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Abstract 
 

Fredell, Emelie (2006).Can a visual impression annul a soundillusion? – A study of the octave 

illusion connected to visual stimuli in form of scores. Falun: The Department of Culture, 

Media and Sciences, Högskolan Dalarna.   

 

The present study origins from Diana Deutschs work with the octave illusion and investigates 

if musically trained subjects can give a more correct perception of the octave illusion if their 

visual senses also get stimulated in form of scores. 

 

Ten subjects, with over 20 years experience playing an instrument, participated in the 

investigation. The result shows that a more correct perception of the octave illusion depends 

on the educational level in scorereading. Four out of five subjects who valued their 

knowledge in scorereading as being good or very good reported that the score corresponded to 

what they could hear in the right ear, which is connected to the dominant hemisphere. When 

they were instructed to focus on both ears three of these subjects reported that the score 

corresponded to what they could hear in the left ear, but that they could not hear the lower 

tone in the right ear. As the scores for the right ear were equal for the identical soundexamples 

this perception could be an indication that stimuli are percieved as being complex and the 

interpretation is alternated to the non dominant hemisphere.  
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1. Inledning 

 
Jag har ett stort intresse för perceptionspsykologi och är fascinerad av människans förmåga att 

kunna gruppera olika sinnesintryck till en enhetlig perception1. För några år sedan kom jag i 

kontakt med Diana Deutschs forskning, där Deutsch studerat olika ljudillusioner som visar att 

det uppstår felaktiga tolkningar av dessa stimuli, det vill säga att försökspersonerna inte kan 

ge en korrekt perception. Ett exempel på detta är oktavillusionen som innefattar två tonhöjder, 

400 Hz och 800 Hz, och två positioner, vänster öra och höger öra. De två tonerna spelas upp 

så att de upprepande växlar mellan varandra och denna sekvens spelas upp samtidigt i båda 

öronen, men med skillnaden att när det högra örat mottar den låga tonen (400 Hz) mottar det 

vänstra örat den höga tonen (800 Hz) och vice versa. Majoriteten av försökspersonerna i 

Deutschs experiment tolkar oktavillusionens stimuli som en hög ton i det ena örat som växlar 

med en låg ton i det andra örat, det vill säga att de uppfattar stimuli som inte existerar. Trots 

att Deutsch genomförde sin första studie av oktavillusionen 1974 finns fortfarande ingen 

övergripande förklaring till varför majoriteten av försökspersonerna ger denna perception.  

 

Enligt gestaltpsykologin är människan beroende av att förstå objekt som helheter för att kunna 

uppfatta dem. När vi hör ett ljud tilldelar vi det olika värden på dess egenskaper, så som 

tonhöjd och ljudstyrka, och genom att sedan kombinera dessa värden bildar vi oss en enhetlig 

uppfattning av ljudet. Vidare har det genom undersökningar visats att de olika värdena på ett 

objekts egenskaper bearbetas separat i nervsystemet. Poljak antog 1926 att hörselsystemet var 

uppdelat i två subsystem, där det ena bearbetade ljudets position och det andra identifierade 

ljudet (Deutsch 1981).  

 
  This system manages to separate sounds entering the ear canal so perfectly by 
  source, it is as if the sounds had reached the ear through different channels 
  rather than as a superimposed air vibration. This means that the peripheral ear, 
  working as a straightforward frequency analyzer, is followed by a second, 
  neural, stage in which the spectral components originally belonging to the same 
  sound are reunited in a single percept. (Plomp 2002: 33) 
 

 

Om man utgår från att hörselsystemet bearbetar sinnesintryck separat i två olika subsystem, 

blir den intressanta frågan hur hjärnan kopplar ihop de olika sinnesintrycken för att skapa en 

enhetlig perception då flera stimuli presenteras samtidigt. Tänk dig att du hör en hög ton i 

                                                 
1 Perception är en benämning för de processer som är aktiva i att tolka sinnesintryck.  

 5



vänster öra. De två värden som hörselsystemet då får är positionen ”vänster öra” och 

tonhöjden ”hög ton”. Tänk dig sedan att en låg ton samtidigt presenteras till höger öra, vilket 

ger hörselsystemet värdera ”höger öra” och ”låg ton”. Om hörselsinnet behandlar tonhöjd och 

position i två olika subsystem blir frågan hur hjärnan kan veta vilken position, höger öra eller 

vänster öra, som hör ihop med vilken tonhöjd, låg ton eller hög ton. Som oktavillusionens 

stimuli visar kan det uppstå en feltolkning när de olika sinnesintrycken från subsystemen 

samordnas, vilket ger upphov till en paradox.  

 

Jag ville studera oktavillusionen vidare och skrev därför en B-uppsats, i vilken jag gjorde en 

genomgång av forskningsläget kring oktavillusionen (Fredell 2005). Med den som grund vill 

jag nu göra en egen undersökning för att studera hur perceptionen av oktavillusionens stimuli 

påverkas om försökspersonerna får tillgång till visuella stimuli i form av noter. 

 
  Sight tends to dominate hearing. When we watch home movies or TV, we hear 
  the voices as coming from the characters on the screen, regardless of where the 
  loudspeakers are located. But without visual clues we do sense the direction and 
  even the distance of sound sources. (Cook 1999: 89) 
 

Enligt citatet ovan kan synintrycken påverka hörselintrycken så att ljudets position styrs av 

bilden. Utifrån detta påstående vill jag därför ta reda på huruvida en mer korrekt perception av 

oktavillusionens stimuli kan ges om hörselsinnet och synsinnet får samarbeta. Notbilderna 

som försökspersonerna i min undersökning får tillgång till överrensstämmer med 

ljudexemplen och om synintrycken tenderar att dominera hörselintrycken borde detta göra att 

försökspersonerna kan uppfatta tonernas position korrekt. Denna undersökning skulle därmed 

kunna visa om perceptionen av ett objekt blir mer överensstämmande med objektet i 

verkligheten om flera sinnen får användas.        
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2. Bakgrund 
 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till min undersökning. Först sker en översiktlig 

genomgång av perceptuell organisering och sedan följer en beskrivning av oktavillusionen 

utifrån Diana Deutschs undersökning från 1974. Kapitlet avslutas med en diskussion kring 

perceptionen av oktavillusionen. 

 

2.1 Perceptuell organisering 
 

Vi upplever de händelser som sker i vår värld genom att tolka de sinnesintryck som når vår 

hjärna. Enligt gestaltpsykologin är vi beroende av att förstå objekt som helheter för att kunna 

uppfatta dem. När vi hör ett ljud kommer vi tilldela det olika värden på dess egenskaper, så 

som tonhöjd och ljudstyrka, och genom att sedan kombinera dessa värden kunna bilda oss en 

enhetlig uppfattning av ljudet.  

 

Gestaltpsykologen Korte kom 1915 fram till att vi grupperar ett objekts värden beroende på 

dess förhållande i tid och rum (Cook 1999: 118). Detta kan exemplifieras genom två lampor, 

som befinner sig med ett visst avstånd från varandra och omväxlande blinkar. Om 

blinkningarna sker tillräckligt snabbt kommer perceptionen av rörelse att uppstå, där ljuset 

förflyttar sig från den ena lampan till den andra. Detta fenomen kallas ”apparent motion” 

(”skenbar rörelse”) och skulle kunna förklaras genom att blinkningarna är identiska och att 

hjärnan därför grupperar dem, eftersom det är mer troligt att det är samma objekt som 

återkommer än att det är två olika, identiska objekt som följer varandra. På samma sätt 

fungerar det när vi ser rörlig bild via film. Filmen består av många bilder som projiceras efter 

varandra och vi sätter ihop dem till en enhetlig perception och skapar på så vis en rörelse. 

Detta förklarar också hur perceptionen av en melodi kan uppstå. Om man har tre toner vilkas 

tonhöjder är långt ifrån varandra kan man skapa en melodi genom att alternera tonerna 

tillräckligt sakta. Om de alternerar alltför snabbt kommer istället perceptionen av tre separata 

strömmar att uppstå (Cook 1999: 116).         

 

Gestaltpsykologin menar att vi använder oss av principer, de så kallade gestaltlagarna, då vi 

grupperar olika sinnesintryck för att skapa en enhetlig perception. De grundläggande 

gestaltlagarna är närhet, likhet, symmetri, god kontinuitet och gemensam rörelse (Cook 1999: 
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32f). Att gruppera efter närhet kan exempelvis innebära att man grupperar toner som ligger 

nära varandra i frekvens och på så vis uppfattar en melodi. Här kan även gruppering efter 

gestaltlagen god kontinuitet spela in eftersom denna innebär att man grupperar objekt som är 

arrangerade så att de uppfattas som en fortsättning på varandra. God kontinuitet kan också 

exemplifieras genom en studie genomförd av Miller och Licklider, där försökspersonerna 

presenterades en ton som alternerade med white noise2 i ett snabbt, repeterande mönster. 

Försökspersonerna upplevde att tonen fortsatte genom bruset, det vill säga att tonen var 

kontinuerlig. Miller och Licklider valde att kalla detta fenomen för ”the picket fence effect”, 

eftersom då vi ser på ett landskap genom ett staket ser vi det som en helhet och inte uppdelat 

efter staketet (Deutsch 1999: 307).       

 

Gruppering efter likhet sker exempelvis då man samordnar toner som är nära varandra i 

klangfärg, vilket gör det möjlig att skilja en violin från en trumpet. Gruppering efter symmetri 

innebär att man grupperar objekt som är symmetriska, eftersom det vore osannolikt att två 

objekt som inte relaterar till varandra skulle kunna uppnå symmetri.  

 

Den starkaste principen är gestaltlagen om gemensam rörelse, vilken medför att man 

grupperar objekt som rör sig i samma riktning. Objekt som exempelvis startar, slutar, ändrar 

ljudstyrka eller ändrar frekvens samtidigt hör troligtvis ihop. Det är genom att gruppera 

harmoniken efter gemensam rörelse som det blir möjligt att isolera ljudet från ett instrument i 

ett komplext ljudfält, det vill säga att exempelvis kunna uppfatta en violin i en hel orkester.  

 

 

                                                 
2 White noise är brus med en jämn nivå (amplitud) över hela frekvensområdet.  
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2.2 Oktavillusionen 
 

Oktavillusionens stimuli innefattar två sinustoner som skiljer sig åt med en oktav, 400 Hz och 

800 Hz. Dessa spelas upp i ett repetitivt mönster, där tonerna växlar mellan varandra. Varje 

ton varar i 250 ms och inga mellanrum finns mellan tonerna. Hela sekvensen varar i 20 

sekunder och presenteras till båda öronen samtidigt, men med skillnaden att när det högra örat 

mottar den låga tonen (400 Hz) mottar det vänstra örat den höga tonen (800 Hz) och vice 

versa. Med andra ord presenteras lyssnaren ett ackord bestående av två toner, vars 

komponenter skiftande byter öra.  

 

I Diana Deutschs undersökning av oktavillusionen från 1974 medverkade 86 försökspersoner 

och följande tabell visar undersökningens resultat i procent (Deutsch 1974). 

 

Upplevd perception 
av oktavillusionens 
stimulus: 

Oktavväxling: 
En låg ton i det ena 
örat växlar med en 
hög ton i det andra 
örat. 

Ensam ton: 
En ton med en 
konstant tonhöjd 
växlar mellan öronen. 

Komplex: 
Olika komplexa 
uppfattningar av 
illusionen. 

Högerhänta (53 st.) 58 % 25 % 17 % 

Vänsterhänta (33 st.) 52 % 9 % 39 % 

 

 

Som det går att utläsa av resultaten uppfattade majoriteten av försökspersonerna en 

oktavväxling, där en låg ton i det ena örat växlade med en hög ton i det andra örat. De flesta 

försökspersonerna upplevde också samma perception då hörlurarna vändes.  

 

Den näst vanligaste perceptionen av oktavillusionen var att en ton med en konstant tonhöjd 

växlade mellan öronen och utöver det fanns det många olika komplexa perceptioner av 

oktavillusionens stimuli. Ingen av försökspersonerna uppfattade stimuli korrekt.  

 

I en senare studie av oktavillusionen som Diana Deutsch genomförde medverkade 250 

försökspersoner, varav 89 % gav den vanligaste perceptionen av oktavillusionen, nämligen 

oktavväxlingen (Deutsch 1983). Följande figur visar oktavillusionens stimuli och den 

vanligaste perceptionen, oktavväxlingen, visuellt. 
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Oktavillusionens stimuli: 
 
 

 

 
 
Oktavväxling, den vanligaste perceptionen: 
 
  

 
 
 
 
 

 
 

2.3 Diskussion kring perceptionen av oktavillusionen  
 

Majoriteten av de försökspersoner som medverkade i Diana Deutschs undersökning av 

oktavillusionen 1974 upplevde oktavillusionens stimuli som en låg ton i det ena örat som 

växlade med en hög ton i det andra örat. Då illusionen i själva verket består av ett ackord av 

de två tonerna, som skiftande byter öra, visar resultaten att det uppstår en felaktig perception 

av oktavillusionens stimuli. Denna feltolkning går inte att förklara med att försökspersonerna 

enbart lyssnat till de toner som spelades upp i det ena örat, eftersom de då enbart också skulle 

uppfatta tonernas position i det örat. Det går heller inte att förklara den felaktiga perceptionen 

med att försökspersonerna växlande uppfattade en ton från vardera örat, eftersom tonhöjden 

på tonerna då inte skulle förändras (Deutsch 1981).  

 

Höger öra 

Vänster öra 

Vänster öra 

Höger öra 

800 Hz 

400 Hz 
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För att kunna definiera oktavillusionens stimuli krävs de två utmärkande egenskaperna 

tonhöjd (låg ton och hög ton) och position (vänster öra och höger öra). Då den höga tonen 

spelades upp i höger öra och den låga tonen spelades upp i vänster öra, uppfattade majoriteten 

av de medverkande försökspersonerna en hög ton i höger öra. När däremot den låga tonen 

spelades upp i höger öra och den höga tonen spelades upp i vänster öra, uppfattade 

försökspersonerna en låg ton i vänster öra. Om man endast ser till vilken tonhöjd 

försökspersonerna uppfattade följde de alltså tonerna som mottogs av höger öra (vilket också 

inträffade då hörlurarna vändes). Ser man istället till i vilket öra försökspersonerna tolkade att 

tonerna var positionerade uppfattades tonen i det öra som den höga tonen spelades upp. För 

att bestämma position följdes alltså det öra som mottog den höga tonen, oavsett om det var 

den höga eller den låga tonen som uppfattades.  
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3. Forskningsläge 
 
Detta kapitel beskriver resultat av forskning som gjorts kring oktavillusionen, med tonvikt på 

Diana Deutschs studier. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

 

3.1 Diana Deutschs studier av oktavillusionen 
 

Diana Deutsch har genomfört flera studier av oktavillusionen med olika infallsvinklar. I detta 

stycke följer en genomgång av några av de resultat som Deutsch har kommit fram till. 

 

3.1.1 Lokalisering sker efter den höga tonen 

Diana Deutschs undersökningar av oktavillusionen visar att majoriteten av försökspersonerna 

uppfattar tonernas position utifrån det öra som mottar den höga tonen. För att ta reda på om 

frekvensen fungerade som en positions ledtråd eller om detta enbart inträffade då 

oktavillusionen konstruerades av tonerna 400 Hz och 800 Hz, genomförde Deutsch en studie 

med andra toner i oktavförhållande, så som 800 Hz och 1600 Hz. Även dessa undersökningar 

visade tendensen att uppfattad position var beroende av vilket öra som mottog den höga tonen 

(Deutsch 1974). Oktavillusionen är därmed inte bunden vid tonerna 400 Hz och 800 Hz, då 

den höga tonen fungerar som en positions ledtråd även vid andra oktavförhållanden. Deutsch 

har också i en studie varierat 800 Hz tonen inom ramen av 10-15 Hz och kunnat konstatera att 

effekten av oktavillusionen är optimal vid oktavförhållanden, men inte är beroende av ett 

strikt harmoniskt förhållande (Deutsch 1976).  

 

Den intressanta frågan är varför positionen uppfattas efter vilket öra som mottar den höga 

tonen. Deutsch såg en möjlig faktor i att den höga tonen upplevdes ha högre amplitud än den 

låga tonen och att positionen därför kopplades till den höga tonen, en hypotes som stärks av 

ELC-kurvorna3. Detta kunde dock dementeras genom ett antal experiment Deutsch 

                                                 
3I en rapport från 1933, skriven av Fletcher och Munson, kan man utläsa att den höga frekvensen teoretiskt sett 
borde uppfattas som starkare än den låga frekvensen, vilket därmed skulle styrka förklaringen att man uppfattar 
positionen i oktavillusionen efter den höga tonen. Fletcher och Munson kom genom sina undersökningar fram 
till att vår hörsel är olika känslig vid olika frekvenser. Vanligtvis brukar man säga att ett mänskligt öra kan 
uppfatta ljud med en frekvens från 20 Hz och med en ljudstyrka från hörbarhetsgränsen 0 dB. Detta är dock bara 
förenklade värden över örats förmåga att uppfatta ljud, då frekvens och ljudstyrka i själva verket samspelar i om 
hur starkt örat tolkar att ett ljud är. Med hjälp av sina undersökningar kom Fletcher och Munson fram till de så 
kallade ELC-kurvorna (Equal loudness contours), där samspelet mellan ljudstyrka och frekvens går att utläsa. 
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genomförde där den ena tonens amplitud ändrades successivt. Resultatet blev att positionen, 

trots att den låga tonen hade en högre amplitud än den höga tonen, uppfattades från det öra 

som mottog den höga tonen. Då amplituden ökade nåddes dock en kritisk punkt där 

nivåskillnaden mellan tonerna blev så pass stor att uppfattningen av tonens position ändrades 

till att uppfattas från det öra som mottog den låga tonen. Det bör nämnas att effekten av 

amplitudskillnaden var subjektiv, då den kritiska punkten, där förflyttningen av 

positionsuppfattningen skedde, varierade mellan försökspersonerna (Deutsch 1981).  

 

En annan hypotes Deutsch hade till att positionsuppfattningen skedde efter den höga tonen 

var att denna stimulerade basilarmembranet tidigare än den låga tonen, vilket ”platsteorin” 

erinrar om4. För att studera detta genomförde Deutsch ett experiment av oktavillusionen där 

de olika tonerna skilde sig åt i startpunkter och slutpunkter, där 400 Hz dels fick ha en tidigare 

startpunkt än 800 Hz på värden från 0-5 ms och dels fick ha en senare startpunkt än 800 Hz på 

värden från 0-5 ms. Resultaten av undersökningen var att positionen uteslutande uppfattades 

efter den höga tonen och Deutsch kunde därmed utesluta att positionen bedömdes efter den 

höga tonen för att den stimulerade basilarmembranet tidigare än den låga tonen (Deutsch 

1981).  

 

Deutsch har antytt att positionsuppfattningen efter den höga tonen kan vara en funktion som 

hörselsystemet utvecklat för att undvika huvudskuggseffekter5 (Deutsch 2004). 

 

3.1.3 Uppfattning av tonhöjd är beroende av dominerande hjärnhalva 

Resultaten av Diana Deutschs undersökningar av oktavillusionen visar att majoriteten av de 

högerhänta uppfattar tonhöjden utifrån de toner som presenteras till höger öra. Höger öra är 

                                                                                                                                                         
ELC-kurvorna visar vilken ljudstyrka som behövs för att olika frekvenser ska upplevas som lika starka. De två 
tonerna i Deutsch studie av oktavillusionen 1974 hade båda en ljudstyrka på 75 dB. Om man utgår från ELC-
kurvorna borde detta göra att den höga tonen upplevdes som starkare, då den låga tonen skulle behöva öka ett 
antal decibel för att hamna på samma upplevda nivå av ljudstyrka (Rumsey 2002: 30).  
 
4 ”Platsteorin” (”the place theory”) baseras på idéer från Helmholtz och har utvecklats av von Békésy. 
”Platsteorin” menar att vilka hårceller som svarar på olika frekvenser har betydelse för hur hjärnan uppfattar ett 
ljud. Längden och fastheten på basilarmembranets fibrer är olika och det göra att membranet har lättare att 
vibrera vid det ovala fönstret där de hårceller som stimuleras av höga frekvenser sitter. Den höga tonen i 
oktavillusionens stimuli skulle därmed kunna stimulera hörselsinnet tidigare, eftersom de hårceller som 
stimuleras av tonen ligger närmare det ovala fönstret än de hårceller som stimuleras av den låga tonen (Hall 
2002: 382).  
 
5 Låga frekvenser, som har en lång våglängd, kan ta sig runt huvudet medan höga frekvenser, som har en kort 
våglängd, har svårare att ta sig runt huvudet. Huvudet kan därmed ”skugga” de låga frekvenserna (Moore 2003: 
235).   
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kopplat till vänster hjärnhalva och den vänstra hjärnhalvan är dominant hos dem som är 

högerhänta (Cook 2002: 19). Deutsch kom därför fram till slutsatsen att enbart tonhöjderna 

som mottas av höger öra uppfattas på grund av att den dominanta hjärnhalvan hämmar den 

icke dominanta hjärnhalvan. Detta skulle också förklara varför komplexa uppfattningar av 

oktavillusionens stimuli är vanligare bland vänsterhänta, då endast två tredjedelar av de 

vänsterhänta har vänster hjärnhalva dominant (Deutsch 1983). Den som har en starkt 

dominerande hjärnhalva kommer konsekvent att följa de tonhöjder som mottas av det 

dominanta örat och hämma de toner som mottas av det andra örat. Hos den som inte har lika 

stark dominans kommer dominansen att kunna växla mellan de olika hjärnhalvorna (först 

vinner den ena, sedan den andra osv.), vilket skapar en komplex perception.  

 

Vidare har Deutsch angående dominant hjärnhalva refererat en undersökning av sinustoner 

genomförd av Naïve, vilken Papçun analyserat (efter Deutsch 1976). I Naïves undersökning 

följde försökspersonerna örat kopplat till den dominanta hjärnhalvan då stimuli bestod av 

mindre än sju komponenter. När fler än sju komponenter ingick i stimuli skiftade dock 

försökspersonerna till det andra örat kopplat till den icke dominanta hjärnhalvan. Papçun såg 

en förklaring till detta i att då stimuli bestod av mindre än sju komponenter kunde 

försökspersonerna hantera informationen i den dominanta, logiska, hjärnhalvan men att då 

fler komponenter ingick blev stimuli komplext och försökspersonerna skiftade därför till den 

icke dominanta, känsloinriktade, hjärnhalvan.   

 

Deutsch ville se om dominansen hos den ena hjärnhalvan var beroende av att tonerna i 

oktavillusionen har ett följande mönster, det vill säga att direkt efter att en tonhöjd 

presenterats i det ena örat presenteras den i det andra örat. I ett experiment där Deutsch bytte 

ut vartannat tonpar i oktavillusionens stimuli mot en ters visades en fullständig frånvaro av 

dominans, då försökspersonerna istället grupperade tonerna efter närhet i frekvens. Deutsch 

kunde därmed konstatera att dominansen endast uppstår i sekvenser där de båda öronen 

mottar samma frekvenser i ett följande mönster (Deutsch 1981). Detta styrks av Deutschs 

undersökningar av skalillusionen. Skalillusionen innefattar två skalor i C-dur, där den ena är 

stigande och den andra är sjunkande. Skalorna spelas upp samtidigt, där varannan ton spelas 

upp i höger öra och varannan ton spelas upp i vänster öra. Det första ackordet som 

tillsammans mottas av öronen är därmed en oktav, precis som i oktavillusionen. Resultaten av 

Diana Deutschs undersökning av skalillusionen visade att försökspersonerna grupperade 

tonerna efter närhet i frekvens, då två olika strömmar, en av de låga frekvenserna och en av de 
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höga frekvenserna, uppfattades. Därmed kunde försökspersonerna härleda både den låga 

tonen och den höga tonen i oktaven i början av skalillusionen, medan endast den ena tonen 

uppfattades i oktavillusionen (Deutsch 1975).  

 

Deutsch studerade också huruvida dominansen var en följd av det snabbt repeterande 

mönstret av tonerna i oktavillusionen. Då oktavillusionens stimuli jämfördes med stimuli där 

endast två tonpar presenterades var dominansen starkare vid oktavillusionens stimuli, vilket 

visar att oktavillusionen är beroende av det snabbt repeterade mönstret av tonerna. Vidare 

placerade Deutsch de två tonparen med en paus på 2750 ms mellan dem och jämförde 

resultatet med två tonpar med samma placering, men där tonerna inte hade en paus mellan sig 

utan istället ljöd längre. Resultaten vid de två olika förutsättningarna liknade varandra och 

Deutsch kunde därmed fastställa att dominansen är beroende av förhållandet i tid mellan 

tonerna, och inte tonernas varaktighet (Deutsch 1981). Deutsch har antytt att hörselsystemet 

kan ha utvecklats på detta sätt för att motverka missledande effekter av eko6 (Deutsch 2004). 

I ett experiment av Haas, där perceptionen av tal studerades tillsammans med ett eko, kunde

Haas fastställa att ekots amplitud kunde göras påtagligt höga innan det uppfattades ha lika hög 

ljudnivå som det direkta ljudet (efter Rumsey 2002: 35).      

 

                                                

 

3.2 Några övriga studier av oktavillusionen 
 

Chambers, Mattingley och Moss genomförde 2002 en undersökning av oktavillusionen efter 

vilken de påstod att den uppfattade skillnaden i tonhöjd generellt svarade till en sekund och 

inte till en oktav och att detta berodde på diplacusis7. Deras resultat har dock dementerats av 

Deutsch genom en undersökning av oktavillusionen där försökspersonerna fick tillgång till en 

synt för att visa vilka toner de uppfattade. Deutsch kunde genom studien konstatera att det var 

en oktav som uppfattades (Deutsch 2004).    

 

Brennan och Stevens genomförde 2002 en studie av oktavillusionen utifrån hypotesen att 

musikalisk träning bidrar till en korrekt perception av oktavillusionens stimuli. Medverkande 

försökspersoner var professionella kantorer, då orgel ansågs ha en harmonik som liknande 

 
6 Reflektioner av ett ljud som når lyssnaren inom 50 ms efter det direkta ljudet integreras med det direkta ljudet, 
medan reflektioner av ett ljud som når lyssnaren över 50 ms efter det direkta ljudet uppfattas som ekon (Rumsey 
2002: 24).  
7 Diplacusis innebär en tonhöjdsförvrängning, så att ett ljud uppfattas som två.  
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oktavillusionens stimuli. Studiens slutsats var att professionella kantorer var mer troliga att ge 

en korrekt perception av oktavillusionen. Hur författarna kommit fram till denna slutsats är 

okänt för författaren till denna uppsats då jag endast har tagit del av arbetets abstract8.  

 

Bruhn genomförde 2004 en undersökning av oktavillusionen, där tonerna förstärktes enligt 

ELC-kurvorna och enbart försökspersoner med musikalisk- eller ljudteknisk träning 

undersöktes. Förstärkningen enligt ELC-kurvorna påverkade inte perceptionen och inga 

generella tendenser att musikalisk eller ljudteknisk träning hade inverkan på perceptionen av 

oktavillusionen påträffades (Bruhn 2004).  

 

3.3 Sammanfattning av forskningsläget 

 
Majoriteten av de försökspersoner som medverkat i Diana Deutschs studier av oktavillusionen 

uppfattar tonernas position efter vilket öra som mottar den höga tonen. Detta sker även vid 

andra oktavförhållanden än med tonerna 400 Hz och 800 Hz och det kan därför konstateras att 

den höga frekvensen fungerar som en positions ledtråd. Varför positionen uppfattas efter den 

höga tonen är inte känt, men Deutschs studier visar att det inte beror på att den höga tonen 

upplevs ha högre amplitud än den låga tonen och heller inte på att den höga tonen stimulerar 

basilarmembranet tidigare än den låga tonen.   

 

Vilken tonhöjd som uppfattas i oktavillusionens stimuli är beroende av dominerande 

hjärnhalva. Att majoriteten av de försökspersoner som medverkat i Diana Deutschs studier 

uppfattar tonhöjden utifrån de toner som presenteras till höger öra beror på att höger öra är 

kopplad till vänster hjärnhalva och den vänstra hjärnhalvan är dominant hos dem som är 

högerhänta. Dominansen blir svagare när längden mellan tonernas startpunkter ökar och den 

är beroende av att tonerna har ett följande mönster, det vill säga att en ton som spelas upp i ett 

öra innan har spelats upp i det andra örat.   

 

Deutsch har antytt att hörselsystemet kan ha utvecklats så att oktavillusionen uppfattas som 

den gör för att motverka missledande effekter av eko och huvudskuggseffekter.  

                                                 
8 http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=13469484  
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4. Syfte och problemformulering 
 
I detta kapitel presenteras syftet med min undersökning och dess problemformulering.  

 

4.1 Syfte  

 
Syftet med min undersökning är att studera huruvida försökspersoner med kunskap i 

notläsning ger en mer korrekt perception av oktavillusionens stimuli om synsinnet samtidigt 

stimuleras i form av noter. Skulle så vara fallet kan det vara en indikation på att en mer 

korrekt perception kan ges om flera sinnen får samverka.  

 

Jag kommer att utgå från Diana Deutschs studier av oktavillusionen och därmed kommer 

undersökningen även syfta till att studera huruvida Deutschs resultat kan valideras genom en 

likartad undersökning. Då endast musikaliskt tränade försökspersoner kommer att medverka i 

uppsatsens undersökning, kan resultaten även påvisa om musikalisk träning påverkar 

perceptionen av oktavillusionens stimuli.   

 

4.2 Problemformulering 

 
Uppsatsens huvudfråga är: 

 

• Blir perceptionen av oktavillusionens stimuli mer korrekt om det kopplas till 

visuella stimuli? 

 

Begreppet ”mer korrekt” innebär att jag måste göra en jämförande undersökning där jag först 

studerar resultatet då försökspersonerna endast får tillgång till audiella stimuli. Detta 

resulterar i att jag även kommer att studera följande bifrågor: 

 

• Kan resultaten av Diana Deutschs undersökning av oktavillusionen från 1974 

styrkas genom en likartad undersökning?  

• Påverkar musikalisk träning perceptionen av oktavillusionens stimuli? 
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5. Metod 
Den metod jag har valt för att besvara min problemformulering är en lyssnarundersökning 

som utgår från Diana Deutschs studie av oktavillusionen från 1974 (Deutsch 1974). Detta 

kapitel ger en närmare beskrivning av utförandet av lyssnarundersökningen.   

 

5.1 Framställning av lyssnarundersökning och stimuli 
 

Oktavillusionens stimuli innefattar två sinustoner som skiljer sig åt med en oktav, 400 Hz och 

800 Hz. Tonerna spelas upp så att de alternerar mellan varandra i ett repetitivt mönster, där 

varje ton varar 250 ms. Sekvensen presenteras samtidigt till båda öronen, men med skillnaden 

att när det högra örat mottar den låga tonen mottar det vänstra örat den höga tonen och vice 

versa. Med andra ord presenteras lyssnaren ett ackord bestående av två toner vars 

komponenter skiftande byter öra.  

 

Min lyssnarundersökning är konstruerad i två delar, där den första delen studerar perceptionen 

då endast audiella stimuli presenteras och den andra delen studerar perceptionen då både 

audiella och visuella stimuli presenteras.  

 

Lyssnarundersökningens första del innehåller två ljudexempel, som båda är konstruerade 

enligt oktavillusionens stimuli, men skiljer sig åt genom vilken ton som spelas i vilket öra 

först. I ljudexempel 1 presenteras den låga tonen först till höger öra och i ljudexempel 2 

presenteras den låga tonen först till vänster öra. Sekvensen varar i 20 sekunder. I Diana 

Deutschs undersökning från 1974 (Deutsch 1974) fick försökspersonerna först lyssna på ett 

ljudexempel och sedan själva vända på hörlurarna för att se om en annan perception uppstod. 

Då jag inte vill antyda undersökningens paradox har jag istället valt att byta plats på 

ljudspåren och på så vis skapa två ljudexempel.  

 

Lyssnarundersökningens andra del innehåller två ljudexempel som är identiska med 

ljudexempel 1, det vill säga oktavillusionens stimuli med den låga tonen i höger öra först. Till 

ljudexempel 3 och ljudexempel 4 presenteras tillhörande notbilder och efter att ha lyssnat på 

ett ljudexempel ska försökspersonen bedöma huruvida notbilden stämmer överens med 

ljudexemplet. Vid ljudexempel 3 ska försökspersonen fokusera på höger öra och den 
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tillhörande notbilden, som bara beskriver tongången till höger öra. Vid ljudexempel 4 

beskrivs tongången till båda öronen och notbilden är konstruerad likt noter för piano, med två 

klaver där den ena beskriver tonföljden till höger öra och den andra beskriver tonföljden till 

vänster öra.  

tillhörande notbilden, som bara beskriver tongången till höger öra. Vid ljudexempel 4 

beskrivs tongången till båda öronen och notbilden är konstruerad likt noter för piano, med två 

klaver där den ena beskriver tonföljden till höger öra och den andra beskriver tonföljden till 

vänster öra.  

  

Höger 
öra 

               
     Ljudexempel 3 
 

 

Vänster 
öra 

Höger 
öra          

     Ljudexempel 4 

 

 

Vad det gäller utformningen av visuella stimuli har jag genom Diana Deutschs studier fått ta 

del av en försökspersons nerskrivna perception (Deutsch 1974). Försökspersonen har använt 

sig av två notrader för att beskriva lokaliseringen av tonerna, en för höger öra och en för 

vänster öra. Detta stärker min idé om att visualisera oktavillusionen på ett liknande sätt då 

formen skulle kunna uppfattas av notkunniga försökspersoner. Att försökspersonen först 

enbart ska fokusera på ett öra ville jag ha med i undersökningen då jag tror att denna notbild 

är enklare att ta till sig om man inte är van vid att läsa flera notrader samtidigt. Detta är också 

intressant för att se om försökspersonen kan urskilja detaljer i helheten.    

 

5.2 Utrustning 

Oktavillusionens stimuli är framställt med hjälp av syntesfunktionen för sinustoner i 

mjukvaruprogrammet Sony Sound Forge 7.0. Notbilderna är konstruerade i 

mjukvaruprogrammet NoteWorthy Composer.     

 

Till lyssnarundersökningen användes en Ipod 30Gb och ett par hörlurar av märket AKG K141 

Monitor.  
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5.3 Testundersökning 

För att studera huruvida uppläggningen av min lyssnarundersökning skulle fungera valde jag 

att genomföra en testundersökning där tre musikaliskt tränade försökspersoner medverkade. 

Försökspersonernas kunskap i notläsning varierade, där en ansåg sig ha mycket god kunskap i 

notläsning, en ansåg sig ha god kunskap i notläsning och en inte kunde läsa noter.  

 

Resultaten av testundersökningen var intressanta, då försökspersonerna gav olika 

perceptioner. Försökspersonen med mycket god kunskap i notläsning gav vid enbart audiella 

stimuli den vanligaste perceptionen av oktavillusionen, att en låg ton i vänster öra skiftade 

med en hög ton i höger öra, men påpekade att det kändes som att det fanns någonting utöver 

dessa toner. Vid ljudexempel 3 och ljudexempel 4 upplevde försökspersonen att notbilden 

beskrev vad denne inte helt kunde formulera vid de tidigare exemplen och ansåg därmed att 

notbilderna stämde överens med ljudexemplen. Försökspersonen som inte kunde läsa noter, 

men hade förståelse för deras uppbyggnad, upplevde vid ljudexempel 1 och ljudexempel 2 en 

hög ton i höger öra och en låg ton i mitten av huvuden. Även denna försöksperson påpekade 

att det kändes som att det fanns flera toner utöver de som försökspersonen kunde beskriva, 

men ansåg inte att notbilderna till ljudexempel 3 och ljudexempel 4 stämde överens med vad 

denne kunde höra. Försökspersonen med god kunskap i notläsning gav den vanligaste 

perceptionen av oktavillusionen vid de enbart audiella ljudexemplen och ansåg inte att 

notbilderna till ljudexempel 3 och ljudexempel 4 stämde överens med vad denne kunde höra.   

 

Genom min testundersökning kunde jag konstatera att uppläggningen av min 

lyssnarundersökning fungerade och att det var en fördel att den genomfördes muntligt, då jag 

kunde ställa följdfrågor om försökspersonen hade problem med att formulera vad denne 

upplevde sig ha hört. Det visade sig också att varierande kunskap i notläsning var givande, då 

resultaten då kunde jämföras genom vilka samband som fanns mellan perception och kunskap 

i notläsning. Testundersökningen var också givande för mig, då jag fick förberedande övning 

inför själva lyssnarundersökningen.  

 

5.4 Urval av försökspersoner 

Förutsättningarna för min lyssnarundersökning är att försökspersonerna har musikalisk 

träning och att de kan läsa noter. Graden av kunskap i notläsning är oviktig. 
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Lyssnarundersökningen ägde rum på kulturhuset Arenan i Falun 2006-11-02. Deltagande 

försökspersoner var medlemmar av Falu Spelmanslag och medverkan var frivillig.   

 

5.5 Lyssningsprocedur 

Lyssnarundersökningen genomfördes muntligt och utfrågningen utgick från en tillhörande 

enkät för att alla försökspersoner skulle få samma instruktioner (för enkät: se bilaga). Varje 

försöksperson instruerades enskilt och fick först en beskrivning av syftet med min 

undersökning. Försökspersonen fick sedan svara på bakgrundsfrågor, vilka också 

genomfördes muntligt. 

 

Vid ljudexempel 1 och ljudexempel 2 fick försökspersonen först lyssna till ett ljudexempel 

och sedan ge en muntlig beskrivning av sin perception. Vid ljudexempel 3 och ljudexempel 4 

fick försökspersonen först studera en tillhörande notbild och sedan lyssna till ljudexemplet 

och samtidigt studera notbilden. Efter att ha lyssnat till ljudexemplet fick försökspersonen 

bedöma huruvida ljudexemplet och notbilden stämde överens.   

 

5.6 Källkritik  

 

Resultaten av en lyssnarundersökning är beroende av vilka försökspersoner som medverkar i 

undersökningen. I min undersökning medverkade endast försökspersoner från Falu 

spelmanslag. Resultaten speglar därmed den försöksgruppen och behöver inte vara 

representativa för alla grupper.  

 

Vid Diana Deutschs studier av oktavillusionen har ljudnivån vid lyssnarundersökningen 

fastställts. Då en sådan mätning av ljudnivån är svår och dyr att genomföra har jag inte kunnat 

fastställa ljudnivån vid min undersökning, men kontrollerat att alla försökspersoner lyssnat 

vid samma nivå. Diana Deutschs studier har också visat att ljudnivån är mindre viktig då 

oktavillusionen uppfattas inom ramen 55 - 85 decibel (Deutsch 1981).   

 

Man bör ha i åtanke att försökspersonerna får lyssna till oktavillusionens stimuli fyra gånger i 

rad. Det kan därmed vara så att de vänjer hörseln vid dess stimuli och på så vis kan 

genomskåda illusionen, då de även får ledning av notbilderna.  

 21



 

Då lyssnarundersökningen genomfördes muntligt kan min närvaro ha påverkat resultaten. Jag 

har dock haft som drivkraft att endast få fram vad det är försökspersonen hör och inte ställa 

ledande frågor. Genom att följa enkäten har också alla försökspersoner fått samma 

instruktioner.  

 

Resultaten av min undersökning är angivna i procent. Jag är medveten om att detta är 

överflödigt då endast 10 försökspersoner medverkade i undersökningen, men för att ge 

möjligheten att enkelt kunna jämföra min undersöknings resultat med Diana Deutschs resultat 

har jag valt att visa dem så.  
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6. Avhandling 
 
I detta kapitel presenteras resultaten av min lyssnarundersökning. Kapitlet avslutas med en 

diskussion kring hur resultaten kan tolkas.  

 

6.1 Presentation av medverkande försökspersoner 
 

Tio försökspersoner medverkade i lyssnarundersökningen, varav fyra kvinnor och sex män. 

Medelåldern för försökspersonerna var 52,7 år, där den yngsta var 37 år och den äldsta var 69 

år. Alla försökspersoner hade över 20 års erfarenhet av att spela instrument, där genomsnittet 

låg på 32 års erfarenhet. Två av försökspersonerna hade studerat musik i form av 

pianolektioner, varav en av dem även studerat 40 poäng musikvetenskap. Två försökspersoner 

rapporterade att de hade tinnitus och en av dem upplevde också nedsatt hörsel på grund av 

ålder.  

 

Försökspersonernas faktiska kunskap i notläsning visade sig inte kunde reflekteras genom hur 

många års erfarenhet av notläsning de hade, då de i flera fall hade haft längre perioder då de 

inte arbetat aktivt med noter. Jag har därför valt att utgå från deras egen uppfattning av deras 

kunskap i notläsning där 5 av försökspersonerna upplevde sin kunskap i notläsning som 

mindre god, 3 av försökspersonerna upplevde sin kunskap i notläsning som god och 

resterande 2 försökspersoner upplevde sin kunskap i notläsning som mycket god.   

 

Alla försökspersoner förutom en var högerhänta och då den vänsterhäntes perception inte 

skilde sig anmärkningsvärt från övriga försökspersoner har jag valt att inte analysera dennes 

resultat separat.  

 

6.2 Resultaten vid enbart audiella stimuli 

80 % av försökspersonerna uppgav vid ljudexempel 1 och 2 den vanligaste perceptionen av 

oktavillusionen, det vill säga att de uppfattade en oktavväxling där en låg ton i det ena örat 

alternerade med en hög ton i det andra örat. Detta är jämförbart med resultaten av Diana 

Deutschs undersökning av oktavillusionen 1983, där 89 % av de 250 medverkande 
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försökspersonerna uppgav den vanligaste perceptionen av oktavillusionen (Deutsch 1983). 

Nedanstående tabell beskriver resultaten i min undersökning. 

 

Upplevd perception 
av oktavillusionens 
stimulus: 

Oktavväxling: 
En låg ton i vänster 
öra växlar med en 
hög ton i höger öra. 

Oktavväxling: 
En låg ton i höger öra 
växlar med en hög 
ton i vänster öra. 

Ensam ton: 
En ton med en 
konstant tonhöjd 
växlar mellan 
öronen 

Ljudexempel 1 60 % 20 % 20 % 

Ljudexempel 2 60 % 20 % 20 % 

 
 
6.2.1 Ljudexempel 1 
 

Sex av tio försökspersoner uppfattade att en låg ton i vänster öra växlade med en hög ton i 

höger öra vid ljudexempel 1. Två av försökspersonerna uppfattade att en låg ton i höger öra 

växlade med en hög ton i vänster öra.  Resterande två försökspersoner gav perceptionen att en 

ton med en konstant tonhöjd växlade mellan öronen och dessa båda försökspersoner var också 

de enda i undersökningen som värderade sin kunskap i notläsning som mycket god.  

 

6.2.2 Ljudexempel 2 
 

Försökspersonernas perception vid ljudexempel 2 hade samma uppdelning i procent som vid 

ljudexempel 1, men fyra av de tio försökspersonerna gav olika perception vid ljudexempel 1 

och ljudexempel 2. De två försökspersoner som uppfattade ljudexempel 1 som att en låg ton i 

höger öra växlade med en hög ton i vänster öra uppfattade ljudexempel 2 som en hög ton i 

höger öra som växlade med en låg ton i vänster öra. På samma sätt uppfattade två av de 

försökspersoner som vid ljudexempel 1 uppgav att en låg ton i vänster öra växlade med en 

hög ton i höger öra istället att en hög ton i höger öra växlade med en låg ton i vänster öra. Alla 

de försökspersoner som vid något av ljudexempel 1 och ljudexempel 2 uppgav att en låg ton i 

höger öra alternerade med en hög ton i vänster öra skiftade perception vid det andra 

ljudexemplet.  

 

En av de försökspersoner som uppfattade ljudexempel 1 och ljudexempel 2 som en ton med 

en konstant tonhöjd som växlade mellan öronen påpekade att tonhöjden vid ljudexempel 2 var 

högre än vid ljudexempel 1.  

 24



 

6.3 Resultaten vid audiella och visuella stimuli 

 

6.3.1 Ljudexempel 3 

Fyra av tio försökspersoner uppgav att notbilden till ljudexempel 3 överensstämde med vad 

de kunde höra i höger öra. Detta kunde inte härledas till hur de uppfattat ljudexempel 1 och 

ljudexempel 2, då alla fyra försökspersoner hade olika perceptioner för dessa. 

Försökspersonerna är namngivna från 1-4 och följande tabell visar deras perception av 

ljudexempel 1-3. 

 

 Försöksperson 
1 
Kunskap i notläsning: 
God 

Försöksperson 
2 
Kunskap i notläsning: 
God 

Försöksperson 
3 
Kunskap i notläsning: 
Mycket god 

Försöksperson 
4 
Kunskap i notläsning: 
God 
 

Ljudexempel 1 En låg ton i 
vänster öra 
växlar med en 
hög ton i höger 
öra 

En hög ton i 
vänster öra 
växlar med en 
låg ton i höger 
öra 

En ton med en 
konstant tonhöjd 
växlar mellan 
öronen 

En låg ton i 
vänster öra 
växlar med en 
hög ton i höger 
öra 

Ljudexempel 2 En låg ton i 
vänster öra 
växlar med en 
hög ton i höger 
öra 

En låg ton i 
vänster öra 
växlar med en 
hög ton i höger 
öra 

En ton med en 
konstant tonhöjd 
växlar mellan 
öronen 

En hög ton i 
höger öra växlar 
med en låg ton i 
vänster öra 

Ljudexempel 3 Notbilden 
stämmer 

Notbilden 
stämmer 

Notbilden 
stämmer 

Notbilden 
stämmer 

 

Försöksperson 1 uppgav den vanligaste perceptionen av oktavillusionen vid ljudexempel 1 

och 2, då denne uppfattade att en låg ton i vänster öra växlade med en hög ton i höger öra. Vid 

ljudexempel 3 påpekade försökspersonen att notbilden stämde överens med ljudexemplet, 

men att detta kunde vara inbillat.  

 

Försöksperson 2 uppfattade vid ljudexempel 1 att en hög ton i vänster öra växlade med en låg 

ton i höger öra och vid ljudexempel 2 att en låg ton i vänster öra växlade med en hög ton i 

höger öra. Försökspersonen påverkades därmed av i vilket öra den låga och den höga tonen 

spelades upp först.  
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Försöksperson 3 uppgav vid både ljudexempel 1 och ljudexempel 2 att denne hörde en ton 

med en konstant tonhöjd som växlade mellan öronen, men att tonhöjden vid ljudexempel 2 

var högre än vid ljudexempel 1.  

 

Försöksperson 4 uppfattade att en låg ton i vänster öra växlade med en hög ton i höger öra vid 

ljudexempel 1 och att detta skiftade vid ljudexempel 2, där en hög ton i höger öra växlade 

med en låg i vänster öra. Även denna försöksperson påverkades därmed av i vilket öra den 

låga och den höga tonen spelades upp först. Försökspersonen påpekade att den höga tonen 

ibland försvann i vänster öra vid ljudexempel 2, men då försökspersonen uppgivit nedsatt 

hörsel på grund av ålder har ingen betydelse lagts vid detta.  

 

Ytterligare en försöksperson upplevde att notbilden för ljudexempel 3 stämde överens med 

vad denne kunde höra i höger öra vad det gäller mönstret att en låg ton skiftade med en hög 

ton. Försökspersonen uppfattade dock att skillnaden mellan tonerna var en sekund och inte en 

oktav och är därför inte medräknad i den procent som uppfattar att notbilden för ljudexempel 

3 stämde överens med vad de kunde höra i höger öra.  

 

Alla de fyra försökspersoner som uppgav att notbilden för ljudexempel 3 stämde överens med 

vad de kunde höra i höger öra uppskattade att de hade god eller mycket god kunskap i 

notläsning.  

 

6.3.2 Ljudexempel 4 

 

Fyra av tio försökspersoner uppgav att notbilden för ljudexempel 4 stämde överens med vad 

de kunde höra i vänster öra. Alla fyra påpekade att höger öra inte stämde överens, då de inte 

kunde höra den låga tonen i höger öra. Tre av dessa försökspersoner hade även uppfattat att 

notbilden för ljudexempel 3 stämde överens med vad de kunde höra i höger öra. Detta är 

intressant då ljudexempel 3 och 4 är samma audiella stimuli och notbilden för höger öra var 

densamma vid ljudexempel 3 och 4. Försökspersonerna som uppfattade att notbilden för 

vänster öra stämde överens med vad de kunde höra vid ljudexempel 4 är namngivna från 1-4 

och följande tabell beskriver deras perceptioner för ljudexempel 1-4.   
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 Försöksperson 
1 
Kunskap i notläsning: 
God 

Försöksperson 
2 
Kunskap i notläsning: 
Mindre god 
  

Försöksperson 
3 
Kunskap i notläsning: 
Mycket god  

Försöksperson 
4 
Kunskap i notläsning:  
God 

Ljudexempel 1 En låg ton i 
vänster öra 
växlar med en 
hög ton i höger 
öra 

En låg ton i 
vänster öra 
växlar med en 
hög ton i höger 
öra 

En ton med en 
konstant tonhöjd 
växlar mellan 
öronen 

En låg ton i 
vänster öra 
växlar med en 
hög ton i höger 
öra 

Ljudexempel 2 En låg ton i 
vänster öra 
växlar med en 
hög ton i höger 
öra 

En låg ton i 
vänster öra 
växlar med en 
hög ton i höger 
öra 

En ton med en 
konstant tonhöjd 
växlar mellan 
öronen 

En hög ton i 
höger öra växlar 
med en låg ton i 
vänster öra 

Ljudexempel 3 Notbilden 
stämmer 

Notbilden 
stämmer inte 

Notbilden 
stämmer 

Notbilden 
stämmer 

Ljudexempel 4 Notbilden för 
vänster öra 
stämmer 

Notbilden för 
vänster öra 
stämmer 

Notbilden för 
vänster öra 
stämmer 

Notbilden för 
vänster öra 
stämmer 

 

Perceptionerna för försökspersonerna 1,3 och 4 är beskrivna vid ljudexempel 3. 

Försöksperson 2, som inte uppfattat att notbilden för ljudexempel 3 stämde överens med vad 

denne kunde höra i höger öra, uppgav vid ljudexempel 1 och ljudexempel 2 den vanligaste 

perceptionen av oktavillusionen. Försökspersonen uppfattade sin kunskap i notläsning som 

mindre god.  

6.4 Sammanfattning av resultat 

Åtta av tio försökspersoner gav vid enbart oktavillusionens audiella stimuli (ljudexempel 1 

och ljudexempel 2) den vanligaste perceptionen av oktavillusionen, en oktavväxling där en 

låg ton i det ena örat växlade med en hög ton i det andra örat. Fyra försökspersoner skiftade i 

vilket öra de uppfattade vilken ton i ljudexempel 1 och ljudexempel 2, det vill säga att om en 

låg ton i höger öra växlade med en hög ton i vänster öra i ljudexempel 1 uppfattades en hög 

ton i höger öra som växlade med en låg ton i vänster öra i ljudexempel 2. Två försökspersoner 

gav perceptionen att en ton med en konstant tonhöjd växlade mellan öronen och dessa 

försökspersoner var också de enda i undersökningen som värderade sin kunskap i notläsning 

som mycket god.     

 

Fyra av tio försökspersoner uppgav att notbilden till ljudexempel 3 överensstämde med vad 

de kunde höra i höger öra. Detta kunde inte härledas till hur de uppfattat ljudexempel 1 och 
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ljudexempel 2, då alla fyra försökspersoner hade olika perceptioner av dessa. Alla fyra 

försökspersoner värderade sin kunskap i notläsning som god eller mycket god.  

 

Fyra av tio försökspersoner uppgav att notbilden för ljudexempel 4 stämde överens med vad 

de kunde höra i vänster öra, men att de inte kunde höra den låga tonen i höger öra. Tre av 

dessa försökspersoner hade även uppfattat att notbilden för ljudexempel 3 överensstämde med 

vad de kunde höra i höger öra. Detta är intressant då ljudexempel 3 och 4 var samma audiella 

stimuli och notbilden för höger öra var densamma vid ljudexemplen.  

 

6.5 Diskussion kring lyssnarundersökningens resultat 

 

6.5.1 Perceptionen vid enbart audiella stimuli 

Utfallet vid undersökningen av oktavillusionens audiella stimuli överensstämmer med 

Deutschs undersökningar av oktavillusionen, då majoriteten av försökspersonerna uppfattar 

oktavillusionens stimuli som en oktavväxling, där en låg ton i det ena örat växlar med en hög 

ton i det andra örat. Resultaten av Deutschs studie av oktavillusionen från 1974 kan därmed 

styrkas och vidare kan min egen undersökning inte framlägga bevis för att musikalisk träning 

påverkar perceptionen av oktavillusionen.       

 

6.5.2 Perceptionen vid audiella och visuella stimuli 

Fem av tio medverkande försökspersoner värderade sin kunskap i notläsning som god eller 

mycket god. Av dessa fem försökspersoner uppgav fyra att notbilden för ljudexempel 3 

stämde överens med vad de kunde höra i höger öra. Ingen av de försökspersoner som 

värderade sin kunskap i notläsning som mindre god kunde uppfatta denna koppling mellan 

notbilden och ljudexemplet. Detta ger en indikation på att en större kunskap i notläsning kan 

ge en mer korrekt perception av oktavillusionen vid tillgång till visuella stimuli.  

 

De fyra försökspersoner som uppgav att notbilden för ljudexempel 3 överensstämde med vad 

de kunde höra i höger öra hade alla olika perceptioner vid ljudexempel 1 och ljudexempel 2, 

vilket visar att notbilden ger information som inte är beroende av hur försökspersonerna 

uppfattat oktavillusionens stimuli enbart audiellt. Vid ljudexempel 1 och ljudexempel 2 gav 

de fyra försökspersonerna alltså olika perceptioner, men då de fick tillgång till visuella stimuli 

kunde de alla ge samma perception.  
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John Sloboda, som studerat psykologin kring att kunna läsa musik genom noter, anser att 

kunskap i notläsning är värdefullt vetande hos musiker. 

 
  It is hardly necessary to state that a musician with sight-reading facility has an 
  immense advantage over other musicians in nearly all walks of musical life. 
  Many professional musicians could simply not perform their jobs without a high 
  level of reading skill, and even among amateurs a good reader is more likely to 
  be able to enter fully into the more rewarding and fulfilling aspects of musical 
  life. (Sloboda 2005: 5) 
 

Sloboda argumenterar genom W. E. Hills bild ”My Wife and My Mother-in-Law”, som visar 

en figur som både kan ses som en ung kvinna och en gammal dam.  

 

 
     

Många försökspersoner som fått analysera bilden har enbart sett kvinnan eller damen, trots att 

de blivit informerade om att både en kvinna och en dam kan ses i figuren. Sloboda kopplar 

detta till att musiker som är väl förtrogna med noter skiljer sig från musiker som inte är väl 

förtrogna med noter genom att de kan se ett annat budskap i notbilden. Medan en god 

notläsare kan förstå den musikaliska kontexten genom att enbart se en notbild måste en 

mindre god notläsare spela efter notbilden och lyssna till det denna spelar för att förstå den 

musikaliska kontexten (Sloboda: 2005: 6f). Detta styrks genom resultaten vid ljudexempel 3, 

då majoriteten av dem som anser sig ha en god eller mycket god kunskap i notläsning kan ge 
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en mer korrekt perception av oktavillusionens stimuli, det vill säga att de kan tillgodogöra sig 

informationen som notbilden ger.   

 

Vid ljudexempel 4 uppfattade fyra försökspersoner att notbilden stämde överens med vad de 

kunde höra i vänster öra, men att de inte kunde uppfatta den låga tonen i höger öra. Tre av 

dessa försökspersoner hade även uppfattat att notbilden för ljudexempel 3 överensstämde med 

vad de kunde höra i höger öra och detta är intressant då notbilden för höger öra var densamma 

vid de identiska ljudexemplen. En möjlig förklaring till detta får man genom en jämförelse 

med Naïves undersökning av sinustoner, så som den refereras av Deutsch9. 

Försökspersonerna i Naïves undersökning följde örat kopplat till den dominanta hjärnhalvan 

då stimuli bestod av mindre än sju komponenter, men skiftade till örat kopplat till den icke 

dominanta hjärnhalvan när fler än sju komponenter ingick i stimuli. Papçun såg en förklaring 

till detta i att då stimuli bestod av mindre än sju komponenter kunde försökspersonerna 

hantera informationen i den dominanta hjärnhalvan men att då fler komponenter ingick blev 

stimuli komplext och försökspersonerna skiftade därför till den icke dominanta hjärnhalvan 

(efter Deutsch 1976). Om man utgår från Papçuns förklaring skulle perceptionen som 

försökspersonerna i min undersökning gav kunna bero på att de i ljudexempel 3 endast skulle 

fokusera på det öra som var kopplat till den dominanta hjärnhalvan och därför kunde ge en 

korrekt perception. Vid ljudexempel 4 fick försökspersonerna mer information, i form av 

notbilden för vänster öra, och de skulle också fokusera på båda öronen, vilket gav mer 

komplext stimuli. Att stimuli blev mer komplext skulle alltså ha kunnat ha gjort att tolkningen 

skiftade till den icke dominanta hjärnhalvan och försökspersonerna därmed kunde uppfatta 

tonerna presenterade i vänster öra, men fick svårare att kunna uppfatta den låga tonen i höger 

öra.    

 

Då ingen av försökspersonerna kunde ge en korrekt perception av oktavillusionens stimuli, 

trots tillgång till en beskrivande notbild, kan konstateras att illusionen som oktavillusionens 

audiella stimuli skapar är stark. 

   

                                                 
9 Se sida 14 
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7. Sammanfattande diskussion  
 

Diana Deutschs studier av oktavillusionen visar att majoriteten av försökspersonerna uppfattar 

oktavillusionens stimuli som en oktavväxling, där en hög ton i det ena örat växlar med en låg 

ton i det andra örat. Denna undersökning validerar dessa resultat då åtta av de tio 

medverkande försökspersonerna uppfattade oktavillusionens stimuli som en oktavväxling. 

Alla försökspersoner hade över 20 års erfarenhet av att spela instrument och därmed kan 

denna undersökning inte lägga fram bevis för att musikalisk träning påverkar perceptionen av 

oktavillusionens audiella stimuli.      

 

Huvudsyftet med denna undersökning var att studera huruvida försökspersoner med kunskap i 

notläsning ger en mer korrekt perception av oktavillusionens stimuli om även synsinnet 

stimuleras i form av noter. Resultaten visar att detta är relaterat till hur stor kunskap 

försökspersonerna har i notläsning, då fyra av de fem försökspersoner som värderade sin 

kunskap i notläsning som god eller mycket god kunde ge en mer korrekt perception då de fick 

tillgång till visuella stimuli i ljudexempel 3. Detta var oberoende av hur försökspersonerna 

uppfattat oktavillusionens stimuli enbart audiellt.   

 

Tre av de försökspersoner som uppgav att notbilden för ljudexempel 3 överensstämde med 

vad de kunde höra i höger öra uppgav att notbilden för ljudexempel 4 överensstämde med vad 

de kunde höra i vänster öra, men att de inte kunde uppfatta den låga tonen i höger öra. Detta 

är intressant då notbilden för höger öra var densamma vid de identiska ljudexemplen. 

Skillnaden var att försökspersonerna i ljudexempel 3 endast skulle fokusera på ett öra och i 

ljudexempel 4 skulle fokusera på båda öronen och två notrader. Perceptionerna skulle därför 

kunna vara en indikation på att försökspersonerna kunde uppfatta vad de hörde i höger öra i 

ljudexempel 3, då de endast behövde fokusera på den dominanta hjärnhalvan. Stimuli blev 

däremot för komplext när fokus låg på båda öronen, vilket skulle kunna ha gjort att 

perceptionen övergick till den icke dominanta hjärnhalvan och stimuli presenterat i vänster 

hjärnhalva var lättare att uppfatta.  

 

Då ingen av försökspersonerna kunde ge en korrekt perception av oktavillusionens stimuli, 

trots tillgång till en beskrivande notbild, kan konstateras att illusionen som oktavillusionens 

audiella stimuli skapar är stark. 
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 7.1 Förslag till vidare forskning 
 
Då denna undersökning har visat att försökspersoner med god kunskap i notläsning kan ge en 

mer korrekt perception av oktavillusionen med tillgång till visuella stimuli i form av noter, 

vore det av intresse att studera detta vidare. Medverkande försökspersoner var i första hand 

inriktade på att spela efter gehör och det vore därför intressant att se hur försökspersoner som 

är mycket förtrogna med notläsning uppfattar oktavillusionen tillsammans med visuella 

stimuli, exempelvis klassiskt skolade musiker.  

 

Tänkvärt är också att genomföra en undersökning där de medverkande försökspersonerna 

endast får göra den audiella och visuella undersökningen. Detta skulle kunna eliminera risken 

att hörselsystemet vänjer sig vid hur oktavillusionen låter, vilket inte går att utesluta i denna 

undersökning då försökspersonerna fick höra oktavillusionens stimuli fyra gånger i rad.  

 

Vidare vore det intressant att studera skalillusionen tillsammans med visuella stimuli, då 

denna har en mer händelserik notbild än oktavillusionens stimuli. Skalillusionen grupperas 

också annorlunda efter gestaltlagarna, då dess komponenter grupperas efter närhet i frekvens.   
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Lyssnarundersökning 

 
Mitt namn är Emelie Fredell och jag studerar på Medieproduktionsprogrammet, inriktning 

Ljud, Högskolan Dalarna. Denna lyssnarundersökning är en del av min C-uppsats, som 

studerar gruppering av sinnesintryck. Syftet med min uppsats är att undersöka den subjektiva 

uppfattningen av min undersöknings stimuli hos musikaliskt tränade försökspersoner och 

vidare hur noter påverkar uppfattningen av undersökningens stimuli.    

 

Du kommer att få höra fyra ljudexempel. Efter att ha lyssnat på det första ljudexemplet 

kommer du att få göra en muntlig beskrivning av vad det är du har hört och samma procedur 

upprepas med det andra ljudexemplet. Vid ljudexempel tre och fyra kommer du att få studera 

en tillhörande notbild och bedöma om notbilden stämmer överens med ljudexemplet eller 

inte. Jag vill poängtera att det är ditt subjektiva svar som är intressant, och inte huruvida 

svaret är ”rätt” eller ”fel”.   

A. Bakgrundsfrågor 

 
1. Kön: Kvinna □ Man □   

 

2. Ålder:                år 

 

3. Vänster-/Högerhänt:   Vänsterhänt □  Högerhänt □  

 

4. Erfarenhet av att  
            spela instrument:              år 
   

5.   Musikstudier:              år  
 

 

           Typ av utbildning: 
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6.   Erfarenhet av  
            notläsning:              år 
 

7.   Jag anser min  
            kunskap i notläsning  
            vara: Mindre god □ God □ Mycket god □ 
 

8.   Har du någon  
            hörselskada? Nej □  Ja □ :  
 

  

 

B. Lyssnarundersökning del 1 

Du kommer nu att få höra ett ljudexempel som består av en repetitiv tonföljd. Efter att ha 

lyssnat till ljudexemplet vill jag att du ger en muntlig presentation över vad det är som du har 

hört. Fokusera på hur många olika toner du hör och i vilket öra du hör vad. För att tydliggöra 

hur en muntlig redovisning kan utföras får du först ett exempel av mig. 

  

Exempel: En låg ton i vänster öra växlar med en hög ton i höger öra.  

 

 

Ljudexempel 1 

Nu följer ljudexempel 1.  

 

Muntligt svar:  

   □ En hög ton i vänster öra växlar med en låg ton i höger öra 

     □ En låg ton i vänster öra växlar med en hög ton i höger öra 

 □  En ton med en konstant tonhöjd växlar mellan öronen  

 □  Annat: 
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Ljudexempel 2 

Nu följer ljudexempel 2, som går till på samma sätt som vid ljudexempel 1.  

 

Muntligt svar:  

   □ En hög ton i vänster öra växlar med en låg ton i höger öra 

     □ En låg ton i vänster öra växlar med en hög ton i höger öra 

 □  En ton med en konstant tonhöjd växlar mellan öronen  

 □  Annat: 

  

 

 

C. Lyssnarundersökning del 2 

I följande två ljudexempel kommer du att få se en tillhörande notbild till varje ljudexempel. 

Din uppgift är att bedöma om notbilden stämmer överens med ljudexemplet eller inte. Jag ber 

dig att noga studera notbilden innan du lyssnar på ljudexemplet.  

 

 

Ljudexempel 3 

Framför dig nu har du notbilden som tillhör ljudexempel 3. Studera den noggrant och lägg 

märke till att notbilden endast beskriver tongången till höger öra. Då du lyssnar på 

ljudexemplet ber jag dig fokusera på om notbilden stämmer överens med vad du kan höra i 

höger öra och bortse från vad du hör i vänster öra.  

  

 

Höger 
öra 

        
 

Muntligt svar: 

Stämmer överens □ Stämmer inte överens □ 
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Ljudexempel 4Ljudexempel 4 

Framför dig nu har du notbilden som tillhör ljudexempel 4. Denna notbild är konstruerad likt 

noter för piano, med två klaver där den ena beskriver tonföljden i höger öra och den andra 

beskriver tonföljden i vänster öra. Studera notbilden noggrant innan du lyssnar på 

ljudexemplet. Då du lyssnar på ljudexempel 4 ber jag dig fokusera på om det stämmer 

överens med notbilden.   

  

Vänster 
öra 

Höger 
öra          

 

 

Muntligt svar:  

Stämmer överens □ Stämmer inte överens □ 

 

 

Tack för din medverkan! 
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