljudet fick dem att må bra. Då ett svar matats in och deltagaren slagit ett slag på 
trumplattan presenterades en startsignal. När deltagaren sedan slog på 
trumplattan började nästa stimulussekvens.  
 
Träningsomgångens syfte var att introducera deltagaren till experimentet och att 
få till en effektiv slagteknik för att minska fel som skulle kunna bero på ovana vid 
uppgiften. Jämfört med det egentliga experimentet var trials kortare, 10 
synkroniseringsslag och 20 produktionsslag, och inkluderade ett urval av de 10 
stimuli, enligt Tabell 1. Ljudnivåerna var valda för att ge en god uppfattning av vad 
de kunde förvänta sig i det faktiska experimentet samt så att de skulle vara 
bekanta med de två extremerna av ljudvolymen. Detta för att motverka någon form 
av överraskningseffekt som speciellt de högre ljudstyrkorna skulle kunnat ha. 
 
 

Resultat 
Variabiliteten i deltagarnas sekvenser av producerade intervall redovisas med två 
mått som etablerats i tidigare forskning (Forsman, Madison, & Ullén, 2009; Holm, 
Ullén, & Madison, 2011; Madison, Forsman, Blom, Karabanov, & Ullén, 2009). 
Sekvenser av detta slag karakteriseras av långsamma fluktuationer i medelvärdet, 
vilket innebär att ett mått som SD överestimeras när förutsättningen att data är 
oberoende inte är uppfylld. Local är ett estimat som eliminerar Driftens inverkan 
genom att beräkna skillnader mellan intilliggande värden. Drift estimerar 
fluktuationerna som eliminerats från Local genom att helt enkelt subtrahera Local-
variansen från den totala variansen. Se Madison et al. (2009). 
 
På grund av ett tekniskt fel utsattes de 10 första deltagarna för ljudnivåer som var 
ca 7 dB lägre än avsett. Trots detta presterade de två grupperna likvärdigt över alla 
ljudnivåer, och deras data slogs därför samman. På grund av den stora 
åldersspridningen undersökte jag även om detta gav några effekter, men det 
visade sig inte vara fallet. Det förekom tre kraftigt avvikande Driftvärden för två 
deltagare. Dessa värden ersattes av medianen av de övriga Driftvärden för var och 
en av de två deltagarna.  
 
Ett specialskrivet program användes för att beräkna variabiliteten i sekvenserna 
av IOI i termer av bl.a. Local, Drift, medelvärden och standardavvikelser. För att 
analysera dessa resultat på gruppnivå användes datorprogrammen Statistica 
(Statsoft) och SPSS (IBM Corporation).  
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Figur 3. Drift som en funktion av frekvens och ljudnivå. 

 
 

 
Figur 4. Local som en funktion av frekvens och ljudnivå. 

 
Figur 3 visar att prestationen i Drift skiljer sig mellan betingelserna som ska ha lett 
och de som inte ska ha lett till en sacculusaktivering. Det stämmer delvis med vad 
jag förväntat mig. Eftersom skillnaden i Drift inte enbart finns för det lågfrekventa 
ljudet då en sacculus aktivering bör ha infunnit sig, men även då det inte fanns 
någon aktivering. Man ser även att prestationen var som bäst vid olika ljudnivåer 
för de olika frekvenserna vilket jag inte alls hade förväntat mig. En två-vägs 
inomgrupps ANOVA med Drift som beroende variabel visade en signifikant 
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interaktionseffekt mellan ljudnivå och frekvens (F(4, 76)=2.81, p=0.03), dock 
uteblev signifikanta huvudeffekter för både ljudnivå (F(4, 76)=0.86, p=0.49) och 
för frekvens (F(1, 19)=1.21, p=0.28). 
 
I Figur 4 går det att se deltagarnas prestation i Local och hur det förändrades 
beroende på frekvens och ljudnivå. I figuren ser man nästan motsatta mönster mot 
var som går att se i Figur 3. Då det lågfrekventa ljudet presenterades med hög 
ljudnivå presterade de bättre snarare än sämre och motsatsen gällde för de 
högfrekventa ljuden vilket också går emot mönstret för Drift. En tre-vägs (Block x 
Frekvens x Ljudstyrka) inomgrupps ANOVA med Local som beroende variabel 
visade en signifikant huvudeffekt för block (F(1, 19)=8.78, p=0.007) men inte för 
vare sig ljudnivå (F(4, 76)=0.82, p=0.51) eller frekvens (F(1, 19)=2.43, p=0.14). 
Inga interaktioner var signifikanta. Skillnaden mellan blocken är troligen en 
träningseffekt eftersom variabiliteten var lägre i det andra blocket (16.8 ms) än i 
det första (18.5 ms). 
 
Det har som tidigare nämnts visats av bl.a. Todd att man uppskattar ljud mer då 
det aktiverar sacculus (upp till en viss nivå). Utifrån det ansåg jag att det vore 
intressant att se om ljudnivån påverkade hur deltagarna skattade sin uppskattning 
av ljudet på ett liknande vis. Här använde jag en inomgrupps ANOVA som visade en 
signifikant effekt av ljudnivån på skattningarna (F(4, 76)=8.55, p<0.001). Det 
innebär här att det finns en betydande skillnad i hur deltagarna skattade ljuden 
mellan de olika ljudnivåerna. I motsats till Todds resultat så visar mina en stadig 
minskning i hur mycket man uppskattade ljudnivåerna. 

 
Figur 5. Visar skillnaden i skattning av ’jag mår väldigt bra’ mellanmän och kvinnor över ljudnivå 
till vänster och den högra visar hur skattningarna såg ut över kön. 
 

Då könsskillnader i upplevelsen av ljud visats av bl.a. Staum och Brotons valde jag 
att testa skillnaderna som visas i Figur 5. Ett t-test för oberoende mätningar visade 
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en signifikant skillnad mellan hur män (M=6.12, SD=2.18) skattade jämfört med 
kvinnor (M=4.6, SD=2.43) t(398)=5.86, p<0.001.  
 

 

Diskussion 
 
Jag förväntade mig att ljudnivå haft en effekt på hur väl deltagarna lyckades 
prestera i både Local och Drift. Jag hade även hoppats på att få resultat som visade 
att betingelserna som lett till en aktivering av sacculus gett skattningsresultat som 
avvek från de andra på ett sätt som liknade de Todd (2001) fick 
 
Resultaten stämde inte överens med några av mina förväntningar. Den enda effekt 
av ljudnivå som visade sig gick i motsatt riktning mot hypotesen, det vill säga att 
variabiliteten (Drift) ökade med ljudstyrka. Då deltagarna fick feedback i form av 
det lågfrekventa ljudet var Drift lägre vid de lägre ljudstyrkorna (65 och 75 dB) än 
vid de högre ljudstyrkorna (85, 95 och 105 dB). Det är motsatsen till hur de 
presterade då feedbackljuden utgjordes av det högfrekventa ljudet. Då kunde man 
se mer Drift mellan 65 och 75 dB följt av ett sjunkande Drift-värde ner till 95 dB då 
det börjar plana ut. Trots att skillnaden mellan de olika frekvenserna inte var 
signifikant så tycker jag att det är intressant då det skulle kunna innebära att man 
skulle få större skillnader om man använde sig av andra frekvenser eller mer 
kontrollerade ljud.  
 
Jag ser dock en möjlig felkälla i de två ljuden som användes (Prc008, Tom002). Det 
är så att det lågfrekventa ljudet varade i uppemot 820 ms medan det lågfrekventa 
varade i knappt 140 ms. Den stora skillnad i ljudens varaktighet kan förklara 
varför deltagarnas Drift var högre då det lågfrekventa ljudet presenterades vid 
högre ljudnivåer. Vid de lägre ljudnivåerna hör man inte dess fulla längd lika väl i 
och med att ljudet snabbt tappar i styrka (det har halverats redan efter 200 ms, se 
Figur 1). Medan vid de högre nivåerna blir längden mer uppenbar. När ljudets fulla 
längd blir mer påtagligt tänker jag att det leder till att deltagarna synkroniserar 
sina slag med slutet av ljudet. Det hörbara slutet förskjuts med varje gång 
ljudnivån ökas till upp emot dess faktiska längd (820 ms). På så vis kan deltagarnas 
precision påverkas då själva ljudet varar längre.  
 
Resultaten för skattningen av ljuden och skillnaderna är motstridiga (Figur 4) de 
som Todd (2001) fann då som visade en ökad uppskattning av ljud över 90-105 dB 
jämfört med de efter (105 – 115 dB). Det finns ett par möjliga anledningar till att 
skattningarna tvärtom sjönk med ljudstyrka i denna studie. Todd delade upp sina 
deltagare efter vilka som gillade höga ljud och som gillade att gunga i en grupp och 
resten i den andra gruppen. Hade jag gjort en liknande indelning är det möjligt att 
mina deltagare hade visat ett liknande beteende. För det andra kan personliga 
preferenser hos deltagarna påverkat skattningsresultaten. En sista felkälla 
relaterat till skattningarna är att vissa deltagare uttryckte sig ha varit obekväma 
med att indirekt och direkt vara orsaken till de starka ljuden, då var oroliga för att 
störa andra personer i byggnaden. Jag ser det som sannolikt att fler kan ha känt så 
och att den känslan påverkat hur de valt att skatta ljuden. 
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De resultat jag fått fram kan ha implikationer för vad tidigare forskning visat. Valen 
av ljud kan i vissa fall tänkas ha haft en effekt som inte nödvändigtvis varit 
representativ för det som man velat undersöka. Jag anser också att det kan vara 
intressant att undersöka hur frekvens och ljudnivå påverkar oss i en uppgift där 
det inte försiggår en uppenbar och medveten synkronisering. Om det skulle visa 
sig att specifika kombinationer av frekvens och ljudnivå även i sådana situationer 
negativt påverkar timingprecisionen kan en översyn över vissa arbetsmiljöer 
behöva göras. Nedsatt förmåga till timing kan leda till ökad olycksrisk i 
arbetsmiljöer där man utför handlingar i en regelbunden takt exempelvis i 
fabrikers monteringsband. 
  
Jag kunde se att ljudnivå tillsammans med frekvens hade en betydande effekt på 
prestation i form av Drift men detsamma kunde inte ses för Local. Det fanns även 
skillnader i hur deltagarna skattade olika ljudnivåer. Jag anser att fortsatt 
forskning inom området är motiverat p.g.a. mina resultat och mina felkällor. Nästa 
steg vore att kontrollera de nämnda felkällorna. Användandet av mer 
kontrollerade ljud vore även av stor vikt, t.ex. bör de ha samma varaktighet och, i 
så stor grad som möjligt, samma styrka för att säkerställa att det enbart är 
ljudstyrka och frekvens som förändras. Det vore även intressant att lägga in fler 
frekvenssteg med tanke på att de två frekvenserna jag testade (120 Hz och 4200 
Hz) bara utgör en liten del av vårt hörbara omfång vilket är 20 Hz till 20 kHz. Det 
är möjligt att man kan hitta skillnader mellan ljud som ligger innanför vårt 
optimala frekvensomfång (2 kHz – 5 kHz) och sådana som ligger utanför eftersom 
vårt hörselsystem inte hanterar dem lika väl.  
 
Jag vill tacka min handledare Guy Madison för all den hjälp han gett mig. 
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