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Abstrakt 
 
Senare forskning har börjat jämföra etablerade principer inom filmklippning med rön 
från kognitionsforskning. Ny teknik gör det möjligt att på ett adekvatare sätt ta del av 
åskådarens upplevelse och interaktion med rörlig bildmedia. Tidigare studier som tas 
upp i texten har varit inriktade på visuella aspekter, hur brott mot videoredigerings-
principer påverkar åskådarens ögonrörelser. Då film och video är ett audiovisuellt 
medium är det angeläget att undersöka hur ljud påverkar vår visuella bearbetning. 
Uppsatsens ansats är att undersöka hur varierad synkronisering mellan ljud och bild 
påverkar och förändrar uppmärksamheten hos åskådare av rörlig bildmedia. Två 
stimulifilmer har satts samman, en Onbeat version där klipp-punkter i videomaterialet 
och musikens taktslag ligger i synk, och en Offbeat version där klipp-punkter i 
videomaterialet ligger fem bildrutor efter musikens taktslag. Som underlag för 
experimentstudien har 15 försöksdeltagare testats i en ögonrörelsestudie. Resultaten 
visar på signifikanta skillnader mellan de båda stimulifilmerna, där Offbeat versionen 
genererade fler ögonrörelser hos försöksdeltagarna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simon Carlgren



Högskolan Dalarna – HT 12      Simon Carlgren  
Audiovisuell Produktion – LP2003     1980-06-30 
_______________________________________________________________________________________________________________"
"
 
 
 
Stort tack till! 
 
Min handledare Thorbjörn Swenberg för motivation och vägledning och Andrew 
Scott vid Högskolan Dalarna för hans engagemang i elever och ämnesområde.  
 
Även stort tack till familj och min klass som alltid stödjer och inspirerar. 
 
 
// Simon Carlgren.  
 
 
"
"

Simon Carlgren



Innehållsförteckning. 
 

1. BAKGRUND. ............................................................................................... 2!
2. BEGREPPSFÖRKLARINGAR. .................................................................. 4!
4. SYFTE. ........................................................................................................ 5!
3. PROBLEMFORMULERING. ..................................................................... 5!
5. FRÅGESTÄLLNING. ................................................................................. 6!
6. TIDIGARE FORSKNING. .......................................................................... 6!

6.1. ÖGONRÖRELSESTUDIER. ............................................................................ 6!
6.2. TIDIGARE STUDIER INOM ÖGONRÖRELSEFORSKNING. ................................... 7!

7. TEORI. ........................................................................................................ 9!
7.1. TRADITIONER INOM VIDEOREDIGERING. ..................................................... 9!
7.2. RYTM INOM VIDEOREDIGERING/FILMKLIPPNING. ........................................ 10!
7.3. AUDIOVISUELL SYNKRONISERING. ............................................................ 11!
7.4. FÖRTYDLIGANDE AV BEGREPP .................................................................. 12!
7.5. TEORIKRITIK. .......................................................................................... 13!
7.6. AVGRÄNSNING. ........................................................................................ 13!

8. METOD. ..................................................................................................... 14!
8.1. FÖRSÖKSDELTAGARE .............................................................................. 14!
8.2. STIMULUSMATERIAL ................................................................................ 14!
8.3. APPARATUR ............................................................................................ 15!
8.4. PROCEDUR .............................................................................................. 16!
8.5. NORMALA ÖGONRÖRELSER. ...................................................................... 16!
8.6. KVALITATIV UNDERSÖKNING .................................................................... 17!
8.7. DATABEHANDLING .................................................................................. 17!
8.8. FORMEL FÖR UTRÄKNING AV MAX. DISPERSION. ......................................... 18!

9. RESULTAT. ............................................................................................... 19!
9.1 VISUELL ANALYS. ..................................................................................... 19!
9.2. DATA FRÅN RESULTATEN. ........................................................................ 20!
9.3. STATISTISK ANALYS AV RESULTAT. ........................................................... 21!
9.4. UTRÄKNING FÖR P-VÄRDE. ....................................................................... 21!
9.5. NORMALFÖRDELNING AV BLICKRÖRELSER. ................................................ 22!
9.6. KVALITATIV RESULTATANALYS. ............................................................... 22!

10. DISKUSSION. .......................................................................................... 24!
10.1. VAD KAN FÖRBÄTTRAS. .......................................................................... 25!

11. REFERENSER. ........................................................................................ 27!
!
!
!



Högskolan Dalarna – HT 12      Simon Carlgren  
Audiovisuell Produktion – LP2003     1980-06-30 
___________________________________________________________________________________ 
 

 2 

1. Bakgrund. 
Under min utbildning vid Högskolan Dalarna, Audiovisuell produktion, har vi läst 
mycket om och diskuterat mycket kring teorier hur vi påverkas av och upplever film 
och rörlig bild. Som producenter av video och film har vi efter examinationen av våra 
skoluppgifter varit ganska eniga i vad vi tycker varit bra redigering men vi har haft 
väldigt svårt att precisera vad som varit bra med det. 
 
Man refererar till klippning som en dold kunskap, det finns väldigt lite empirisk 
vetskap vad som skiljer en skicklig klippare från en mindre kunnig. Även erfarna 
klippare har svårt att redogöra för hur de tänker i sitt arbete, det har talats mycket om 
känsla, tempo och rytm men att mer utförligt förklara och definiera sitt arbete verkar 
vara svårt. Det är ett praktiskt hantverk som endast lyder under outtalade regler, om 
det funkar eller inte funkar. 
 
Klippning är ett konsthantverk, få utomstående vet vilken möda som ligger bakom en 
långfilm eller dokumentär, bara en tre minuters musikvideo kan innehålla hundratals 
klipp-punkter. Det är många små beslut som ska fattas och tillsammans bilda en större 
enhet där alla delar är med och påverkar slutresultatet, rytmen och känslan i ett arbete. 
 
Även under den enskilda arbetsprocessen kan man förbryllas över en klipp-punkt som 
man inte tycker fungerar för att därefter flytta klippet en bildruta, 1/25 sec, framåt 
eller bakåt i tidslinjen och plötsligt flyter det. Det kan vara ett ljud eller en rörelse som 
stör eller förstärker och på så sätt motiverar ett bild-byte.  
 
Liknade situationer gör det tydligt vilket starkt samband det finns mellan ljud och bild 
och hur reaktiva vi är i vår upplevelse av de båda sinnesmodaliteterna. I vår 
utbildning har vi ofta talat om relationen mellan ljud och bild som att 1 + 1 ska bli 3. 
Genom att kombinera ljud och bild på ett välavpassat sätt kan en ny dimension 
uppstå, något som blir större än summan av delarna.  
 
Då vi tolkar världen med fler sinnen samtidigt är det rimligt att olika 
sinnesmodaliteter påverkar och utövar inflytande över varandra. Vroomen och de 
Gelder (2000) visade i en rad experiment att ljud kan ha en förmåga att påverka och 
utöva inflytande över vår visuella kapacitet. Deltagarna i deras experiment hade till 
uppgift att upptäcka ett visuellt objekt i en snabbt föränderlig sekvens av visuella 
distraktorer. När man spelade upp en hög ton inbäddad i en sekvens av låga toner 
synkront till det visuella objektet förbättrades detekteringen, alltså förmågan att 
upptäcka stimuli. Men effekten försvann när den höga tonen lades tidsmässigt innan 
målet, ur synk. Dessa resultat visar att perceptuell organisation i den auditiva 
modaliteten kan ha en effekt på prestationsförmågan i den visuella modaliteten. 
 
Precis hur vår tolkning och bearbetning av audiovisuella sinnesintryck ser ut har 
forskningen i dagsläget inget rakt svar på. Det är en komplex organisation som 
vetenskapen förmodligen bara börjat nysta i.   
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En personlig motivation som fått mig att vilja fördjupa mig i detta ämne har uppstått   
i samband med det att man nuförtiden ofta lägger upp sina skapelser på nätet och 
därigenom ska visa dem för vänner eller uppdragsgivare. Beroende på 
bredbandsbredd eller nätuppkoppling kan en viss ”lagg” uppstå mellan ljud och bild. 
Som regel enligt min erfarenhet hamnar bilden lite på efterkälke, förmodligen på 
grund av att video är tyngre att lasta ned. Det uppstår en, förvisso liten, men ändå 
märkbar förskjutning i den audiovisuella synkroniseringen.  
 
Efter att ha jobbat med ett projekt en längre tid då man finslipat klipp-punkterna till 
en musikalisk rytm i exempelvis en musikvideo så att de i ens eget tycke och smak 
passar perfekt, kan denna lilla förskjutning upplevas som fördärvande. Det kan 
mycket väl vara så att man som kreatör till materialet är extra känslig med att allt ska 
vara perfekt, man är säkert mycket petigare med petitesser än en person som ser 
verket för första gången och kanske upplever det på ett helt annat sätt. Det vore dock 
intressant att få klarhet i om förvrängd synk mellan ljud och bild påverkar sättet man 
ser på video och annat rörligt material.  
 
Vad som står klart är att film, oavsett om det är långfilm eller musikvideo är ett lika 
mycket auditivt som visuellt medium. Denna relation mellan bild och ljud som gör 
möjlig en förändring i den perceptuella upplevelsen av rörlig bild har legat som grund 
genom hela mitt arbete. 
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2. Begreppsförklaringar. 
Asynkron – icke samtidig 
 
Kognition – i denna text används begreppet kognition för att beskriva hjärnans 
mentala processer för att bearbeta intryck från våra sinnen 
 
Perception – i denna text används begreppet perception för att beskriva sensorisk 
registrering av information. 
 
Synkronisering - tidsmässig överensstämmelse mellan olika enheter (ljud och bild). 
 
Synkpunkt – exakt tidpunkt i filmen där musik och bild synkroniseras. 
 
Fixationer -  när ögonen är relativt stilla och visuella intryck bearbetas. 
 
Saccadiska ögonrörelser - när ögonen snabbt förflyttas mellan olika områden och 
visuell bearbetning stängs av. 
 
Onbeat - I denna text syftar ”onbeat” på temporal samtidighet mellan ljud och bild 
och en. 
 
Offbeat - Temporal förskjutning och rytmisk oenighet mellan ljud och bild.  
 
Beat – Engelska för taktslag. 
 
Filmklippning och Videoredigering - Synonyma begrepp, filmklippning syftar i 
texten till det traditionella formatet långfilm. Videoredigering är egentligen idag 
samma sak men syftar i texten på mindre traditionsbundet arbete. 
 
Bildruta - Stillbild som I en serie av bildrutor skapar rörliga bildsekvenser.   
 
Klipp - Skifte mellan olika bildsekvenser/scener. Eng. cut. 
 
Klipp-punkt – Specifik tidpunkt där en serie av bildrutor byts mot en annan. Eng. 
edit point. 
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4. Syfte. 

Idag har verksamma inom audiovisuell produktion möjlighet att med sin hemdator 
skapa alster av professionell kvalitet. Tekniken som används har utvecklats, blivit 
billigare och mer användarvänlig. Även de olika hantverken inom ljud och bild har 
börjat bli gränsöverskridande och det är idag vanligt att samma person kan stå för fler 
led inom produktionen av konstnärliga verk.  
 
Denna uppblandning av genrer, teknik och sinnesmodaliteter tror jag är gynnsam men 
ställer nya krav på kreatörerna. Hur ska man som konstnär och/eller producent 
förhålla sig till möjligheterna, finns det genvägar för att nå fram till minsta 
gemensamma nämnare för vad en tilltänkt publik kan tänkas föredra, bortom tycke 
och smak.  
 
Filmklippning som hantverk har inom den traditionella skolan strävat efter att skapa 
kontinuitet mellan separata bildsekvenser för att ingjuta åskådaren i en känsla av 
sammanhang. Metoderna som används av regissörer och klippare är väl etablerade 
och det finns handböcker av olika slag som underlättar för utövarna i sitt arbete 
(Dancyger 2007, Murch 2001, Crittenden 1996). Dessa metoder har framkommit 
genom ”trial and error”, där de yrkesverksamma har utvecklat tillvägagångssätt som 
blivit till norm. Inom kognitionsforskning med inriktning på filmmediet har vissa av 
dessa metoder på senare tid kommit att undergå vetenskaplig analys i sin giltighet. 
Detta växande kunskapsområde kommer förhoppningsvis framöver kunna bidra med 
nya intressanta insikter till film och videoredigering och annan audiovisuell 
produktion. Resultatet från denna studie hoppas jag ska kunna bidra till den teoretiska 
förståelsen för klippningshantverket och även underlätta för yrkesverksamma inom 
film och rörlig bildmedia. 
 

3. Problemformulering. 

Studien kommer ta upp videoredigering med fokus på klippning till en musikalisk 
rytm. Hur viktigt är det att synkronisera sina klipp-punkter till fasta takter och vilken 
påverkan på åskådarens upplevelse av videomaterial kan det få då antingen musiken 
eller bilden hamnar ur synk. Kan man påvisa någon skillnad i ögonrörelser och 
uppmärksamhet hos åskådare då man lägger bild-byten (klipper) i takt, on-beat, eller 
ur takt, off-beat, till en musikalisk rytm. 
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5. Frågeställning. 

Frågan som uppsatsen ämnar fördjupa sig i är: 
 

- Hur förändras visuell avläsning av rörligt bildmaterial då klipp-punkter 
förflyttas från on-beat till off-beat till en musikalisk takt? 

 

6. Tidigare forskning. 
Filmvetenskap och det teoretiska analyserandet av rörlig media har traditionellt sett 
haft sitt fokus på närmast filosofiska utgångspunkter i sin tolkning av filmkonsten 
(Spanne 2006). Filmteori som vetenskapligt ämne har försökt förstå, analysera och 
kritisera film på en rad olika nivåer och ur olika forskningsparadigm (Björklund 
2006). Däribland de associativa aspekterna, konnotation och denotation, vilket 
budskap och känslor som förmedlas i bildspråk och ljudbild, och hur de i sin tur 
genom olika receptionsteorier mottas av en publik och därigenom speglar och 
samverkar med sin kulturella och historiska kontext.   
 
Ett problem inom den humanistiska filmvetenskapen är att forskningen ofta har ett 
subjektivt perspektiv baserat på filmteoretikerns egna analyser och slutsatser eller 
kvalitativa bedömningar från testpersoners självskattningar (Spanne 2006). Ur sådant 
material är det svårt att nå allmängiltiga tendenser hur åskådare på ett mer basalt plan 
tar till sig och perceptuellt bearbetar rörlig media. Filmteori har traditionellt sett inte 
tagit upp aspekter av film som berör frågeställningar på detaljerad nivå, som hur 
specifika klipp-punkter kan påverka helheten av filmupplevelsen.    
 
Att veta var en tilltänkt publik har sin blick är avgörande för att börja förstå hur 
åskådare upplever film. Ett tvärvetenskapligt utbyte mellan filmvetenskap och 
kognitiv forskning har bidragit med nya perspektiv på hur information upptas och 
bearbetas i den mänskliga hjärnan med stöd i empiri från tidigare 
kognitionsforskning. Nya verktyg och metoder att objektivt studera uppmärksamhet 
och vårt beslutsfattande har tagits i bruk, däribland genom ögonrörelsestudier, s.k. 
eye-tracking metodik (Anderson 2007).  
 

6.1. Ögonrörelsestudier. 

Då det endast är den visuella informationen i centrum för blickfånget (fovea) som kan 
uppfattas i detalj och därigenom lagras i det visuella minnet, kan man med teknik som 
mäter ögats rörelser komma närmare en mer objektiv insyn i åskådarens interaktion 
med exempelvis rörlig media på en TV-skärm. Fovean utgör bara 2,5° av det totala 
synfältet (≈180°) vilket kan jämföras med en tumnagels storlek på en armlängds 
avstånd. I det perifera seendet, det resterande synfältet, bearbetas information i 
mycket mindre detalj och bidrar istället till vår uppfattning av rymd, rörelse och 
visuell kompositionen av en scen (Smith 2006).  
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Det begränsade fokusområdet kompenseras med att vi hela tiden förflyttar blicken och 
skannar av vårt synfält, dessa rörelser är till hög grad omedvetna. Vår blick beskrivs i 
termer av olika rörelsemönster, där ”fixation” står för en period (200-300 ms) där 
blicken är relativt stilla och visuella inryck bearbetas kognitivt. ”Saccad” är perioder 
(30-80 ms) av mycket snabba rörelser mellan olika områden under vilka visuell 
bearbetning stängs av. När vi följer rörliga föremål med en kontinuerlig ”fixation” 
kallas det en ”smooth persuit” vilket är en långsammare rörelse då visuell information 
kan bearbetas (Holmkvist m.fl. 2011).  
 
Vid eye-trackingexperiment registreras ögats rörelser med infraröd kamera. Ögonen 
belyses med infrarött ljus vilket förtydligar pupillens konturer och storlek. Dessa data 
i kombination med reflexioner från ögongloben kan på så vis ge en noggrann 
uppskattning var blickens fokus har legat under en experimentsituation.   
 

6.2. Tidigare studier inom ögonrörelseforskning. 

Att studera ögonrörelser har en relativt lång historia. I boken Cognition and the visual 
arts beskrivs ett experiment på franska skolbarns läs-beteende från 1878 där termen 
saccadiska ögonrörelser första gången omnämns (Björklund 2006). Det är främst 
inom psykolingvistiken och angränsande forskningsfält, som hjälpmedel för 
handikappade, i analys av reklam och i studier av dator/användare interaktion där 
ögonrörelsestudier huvudsakligen har haft störst genomslag. 
 
Från 1960-talet inleddes forskning hur visuell information i stillbilder läses av. 
Resultaten visade att försökspersoners avläsning av stillbilder kan förändras beroende 
på om man före en försökssituation har mottagit en uppgift eller tilldelats en 
instruktion med olika information (Yarbus 1967).  
 
Under 1980-talet inleddes studier med rörligt bildmaterial. De tidiga studierna var 
dock inte intresserade av att dra några generella slutsatser kring åskådarens upplevelse 
av rörlig bildmedia. Man hade snarare praktiska tillämningar i syfte (Björklund 2006). 
Ur dessa studier kunde dock intressant information fastställas, Goldstein et al (2004) 
visade att det finns stora likheter mellan hur olika åldersgrupper eller kön tittar på 
bildskärmar och studien kom fram till slutsatsen att människor generellt tittar på 
överensstämmande punkter på ett givet bildmaterial.  
 
Annan forskning med relevans för filmhantverket utfördes av May et al (2003). De 
visade att klipptekniken ”graphical match” orsakar minst ögonrörelser efter ett klipp 
och därmed kräver minst ansträngning från åskådarens sida. ”Graphical match” 
innebär att placering av det mest betydelsefulla föremålet i en scen ligger i ungefär 
samma spatiala position som in den föregående scenen vilket anses bidra till en 
smidigare övergång mellan olika bildmaterial.  
 
Den första studien som visade intresse för filmvetenskapliga frågeställningar utfördes 
av d’Ydewalle et al. (1998). I studien testades den klassiska Hollywoodskolans regler 
för film/videoredigering, det s.k. ”kontinuitetsberättandet”. Syftet var att undersöka 
hur brott mot dessa redigeringsregler påverkar åskådarens upplevelse av film. Deras 
resultat visade att brott mot olika redigeringstekniker inom ”kontinuitetsberättandet”  

Simon Carlgren
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genererar varierande mycket ögonrörelser hos åskådarna, minst var skillnaden vid s.k. 
”Jump cuts”. Författarna poängterar dock att resultaten från studien behöver 
kompletteras på ett antal punkter för att tydligare förklara hur kontinuitetsbrotten 
påverkar åskådaren.  

Ett aktuellt arbete på liknande område har utförts av film och kognitionsforskaren 
Tim Smith vid Edinburghs universitet. Studien är en omfattande empirisk genomgång 
av filmperception genom en systematisk undersökning av filmredigeringens 
samverkan med åskådarens visuella uppmärksamhet.  

Även denna studie utgår från det standardiserade ”kontinuitetsberättandet”. Smith 
försöker i sin text gå igenom många av dessa metoder ur ett vetenskapligt perspektiv 
genom att jämföra olika etablerade ”videoredigeringsmetoder” med resultat från 
tidigare kognition och neuropsykologisk forskning. Ansatsen är att utveckla ett 
klassificeringssystem över olika metoders giltighet som ska kunna ligga till grund för 
framtida filmproduktion.  
 
Andra intressanta resultat från Smiths forskning är skillnader i hur stillbilder och 
videosekvenser analyseras, något han kallar ”attentional synchrony”. Åskådare som 
betraktar en stillbild tittar som regel på samma områden, men i olika ordning. Med 
videomaterial synkroniseras blickarna i högre grad till samma punkt, även temporalt. 
Dynamiken i rörliga scener leder åskådarnas blickar till samma plats, vid samma 
tidpunkt (Smith, Henderson 2008). 
 
Generellt anses att områden eller föremål som sticker ut från omgivningen med 
avseende på vissa faktorer företrädesvis attraherar vår uppmärksamhet. Några av de 
faktorer som har visat sig utöva starkast inflytande tas upp i artikeln Automatic 
Detection of Regions of Interest in Complex Video Sequences (Osberger et al. 2001). 
Där nämns ansikten, särskilt mun och ögon men även händer och gester, i synnerhet 
vid dialogscener. Också rörelse i bildmaterial har starkt inverkan på 
uppmärksamheten, särskilt det perifera seendet. Kontrastrika objekt, relativ storlek, 
form, färg och detaljrikedom nämns också som tilldragande föremål för vår blick.  
 
Andra ändamål i forskningen har varit att ta fram analytiska metoder för att utvärdera 
i vilken grad filmredigerarens intentioner att dirigera åskådarens blick verkligen når 
fram till och utövar inflytande på åskådaren (Swenberg 2010). Resultaten tyder på att 
filmredigerarens beslut och avsikter under klippningen till viss del överensstämmer 
och kan påverka åskådarens faktiska blickar.  
 
Vad som blir tydligt vid en genomgång av tidigare forskning i området är att stor 
fokus har lagts på de visuella aspekterna hos filmmediet. Vad som saknas i 
forskningsläget idag är en redogörelse för hur ljud inverkar på resultaten från 
ögonrörelsestudierna. Vissa av de undersökningar som här tas upp har varit rent 
visuella studier där man helt bortsett från ljud under experimenten. I andra försök har 
man haft ljud med i stimuli men bortsett från deras påverkan i resultatanalysen. Det 
tas ofta upp som en felkälla och något som borde undergå större beaktande inom 
framtida forskning, (Swenberg 2010, Smith 2006, mm).  
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7. Teori. 

Film/videoredigerarens uppgift består i urval och sammanfogning av olika tagningar, 
eller ”shots” från inspelat bildmaterial. När en tagning inte längre kan kommunicera 
den narrativa intentionen i arbetet läggs ett ”klipp” till nästkommande tagning som på 
så sätt för berättandet framåt. Det kan tyckas som en sensoriskt brutal handling att på 
detta sätt byta ut hela det visuella scenariot mot ett annat men åskådare har som regel 
svårt att komma ihåg specifika detaljer om redigeringen efter att ha sett en film, de 
minns snarare händelserna i filmen som en fortlöpande kontinuerlig sekvens (Smith 
2006). Den renommerade filmklipparen Walter Murch tar i sin bok ”In the blink of an 
eye” upp en intressant teori om varför vi är så toleranta mot klipp i film. Han föreslår 
att vår vana att blinka kan förklara vår förmåga att överlappa den diskontinuitet som 
ett klipp innebär. Tanken förklaras i texten genom en praktisk illustration;  
 

“Look at that lamp across the room. Now look back at me. Look back at that lamp. 
Now look back at me again. Do you see what you did? You blinked. Those are cuts. 
After the first look, you know that there’s no reason to pan continuously from me to the 
lamp because you know what’s in between. Your mind cut the scene. First you behold 
the lamp. Cut. Then you behold me” (Murch 2001) 

 
Denna föga vetenskapliga reflexion förklarar knappast alla delar av vår medgörlighet 
som åskådare till filmspråkets konventioner men utgör ett intressant perspektiv över 
filmmediet i relation till våra fysiologiska förutsättningar. Med tanke på den mängd 
av rörlig media vi varje dag utsätts för har vi till viss del även lärt oss att känna igen 
det formspråk som filmredigeringen använder sig av och därigenom utvecklat 
acceptans till konventionerna (Smith 2006).    

 
7.1. Traditioner inom videoredigering. 

En stark influens inom filmklippning idag är ”kontinuitets-berättandet”, med sina 
rötter i Hollywoodtraditionen. Generellt sett syftar de praktiska tillvägagångssätten 
bakom ”kontinuitets-berättandet” till att skapa en sömlös övergång mellan olika 
bildsekvenser för att åskådaren i minsta möjliga mån ska störas av eller lägga märke 
till redigeringsarbetet. Filmklipparen försöker matcha rumsliga och tidsmässiga 
relationer mellan ”klippen” för att upprätthålla en kontinuerlig och tydlig narrativ 
struktur för åskådaren (Smith 2006). Förutsatt att man inte genom att rucka på 
verklighetens lagar vill poängtera något annat med sitt arbete. 
 
Musik i spelfilm har kommit att bli en djupt integrerad funktion i berättandet genom 
sin förmåga att kommunicera känslor och förklara sammanhang för åskådaren.  
Inom klassisk filmredigering är ljud och musik tänkta att understryka, förstärka eller 
motsäga ett visuellt dramatiskt/narrativt förlopp (Dykhoff 2012). Musik har kommit 
att bli allt vanligare och viktigare i moderna produktioner och har även kommit att 
påverka sättet som filmredigeraren arbetar.  
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År 1983 lanserades TV kanalen MTV, härigenom kom musikvideon och dess estetik 
att bli väldigt inflytelserik inom populärkulturen. Musikvideons främsta syfte var 
initialt att fungera som en marknadsföringsstrategi för musikartister men har med åren 
kommit att bli en erkänd konstform som har haft stort inflytande även på den 
etablerade filmtraditionen (Dancyger 2007). Musikvideons estetik inom 
videoredigeringshantverket skiljer sig på många sätt från metoderna som används 
inom ”kontinuitetsberättandet”. Klippningen hos musikvideon har inte lika tydlig 
narrativ funktion som den typiska spelfilmen. Det läggs också mindre fokus på 
semantisk förståelse och dramatisk struktur (Janda 2011). Inom 
musikvideoproduktioner använder man sig i högre grad av icke-linjärt berättande, det 
primära är att frambringa en känsla som ska gestalta och avspegla sig i musiken och 
bygga en relation som kan sammansmälta de båda modaliteterna bild och ljud. Inom 
musikvideoredigering fungerar förhållandet mellan bild och ljud på ett omvänt sätt 
jämfört med spelfilm. Där är det bilderna som stödjer och betonar musiken vilket 
innebär att musikens rytm blir ett starkare inslag i musikvideoredigering (Björnberg 
1990).  
 
Musikvideoestetiken är förstås väldigt mångfacetterad i sitt uttryck då det produceras 
ett så stort antal olika verk varje år och är därför svår att behandla som ett enhetligt 
estetiskt fenomen. Några karakteristiska kännetecken kan dock summeras och 
sammanfattas på ett tydligt sätt i texten Sign of the times? Om musikvideo och 
populärmusikens semiotik (Björnberg 1990). Där nämns musikstyckets längd som en 
begränsning i vad som hinner berättas, den genomsnittliga musikvideon är mellan 3-5 
minuter vilket utgör ett snävt tidsspann att berätta intrikata historier. Det har resulterat 
i en friare relation till de temporala och spatiala begränsningarna som dikterar arbetet 
i ”kontinuitetsberättandet”. Det är inte ovanligt att gestalta det verbala budskapet, 
låtens text, med illustrationer och ortografiska representationer som ett visualiserat 
förtydligande av musikens konnotativa betydelse. Även musikaliska aspekter som 
intro-vers-refräng inverkar ofta på scenväxlingar och styr den övergripande 
dispositionen av bildinnehållet. Ofta används en form av ”micky-mousing” (arbiträra 
ljud ackompanjeras av visuella representationer) för att betona delar av musiken. Det 
man kallar ”rytmisk accentuering”, antingen genom synkade klipp-punkter eller 
rörelser i bildmaterialet, som markerar musikens rytm och melodi. Björnberg skriver 
vidare;  
 

”Den mest påtagliga kopplingen av videons visuella framställning till 
musikens tidsstruktur finns emellertid på en tidsmässig mikronivå: i 
praktiskt taget alla musikvideor är både avbildade rörelser, kamerans 
rörelser och klippningen synkroniserade med grundpulsen och/eller 
kortare rytmiska förlopp kongruenta med musikens betoningsmönster 
eller grundläggande rytmiska gestik” (Björnberg 1990). 

 

7.2. Rytm inom videoredigering/filmklippning.  

Rytm beskrivs som en mycket viktig faktor inom filmklippning och utgör som regel 
ett eget kapitel i handböcker inom ämnesområdet (Dancyger 2007, Murch 2001, 
Crittenden 1996). Med rytm menas här den hastighet och regelbundenhet som 
används i scenbyten d.v.s. klipptakten, och förhållandet mellan rörelserna i scener,  
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kamerarörelser eller rörelser i bild. Rytmens funktion är att frambringa cykler av 
spänning och avspänning för att synkronisera åskådarens fysiska och känslomässiga 
tillstånd, till samstämmighet med filmens avsiktliga målsättning (Pearlman 2009). I 
actionscener är det vanligt att öka klipptempot för att förmedla spänning till publiken, 
långsammare klipprytm sänker på samma sätt intensiteten i en videosekvens.  
 
Begreppet rytm är svårt att definiera men beskriver periodicitet mellan intervaller i 
tid. Rytm används främst inom musik och rytmiska faktorer inkluderar här puls, takt, 
taktart, accent och tempo. Med puls menas en serie slag som spelas med jämna 
mellanrum. Musikens tempo avgörs av avståndet mellan pulsslagen och mäts i BPM, 
”beats per minute”. Taktart avgör hur många pulsslag som ryms i varje takt, en 4/4-
takt har fyra taktslag per takt. Accent är vilka slag som betonas i takten, ETT, två, 
TRE, fyra. Rytmen framkommer genom variationer i dessa komponenter (Gabrielsson 
1993).   
 
Rytm återfinns även i den visuella sammansättningen av bilder (Block 2001), både i 
stillbilder men framförallt i rörliga bilder. Här handlar rytmen om spatial 
komposition, rörelse, färger och spatial och temporal repetition. Denna text kommer 
inte fördjupa sig i detta ämnesområde då fokus för denna studie är videoredigering till 
musikalisk rytm. 

 

7.3. Audiovisuell synkronisering. 
Som vi ser av ovan nämnda studier är det många hänseenden att ta i beaktande då 
man försöker nå några slutsatser om åskådarens kognitiva och estetiska preferenser 
vid audiovisuell media. Vad den här studien har som mål är att undersöka just hur det 
temporala samspelet mellan ljud och bild påverkar den visuella perceptionen, alltså 
om man kan påvisa att ögonrörelser förändras då man förändrar synken mellan ljud 
och bild.  
 
Hur känsliga är vi då på att upptäcka att synkroniseringen mellan ljud och bild inte 
stämmer överens? Det tidsspannet varierar enligt forskningen beroende på vilken typ 
av stimuli vi utsätts för. En tumregel inom musikläggning för film anger en marginal 
på ± 2 frames (bildrutor) innan eller efter en specifik bildruta för ett taktslag ska 
upplevas som synkroniserat med bildrutan (Wingstedt 2008). Enligt det 
förfaringssättet har man alltså ett tidsspann på 0,08 sekunder inom vilket ljud och bild 
upplevs som synkroniserade.  
 
En studie som tar upp frågeställningar som är relevanta för denna studie utförde 
experiment som visade att gränserna för vår förmåga att upptäcka audiovisuell 
asynkron i viss utsträckning beror på vilken typ av audiovisuell information det gäller.  
Vatakis och Spence (2006) jämförde tre olika typer av stimuli-filmer, en person som 
slår en plastflaska mot ett bord (object action), en person filmad framifrån som uttalar 
en mening (speech) och två olika filmer på personer som spelar gitarr respektive 
piano. Resultaten visade att vi är bäst på att bedöma asynkronitet vid ”object action” 
(M = 126 ms) därefter tal (M = 154 ms) sedan gitarrspel (M = 257 ms) eller pianospel 
(M = 258ms). De varierande resultaten mellan de olika testkategorierna förklaras 
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delvis med att det kan ha varit svårare för försökspersonerna att urskilja de små 
rörelserna vid piano och gitarrkategorierna, jämte ”object action” kategorin. Även det 
att vi inte är vana vid att aktivt titta på instrumentering kan ha bidragit till de sämre 
resultaten för dessa kategorier av stimuli.  

 

7.4. Förtydligande av begrepp 
Rytm och synkronisering är två begrepp som har tydlig relevans för denna studiens 
frågeställning. Det är därför rimligt att förtydliga begreppens betydelse och 
användande. Försöken att finna en komplett definition av begreppet rytm kan räknas i 
hundratal (Gabrielsson 1993). Då det används i så många olika kontexter och för att 
beskriva så vitt skilda skeenden så har denna text tagit den musikaliska definitionen 
som riktmärke.   
 
Med synkronisering talar man normalt om en orsak och verkan, ett explicit förlopp 
mellan två eller fler entiteter som uppfattas som samtidiga. En plastflaska slås i ett 
bord vilket framkallar ljudvågor som vi registrerar i samhörighet med det vi sett. 
Detta naturliga samband står inte att finna mellan ett filmklipp eller bildbyte och en 
musikalisk takt. Men ändå upplevs det som naturligt att dessa två förekomster hänger 
samman och beror på varandra. Filmteoretikern Michel Chion beskriver denna udda 
relation i sitt begrepp ”det audiovisuella kontraktet”. Detta kontrakt kan ses som en 
överenskommelse mellan filmmakaren och publik över vilket förhållande som gäller 
mellan ljud och bild i en film (Chion 1994). Det audiovisuella kontraktet inkluderar 
även en uppfattning hos publiken att ljud som används i film har sitt ursprung i 
filmens fiktiva värld, att ljuden orsakas av det vi ser på bild. Dessa överenskommelser 
utvecklas i takt med att filmmediet finner nya uttryckssätt att kommunicera med 
åskådaren. Chion skriver vidare i sin bok Audio vision, Sound on screen (Chion 
1994); 
 

”Syncresis (a word I have forged by combining synchronism and 
synthesis) is the spontaneous and irresistible weld produced between a 
particular auditory phenomenon and visual phenomenon when they 
occur at the same time.” 

 
Denna konstruerade ”samhörighet genom samtidighet” används flitigt inom 
ljudläggning till film, bland annat genom ”mickey mousing” där ett trumpetljud kan 
användas för att illustrera att någon ramlar genom att tydliggöra och förstärka rörelser 
eller händelser. Det är en godtycklig logik hos människan som möjliggör och tillåter 
detta kreativa användande av ljud. Jag utgår i denna text från att den samma 
relationen som Michel Chion benämner som syncresis, även kan uppstå vid 
musikvideoredigering då bild-byten och rytmen i ett musikstycke skapar en likvärdig 
relation av samtidighet. Det ligger oss nära i den mänskliga naturen att hitta samband 
och skapa sammanhang även där det inte finns den explicita kopplingen mellan bild 
och ljud.  
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7.5. Teorikritik. 

Vad som bör noteras är att ovan nämnda studier utförts i laboratoriemiljö och att 
stimuli har spelats upp på en tv eller datorskärm i en situation som på många sätt är 
unik och skiljer sig från vardagliga förhållanden. I vilken grad det kan påverka 
försökspersonernas ögonrörelser är oklart. Som vi sett i ovan nämnt experiment 
(Yarbus 1967) påverkar även det faktum att försökspersonen mottar instruktioner 
innan experimentet hur man tittar och sättet man analyserar bilder, denna faktor kan 
potentiellt även påverkat resultaten i denna studie. Michel Chions teoretiska begrepp 
saknar en vetenskaplig förankring i dagens kognitivt psykologiska frågeställningar 
och metoder men tas ändå upp här för att de på ett intressant sätt belyser just de 
problem som är relevanta för frågeställningen, men ur ett vetenskapligt perspektiv bör 
man ta det i beräkning.  
   
 

7.6. Avgränsning. 

En annan aspekt är att den mänskliga hjärnan är van vid att auditiv och visuell 
information är asynkrona på grund av att ljudet färdas långsammare än ljuset. Detta 
kommer inte tas upp som en faktor i denna studie då försökspersonerna befann sig så 
nära skärmen så att skillnaden i tid blir obetydlig.  
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8. Metod. 

8.1. Försöksdeltagare 
Testet utfördes på en försöksgrupp om 17 personer. Två av försöksdeltagarna fick 
exkluderas p.g.a. bristfälligt resultat under kalibrering. Av de resterande 15 deltagarna 
var 6 män och 9 kvinnor. Den faktiska försöksgruppens åldersspridning varierade i 
åldrarna 20-41 år med en genomsnittsålder på 25 år. Alla försöksdeltagarna påvisade 
normal hörsel och normal eller korrigerad till normal synskärpa. En biobiljett 
utdelades som ersättning för medverkan. Deltagarna var inför försöket ovetandes om 
studiens syfte. 
!

8.2. Stimulusmaterial  
Då syftet med denna studie är att jämföra klipp-punkternas påverkan på hur åskådaren 
tittar på bildmaterial utformades stimuli med avsikten att händelser i bilderna inte 
skulle sammanfalla med musikens taktslag. Detta skedde för att minimera att andra 
faktorer än specifikt bild-bytena skulle få åskådaren att uppleva ”asynkrona effekter”.  
Stimuli bestod av två filmsekvenser vardera 29 sek. långa. I film ”onbeat” ligger 
klipp-punkter i synk (±0,5 bildrutor) med taktslag ett och tre i musiken.  
Som oberoende variabel har klipp-punkterna i film ”offbeat” förskjutits till 5 bildrutor 
efter taktslagen. Se grafisk återgivning (figur 1 och 2). 
 
 

 
Figur 1. ONBEAT. Skärmdump från redigeringsprogram. Klipp-punkter ligger ±0,5 bildrutor i synk med taktslag 
1 och 3 

 

 
Figur 2. OFFBEAT. Skärmdump från redigeringsprogram. Klipp-punkter ligger 5 bildrutor efter taktslag 1 och 3. 

 
Filmerna inleds och avslutas av 24 bildrutor med svart bakgrund till vilka det hörs en 
neutral ton för att medvetandegöra försöksdeltagarna om att experimentet har 
startat/avslutats. Efter den inledande fasen påbörjas bildsekvensen som utgörs av 26 
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scener, se bilaga 4. för visuell komposition, där varje scen är 24 bildrutor lång. 
Bildmaterialet är inspelat i upplösningen 1920/1080, 25 rutor/ sek. med en Dslr 
kamera (Canon EOS 60D). Videon har sedan exporterats till filformatet .avi med 
.mpeg4 codec.  
 
Musiken som användes till stimuli, se bilaga 5, valdes dels för sitt tempo på 125 
Bpm, vilket ger 12 rutor/ taktskag så 24 bildrutor matchar avståndet mellan taktslag 1 
och 3 i musiken. Den har även tydlig 4/4 takt och enkel musikalisk struktur. Musiken 
är inspelad i stereo med sample rate 44,100 hz och utgörs av bas-trumtakt d.v.s. kick, 
och en synt-bas slinga. Stimuli-filmerna sattes samman i redigeringsprogrammet 
Adobe Premiere Pro CS6.  
 

8.3. Apparatur 
De färdiga stimuli-filmerna har sammanställts i SMI Experiment Center 3.0, 
tillsammans med två andra experimentförsök. Försöksdeltagarnas ögonrörelser har 
spelats in med eye-tracker systemet SMI RED250 fäst under en 1680/1050px 
(474x297mm) datorskärm. Data registrerades i 120 Hz vilket ger 4,8 
mätningstillfällen per bildruta och sorterades sedan av iView till antingen fixationer 
(>80ms) eller saccader (<80ms).  
 
Högtalare (Yamaha, HS50M) utplacerade 16 cm från vardera sida om skärmen 
användes för uppspelning av auditiva stimuli med en ljudnivå på 82 dB uppmätt vid 
lyssningspunkten 80 cm från skärmen. Decibelvärdet kalibrerades med rosa brus, eng. 
”pink noise”. En visuell representation av uppställningen finns i figur 3. 
 
 
 

 

 
  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Uppställning vid experimentsituation.  

X2 utgör mätpunkten 
för deltagarnas 
position. 
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8.4. Procedur 

Experimentet genomfördes under två dagar på Högskolan Dalarnas campusbyggnad i 
Falun. Ett informationsblad delades ut, se bilaga 1, med en kort beskrivning av 
experiment och var i byggnaden studien genomfördes om man önskade medverka vid 
senare tillfälle under dagen. Annars tillfrågades försöksdeltagare muntligt om de ville 
deltaga i en studie om hur man tittar på stillbilder och rörlig media.  
 
Inför experimentet fick försöksdeltagaren sitta ner i tio minuter för att samla sig och 
slappna av och under tiden läsa och signera ett medgivande att de informerats om 
experimentets utförande. Försökspersonen placerades därefter framför eye-
trackerskärmen på ett avstånd av 60-80 cm, optimalt 70 cm. Försökspersonen 
omfrågades om namn, ålder, uppnådd utbildningsgrad och upplyses om att man vid 
önskan och utan vidare klargörande närhelst kan avbryta experimentet.  
 
Vid försökets genomförande befann sig försöksledaren tillsammans med 
försökspersonen i rummet men var åtskild av en skärm för att minimera distraktion 
för försökspersonen. Innan experimentet startade kalibrerades försökspersonens blick 
utifrån eye-tracker systemets standard med en maximal avvikelse av 1.0° för godkänd 
kalibrering. Om resultatet ligger över 1,0° fel i valideringen av kalibreringen, görs 
proceduren om, max två gånger (Om valideringen fortfarande uppvisar mer än 1,0° 
fel noteras detta men resultatet från försöket tas då bort men körningen genomförs 
ändå).  
 
För att likställa förutsättningarna för samtliga av försöken gavs alla vidare 
instruktioner om experimentet i datorskärmen framför försöksdeltagaren genom den 
mall som satts ihop i SMI Experiment Center 3.0. Stimuli spelas därefter upp för 
försökspersonen vars ögonrörelser då avläses. Ordningsföljden mellan stimuli-film 1 
och 2 randomiserades av SMI Experiment Center. Experimentet tog omkring 10 
minuter att genomföra. 

 

8.5. Normala ögonrörelser. 

Ett problem att ta hänsyn till är att försökspersonerna under experimentets gång kan 
börja fundera över vad syftet med studien är. Det kan påverka deras ögonrörelser på 
ett okontrollerat sätt och leda till bias. Därför ställdes som en del av experiment-
genomgången på skärmen en ledande fråga innan de respektive stimuli-filmerna för 
att försöksdeltagarnas ögonrörelser skulle bli så ”normala” som möjligt.  
Inför första filmen var frågan;  
 
- ”vem riktar sig denna film till”.  
 
Efter filmen fick de välja mellan alternativen ” 
 

1. män  
2. kvinnor  
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Inför andra filmen ställdes frågan;  
 
- ”vilket är filmens syfte”,  
 
efter filmen fick de välja mellan alternativen; 
 

1. Att sälja en vara 
2. Att informera om en tjänst 
3. Att underhålla 

 
Dessa data bidrog inte till resultatet annat än att uppehålla försöksdeltagarnas 
nyfikenhet och undergick därför ingen vidare analys. 
 

8.6. Kvalitativ undersökning  
Båda videosekvenserna återföljdes av ett kort formulär där försökspersonen i text 
ombeds svara på frågan- ”tyckte du att filmen hade bra flyt”. Denna fråga syftade till 
att fånga upp kvalitativa reaktioner hos deltagarna utan att avslöja att studien syfte 
handlade om filmens rytm. Dessa data redovisas under resultatdelen. 
 
Efter försöket tillfrågades försökspersonen hur de upplevt experimentet och fick 
därefter underteckna ett medgivande att vi får tillstånd att använda oss av resultaten 
från försöket. De fick även med sig ett dokument som förklarade experimentets syfte, 
vad vi undersökt och varför. Se bilaga 2 och 3. 
 

8.7. Databehandling 
För en visuell representation av resultaten användes databehandlingsprogrammet SMI 
Begaze 3.2.20. I programmet räknas rådata om till fixationer som representerar 
försöksdeltagarnas skilda blickpositioner med olikfärgade cirklar.  
 
Då försöksdeltagaren vilar blicken inom ett område av 110 pixlar i diameter (max. 
dispersion, se avsnitt 8.8. för uträkning) över en tid längre än 80 ms, så expanderar 
cirkelns diameter med 100px/500 ms.  
 
Ögonrörelser inom tidspannet 80 ms som är större än 110 pixlar har räknats som 
saccader och visas som linjer som följer blickcirkeln.  
 
För att se vart blicken befunnit sig innan given tidpunkt lämnar blickpunkten en svans 
efter sig, denna linje visar vart blicken befunnit sig de senaste 300 ms. Detta tidsspann 
innefattar de fem bildrutornas fördröjning som var aktuella i ”offbeat” sekvensen.  
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8.8. Formel för uträkning av max. dispersion. 
För att på ett effektivt sätt kunna särskilja när en fixation övergår i en annan måste ett 
värde bestämmas för hur långt blickpunkten får avvika innan den räknas som en ny 
fixation. Denna avvikelse, dispersion, beräknas som ett värde av de horisontella och 
vertikala parametrarna x och y´s rörelser på skärmen. Gränsvärdet som har använts 
för att fastställa en ny fixation har dragits då området i blickfånget som utgör foveans 
diameter helt lämnat, eller är kant i kant med den föregående positionen. För att räkna 
ut hur stort område fovean utgör på eye-trackerskärmen användes följande funktion, 
där !!står för avståndet mellan försöksdeltagaren och skärmen, och ! står för foveans 
gradvinkel 2,5°. 
 
tan!!2 = ! !!  

! = 2,5[°]  

d = 70[cm] 

Funktionen ger ett värde av x = 3,05 ≈ 3,10 vilket visar att foveans storlek på ett 
avstånd av 70 cm är lika med 31mm. För att omvandla detta värde till pixlar delas 
skärmens antal pixlar 1680 med skärmens bredd 47,4 cm vilket ger 35,44 pixlar per 
cm. Genom att multiplicera 35,44px/cm med 3,10 cm blir värdet för foveans diameter 
110px. Därför sattes värdet för max. dispersion till 110px. 

 
8.9. Metodkritik 
 
Ögonrörelser påverkas som ovan nämnts av huruvida man tilldelats en uppgift då man 
tittar på bilden (Yarbus 1967). I denna studie ombads försöksdeltagarna att besvara, 
för studiens egentliga syfte, ovidkommande frågor som nämns under avsnittet 8.5. 
Det är möjligt att dessa frågor inverkat på hur deltagarna riktat sina blickar och på så 
sätt påverkat resultatet, denna faktor är dock likvärdig för båda stimulisekvenser och 
borde därför fördelas jämnt vid randomisering. Även det att denna studies 
filmsekvens visades i förbindelse med andra experimentsekvenser, däribland en studie 
i stillbilder och en annan filmsekvens med rörliga bilder kan även det ha påverkat det 
resultat som här redovisas. Det borde dock inte kunna påverka på ett sätt som ger 
snedvridning i resultaten. Det bör också nämnas att experimentsituationen under 
vilken dessa mätningar gjorts på många sätt skiljer sig från den normala miljön 
åskådare befinner sig i då de konsumerar rörlig media. Även detta får räknas som en 
potentiell faktor för bias då försökspersonerna kanske inte är helt avslappnade och 
kanske känner sig iakttagna. Men det är en faktor som alla experimentella studier får 
dras med. 
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9. Resultat. 
Vad som är intressant för denna studies syfte är att se om man kan påvisa skillnader i 
ögonrörelser mellan de båda stimuli-filmerna ”on-beat” och ”off-beat”. Därför 
fokuseras resultatanalysen på skillnader i fixationer och saccader i bildrutorna 3 och 4 
nästkommande klipp-punkten för de olika scenerna mellan de båda stimuli-
sekvenserna. Det innebär att det vid klipp-punkten i ”onbeat” sekvensen har passerat 
3-4 bildrutor från taktslag 1 eller 3, medan det i ”offbeat sekvensen passerat 8-9 
bildrutor.  
 
Då bildruta 1 och 2 efter en klipp-punkt i hög grad förbigås från visuell bearbetning 
på grund av saccadisk blindhet, ”metacontrast masking” (Cutting 2007) har de därför 
inte beaktats i resultatanalysen. 
 
Val av bildruta 3 och 4 baseras på konklusionen att det inom detta tidsspann skulle 
kunna påvisas ögonrörelser som har sin grund i auditiv påverkan. I efterkommande 
bildrutor (5-12) har den visuella bearbetningen aktiverats och då är det främst de 
faktorer som nämns i avsnitt 6.2 (Osberger et al. 2001) som påverkar blickens riktning 
och rörelse. Resultatanalysen utgår här från Vatakis (2006) resultat från artikeln 
Audiovisual synchrony perception for music, speech, and object actions, där kategorin 
”object action” anger ett tidsspann mellan 118 ms och 135 ms (M = 126 ms) där man 
normalt reagerar på asynkron mellan ljud och bild. Maxvärdet 135 ms delat på 40 ms 
(en bildrutas varaktighet) motsvarar ca 4 bildrutor.  
 
Den första scenen i bildserien har strukits från resultaten då den inleds med en 
upptoning från svart och alltså inte har någon tydlig klipp-punkt att analysera. 
Kvarvarande 25 scener har utvärderats visuellt genom att scen för scen räkna 
förflyttningar av blickpunkter under bildruta 3 och 4.   
 

9.1 Visuell analys. 
För att särskilja mellan rörelser som har sin förmodade orsak i omedveten visuell 
avsökning och rörelser som kan ha sin grund i auditiv påverkan, från det att musik 
och klipp-punkter ligger ur takt, har en del av resultatanalysen bestått i att avgöra 
vilka rörelser som är motiverade och vilka som är omotiverade. Denna analys har 
genomförts genom att metodiskt gå igenom alla scener och försöka avgöra om 
blickpunkterna förflyttas på ett motiverat sätt. Förflyttningar som följer rörelser eller 
rör sig mot objekt med hög ”attraktionskraft”, i överensstämmelse med de riktlinjer 
som nämns i Osbergers forskning (2001), har benämnts som motiverade. Då blickarna 
uppvisat rörelser som inte kan förklaras av tidigare forskning har de betecknats som 
omotiverade. Denna gränsdragning har inte varit helt enkel då det vid vissa scener 
uppstått rörelser som ser ut att möjligen ha sin orsak i föregående scen innan ett klipp. 
Dock har båda sekvenserna försökts behandlats likvärdigt i analysen.  
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9.2. Data från resultaten. 
 
Tabell 1. Blickrörelser under bildruta 3 och 4 för ”onbeat” respektive ”offbeat” sekvenserna. 
Medelvärden markerade med grönt. 

Klipp%nr.
Antal%
Registrerade

Antal
blinkningar

ONBEAT
motiverade

Varav%antal
omotiverade Klipp%nr.

Antal%
Registrerade

Antal
blinkningar

OFFBEAT
Motiverade

Varav%antal
omotiverade

1 13 1 3 1 1 15 2 1 1
2 15 1 0 0 2 15 0 3 2
3 15 0 1 0 3 15 2 1 1
4 15 1 1 0 4 15 1 1 0
5 14 1 1 1 5 15 0 2 0
6 15 0 1 0 6 14 0 0 0
7 15 0 2 0 7 15 0 3 0
8 15 0 2 0 8 15 1 3 0
9 15 1 1 0 9 15 1 3 0
10 15 0 4 1 10 15 0 2 1
11 15 1 2 0 11 15 1 2 1
12 14 2 1 1 12 14 0 3 0
13 15 0 4 0 13 15 0 3 0
14 15 0 2 0 14 15 1 1 0
15 14 1 0 0 15 15 1 2 2
16 15 1 3 1 16 14 0 5 1
17 14 1 3 0 17 15 0 1 1
18 15 0 2 0 18 15 0 7 5
19 15 1 1 0 19 14 1 3 0
20 15 0 1 0 20 15 1 2 2
21 15 1 3 0 21 15 0 5 0
22 15 1 3 0 22 15 0 4 0
23 15 0 4 0 23 15 0 3 2
24 15 2 3 1 24 15 3 5 2
25 13 3 2 1 25 14 3 0 0

Summa 14.68 19 50 7 14.8 18 65 21

ONBEAT OFFBEAT

 
 
Som framgår i tabell 1 är medelvärdet för antal registrerad data, antal försöks-
deltagare med sin blick på skärmen under angivna bildrutor, 14,68 i ”onbeat” 
sekvensen och 14,8 i ”offbeat” sekvensen. Det får anses som ett bra underlag för 
analys.  
 
Kategorin blinkningar i tabellen utgör blickpunkter som antingen försvunnit eller dykt 
upp under bildruta 3 eller 4. Antalet skiljer sig obetydligt för de båda sekvenserna. 
 
Det totala antalet registrerade förflyttningar i ”onbeat” sekvensen var totalt 50 st. 
varav 7 st. räknades som omotiverade. Motsvarande data i ”offbeat” sekvensen är 65 
st. varav 21 st. räknades som omotiverade.  
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9.3. Statistisk analys av resultat. 
Resultaten från ”offbeat” sekvensen påvisar högre andel rörelser, både motiverade 
och omotiverade. För att pröva om skillnaderna i omotiverade ögonrörelser är 
statistiskt signifikanta testades de genom att en nollhypotes som formulerades som: 
 
− H0, ingen skillnad kan påvisas i andelen omotiverade ögonrörelser under bildruta 

3 och 4 mellan ”Onbeat” och ”Offbeat” sekvenserna.!
 
Nollhypotesen ställdes mot en mot-hypotes: 
 
− H1, en signifikant skillnad kan påvisas i andel omotiverade ögon-rörelser under 

bildruta 3 och 4 mellan ”onbeat” och ”offbeat” sekvenserna. 
 

9.4. Uträkning för p-värde. 
Ett p-värde vid hypotestestning kan vara hjälpsamt då man tar beslut huruvida 
nollhypotesen ska förkastas eller inte. Det beräknade p-värdet jämförs med 
signifikansnivån, som normalt är ställd till 5 %. Om p-värdet är lägre än den 
uppställda signifikansnivån så förkastas nollhypotesen. Ett väldigt lågt p-värde 
indikerar att det är väldigt låg sannolikhet att nollhypotesen är korrekt.  
 
För ”onbeat” sekvensen ställs följande binomialfördelning upp: 
 
Bion (50, 7/50)  Pr (x ≥ 21) 
 
För offbeat sekvensen: 
 
BiOff (65, 21/65)  Pr (x ≤ 7) 
 
Om !" 1− ! > 5 så kan man göra approximation med normalfördelning vilket 
gäller för båda sekvenserna.  
  
 Då används som testfunktion:  
 ! = !!!!!

! !!! !
!!!

!
!!

 

 
Resultatet från funktionen ger för givna data ett Z- värde på -2,269 vilket genererar ett 
p-värde på 0,0116 för nollhypotesen. Därför förkastas nollhypotesen och 
mothypotesen är sann.   
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9.5. Normalfördelning av blickrörelser. 

Eftersom den visuella gränsdragningen mellan motiverade rörelser och omotiverade 
rörelser var svår att operationalisera på ett tillförlitligt sätt valdes här att även göra en 
normalfördelning av skillnaden i antalet blickrörelser utan att dela upp dem i 
kategorierna motiverade och omotiverade rörelser. Normalfördelningen visar hur stor 
sannolikheten är att resultaten kan variera mellan stimuli-sekvenserna som de gör.   
 
Medelvärde för ögonrörelser under bildruta 3 och 4 efter klipp. 
 
Onbeat. 50(blickrörelser)/25(antal filmsekvenser) = 2 rörelser per klipp.  
Offbeat. 65(blickrörelser)/25(antal filmsekvenser) = 2,6 rörelser per klipp. 
 
 ! = !!!!

!/ !   
 
Värdena från funktionen ger ett Z-värde på 1,786 för ”offbeat” sekvensen och ett p-
värde på 0,047 vilket ger 4,7 % sannolikhet att H0 är sann. 
 
 

9.6. Kvalitativ resultatanalys. 

Vad som är anmärkningsvärt av de kvalitativa resultaten, då försöksdeltagarna fått 
frågan om ansåg att de olika filmsekvenserna hade bra flyt, är att det bara är en person 
av de 15 deltagare som rapporterar att de reagerat på att ”offbeat” sekvensen är ur 
synk. Försöksdeltagaren formulerar sitt svar vid ”offbeat” sekvensen; 
 

”Nu vid andra visningen tycker jag inte att bild och musik var lika 
synkade (som) vid första visningen, musiken och bilderna passar inte 
ihop, är vad jag upplever. Tycker att filmen hade ett bra flyt i den mån 
att varje sekvens varade lika länge.” 

 
När Försöksdeltagaren innan fick samma fråga vid ”onbeat” sekvensen blev svaret; 
 

”Väldigt snabba bildtagningar, passade bra till musikens tempo” 
 
När denna deltagare efter experimentet fick frågan varför hen reagerade svarade hen 
att det säkert berodde på att hen håller på med musik och är känslig för timing. Det 
visar på att en brist i försöket att försöksdeltagarna inte omfrågades om sin 
musikaliska vana vilket skulle gett en intressant insikt om det finns skillnader i 
känslighet för asynkron beroende på om man är van vid att reagera på synk.  
 
Resterande försöksdeltagares svar redovisas i tabell 2 nedan. 
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Tabell 2. Kvalitativa svar från försöksdeltagarna. ”Random” står för randomiseringsordning 
under experimentet. 
Försöks-
deltagare Random Stimuli Hade filmen bra flyt?

1 2 Onbeat Ja

1 Offbeat Ja, det tycker jag

2 1 Onbeat Den hade bra flyt men kändes ändå lite "hoppig" i de olika 
sekvenserna

2 Offbeat Fortfarande bra flyt men lite korta och "hoppiga" sekvenser

3 2 Onbeat Ja

1 Offbeat Ja det tycker jag

4 1 Onbeat Ja det tycker jag, tonmässigt i alla fall

2 Offbeat inget svar

5 2 Onbeat Ja

1 Offbeat Ja

6 1 Onbeat Ja

2 Offbeat Ja

7 2 Onbeat Ja

1 Offbeat Ja

8 2 Onbeat Den hade bra flyt, på ett innehållsrikt och bra sätt. Lätt att följa med 
i.

1 Offbeat Den var snabb och innehållsrik

9 1 Onbeat Ja det tycker jag

2 Offbeat Ja det tycker jag, snabba klipp

10 1 Onbeat Jag gillade rytmen i filmen, snabba klipp men i en bra takt tycker 
jag.

2 Offbeat Ja, som jag tidigare skrev tycker jag filmen hade bra rytm.

11 2 Onbeat Ja

1 Offbeat Ja

12 1 Onbeat Ja det hade den men det var svårt att förstå vad den handlade om

2 Offbeat Den hade bra flyt även fast den är lite otydlig i sitt budskap

13 1 Onbeat Filmen hade bra flyt, man hann med i hela sekvensen.

2 Offbeat inget svar

14 1 Onbeat Väldigt snabba bildtagningar, passade bra till musikens tempo

2 Offbeat

Nu vid andra visningen tycker jag inte att bild och musik var lika 
synkade (som) vid första visningen, musiken och bilderna passar inte 
ihop, är vad jag upplever. Tycker att filmen hade ett bra flyt i den 
mån att varje sekvens varade lika länge.

15 2 Onbeat inget svar

1 Offbeat inget svar  

Simon Carlgren



Högskolan Dalarna – HT 12      Simon Carlgren  
Audiovisuell Produktion – LP2003     1980-06-30 
___________________________________________________________________________________ 
 

 24 

10. Diskussion. 

För att inledningsvis återintroducera min forskningsfråga; 
 

- Förändras visuell avläsning av rörligt bildmaterial då klipp-punkter förflyttas 
från on-beat till off-beat till en musikalisk takt? 

 
Resultaten från studien visar tydligt att så är fallet. Hur kan det då komma sig att 
resultaten visar på en 30 % ökning av blickrörelser under de angivna bildrutorna för 
”offbeat” versionen. Det är en anmärkningsvärd skillnad som enligt experimentets 
uppställning inte borde tillåta någon annan förklaring än att det är den audiovisuella 
asynkroniteten som ligger till grund för differensen, då det bara är den variabeln som 
förändrats mellan stimuli-filmerna.  
 
Att det uppstår skillnader i blickrörelser blir tydligt, det svåra är att redogöra för 
varför dessa skillnader uppstår.   
 
Då det inte finns mycket av tidigare forskning som tar upp just dessa frågeställningar 
är det svårt att sluta sig till en befintlig teori. Vroomen och de Gelders forskning 
(2000) som nämns i avsnittet 1. Bakgrund, visar att det finns en stark relation mellan 
ljud och bild och att ljud spelar in och påverkar vår visuella kapacitet.  
 
Min egen upplevelse då jag tittar på ”offbeat” sekvensen är att jag känner mig 
stressad, det känns som jag ligger efter på något oförklarligt sätt. Som att jag måste 
skynda mig med blicken för att hänga med i vad som händer. Denna stress uppstår 
inte under ”onbeat” sekvensen. Det naturliga förhållandet mellan ljud och bild är som 
regel att vi ser något innan vi hör det, även om det sker på en perceptuell nivå som 
inte blir medvetandegjord. Om man spekulativt förutsätter att Michel Chions teorier 
(1994) om det audiovisuella kontraktet och hans begrepp ”Syncresis” har substans, att 
vi är benägna att sammankoppla händelser som sker simultant trots att de inte har en 
explicit koppling, kan det förklara varför ögonrörelserna varierar mellan sekvenserna. 
Stressen som uppstår i det att vår syn hamnar perceptuellt efterföljande ljudet kan då 
bidra till att vi är mer aktiva i att scanna av det visuella fältet. 
 
Rytm tilldelas som nämnts en stor vikt i filmklippning. Rytmen mellan bilderna var 
intakt mellan båda sekvenserna, i det att bildsekvenserna inbördes hade samma längd 
på 24 bildrutor per scen. Däremot förändrades bildrytmens relation till musiken. Som 
Björnberg skriver (1990) används ofta rytmer i musik för att accentuera innehållet i 
bilder och tvärtom så används ofta klippningen i musikvideor till att framhäva 
grundpuls och rytm i musik. I ”onbeat” sekvensen accentuerade klippningen och den 
musikaliska takten varandra genom att vara temporalt samtidiga. I ”offbeat” 
sekvensen bröts denna relation då klipp-punkterna hamnade mellan två takter, 200 
ms. efter takt 1 eller 3 och 280 ms. innan takt 2 och 4. Det är välkänt att många 
musikstilar som jazz och andra afro-inspirerade genrer ofta använder ”offbeat” rytmer 
på ett liknande sätt, så kallad synkopering. Att fler parallella rytmer sammansmälter 
och skapar ett ”groove”. Det vittnar om att vi kan uppskatta förskjutningar i 
synkroniseringen då de utförs på ett utmanande men nyanserat sätt. Att senarelägga 
klipp-punkterna med så mycket som 200-280 ms. är nog för mycket för att vår 
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finkänsliga hjärna ska kunna uppleva det som olika rytmer som tillsammans genererar 
ett ”groove”. Jag tror att det snarare upplevs som en anomali när tidsskillnaden blir så 
stor, relationen bryts och de båda modaliteterna slutar att harmonisera.   
   
Ur det resonemanget uppstår en annan fråga. Hur väl korrelerar ögonrörelsestudier 
med åskådarens totala upplevelse av rörlig media? Är få ögonrörelser en indikation på 
att åskådaren undermedvetet föredrar en viss typ av filmklippning. Det slås fast av 
May et al (2003), att olika filmklippningsmetoder genererar olika mycket 
ögonrörelser och de drar slutsatsen att de metoder som genererar minst ögonrörelser 
är att föredra. Deras ambition var dock att finna mjukare övergångar mellan olika 
fönster/ applikationer för interaktion mellan dator och användare. Det är inte 
uppenbart om det samma gäller för film och video. De kvalitativa resultaten från 
denna studie tyder på att merparten av försökspersonerna på ett medvetet plan inte 
lyckats särskilja på de bägge stimuli kategorierna då de som regel uttryckt liknande 
omdömen för bägge stimuli. 
 
Ur min egen synvinkel och erfarenhet är det anmärkningsvärt att bara en 
försöksdeltagare reagerade på att klipp-punkter och taktslag var ur synk då de ombads 
beskriva filmens flyt. De kvalitativa resultaten tror jag kan ha sin förklaring i att 
frågan är vagt formulerad, det är inte uppenbart vad som menas med frågan ”hade 
filmen bra flyt”. Liknande studier tjänar klart på att varva den kvantitativa analysen 
med kvalitativa inslag, att låta försöksdeltagarna redogöra för sin upplevelse med ord 
för att på så sätt få mått på vad som utgör ett idealiskt sätt att komponera rörlig bild 
och ljud. 
 
Vatakis och Spence forskning (2006) i audiovisuell synkronisering, som legat till 
teoretisk grund för denna studie, baserade sina resultat på medveten reaktionstid. 
Försöksdeltagarna i deras experiment skulle trycka ned en tangent då de upptäckte 
asynkron mellan ljud och bild. Då ögonrörelser i hög grad är en omedveten reaktion 
innebär det sannolikt att en reaktion sker snabbare för ögat än den tid det tar för den 
medvetna process som skickar en signal till handen att trycka ned en tangent. Det mått 
som används inom musikläggning till film anger ett gränsvärde på ±2 bildrutor 
(Wingstedt 2008) för godtagbar synk. Utifrån dessa tidsangivelser så borde 
försöksdeltagarna reagerat på de ±5 bildrutor som var gällande i ”offbeat” kategorin 
men det tyder ju på att jag inte behöver oroa mig över att mina vänner ska reagera 
medvetet när det ”laggar” på Youtube, även om jag kommer fortsätta göra det. 
 

10.1. Vad kan förbättras.  
Försöksdeltagarantalet var planerat att bestå av 20 personer men på grund av tekniska 
problem med eye-tracker apparaturen fick experimentet avbrytas under dag två med 
endast 15 godkända deltagare. Vid alla vetenskapliga undersökningar eftersträvar man 
så brett underlag som möjligt för att kunna dra säkra slutsatser och ge god 
generaliserbarhet. En uppföljande studie till denna vore intressant för att se om 
resultaten står sig för en större urvalsgrupp. 
 
Studiens validitet känns tillförlitlig då det endast är en variabel som förändrats mellan 
stimuli-kategorierna. Resultaten som registrerats känns som representativa mått på att 
”offbeat” synkronisering mellan bild och ljud skapar fler ögonrörelser. 
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Ögonrörelsestudier som mätinstrument anses ha hög konsistens och upprepbarhet 
mellan mätningar. Reliabiliteten hos mätningen känns tillfredställande även om det 
hade varit önskvärt med en större urvalsgrupp. 
  
Nu i efterklokhetens synvinkel är det vissa saker som skulle kunna optimeras för en 
vidare undersökning i ämnet. Jag tror man hade tjänat på att ha längre scener, istället 
för 24 bildrutor tror jag det hade varit bättre med 48 bildrutor per scen och att alla 
klipp-punkter därigenom hamnar på takt 1. Det skulle skapa tydligare riktlinjer och ett 
lugnare tempo i stimulisekvenserna. Jag tror även att man skulle kunna ha färre scener 
då resultatanalysen blev rätt omfattande. Med 25 scener i två uppsättningar där det i 
medel var 15 blickpunkter att räkna blev det ganska tidskrävande. Jag hade nu i 
efterhand även valt bilder med större spatial spridning i de primärt attraherande 
visuella objekten. Nu låg mycket av det som fångade åskådarnas intresse centrerat 
mitt i bilden. Det hade varit intressant att ha bilder som fick deltagarna att söka mer i 
bilderna.  
 
Under våren kommer resultaten från studien undersökas utifrån en annan analysmetod 
för att se om man kan påvisa skillnader i hur snabbt försöksdeltagarna upptäcker och 
styr sin blick mot de primära visuella målen i de olika scenerna. Avsikten är att se om 
det även finns skillnader i ögonrörelser mellan ”onbeat” och ”offbeat” under 
bildrutorna 5 till 10 då den medvetna visuella avsökningen tar vid och om den i så fall 
påverkas av den audiovisuella synkroniseringen.    
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Information före experimentet: 
Detta experiment handlar om att se på film och på stillbilder. Du kommer att svara på 
frågor och titta på korta sekvenser av stillbilder och film. Själva experimentet tar ca.10 
minuter, och sen talar vi lite om det efteråt. 

Du kommer att få del av experimentets alla detaljer efter experimentet, och då kommer 
du att få rätt att radera samtliga data utifall att du inte godtar experimentets syfte.  

Ditt deltagande ska vara helt frivilligt. Du kan när som helst under experimentet välja 
att avbryta det, om du så önskar. 
 
Försöksledare: Thorbjörn Swenberg (Fil.Lic.) 
 
 
 
Jag har läst och förstått ovanstående information. 
 
 

 

Datum,  Ort,  Namn   Signatur 
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Experiment: Intention och perception av bilder och klipp i filmsekvenser, klipp och 
musikalisk rytm, samt perception av krigsfotografier. 
Försöksledare: Thorbjörn Swenberg 
 
Information före experimentet: 
Detta experiment handlar om att se på film och på stillbilder. Du kommer att svara på frågor och titta 
på korta sekvenser av stillbilder och film. Själva experimentet tar ca.10 minuter, och sen talar vi lite 
om det efteråt.  Du kommer att få del av experimentets alla detaljer efter experimentet, och då kommer 
du att få rätt att radera samtliga data utifall att du inte godtar experimentets syfte.  Ditt deltagande ska 
vara helt frivilligt. Du kan när som helst under experimentet välja att avbryta det, om du så önskar. 
 
Information efter experimentet: 
Tack för ditt deltagande i experimentet! Genom att skriva under detta dokument, samtycker 
du till att: 
 

 Du har fått del av experimentets fulla mål och syfte, och att du inte vill ha din data 
raderad, utan godtar att den kan användas och presenteras i varje akademiskt 
sammanhang (seminarier, konferenser, publikationer etc.).  

 Du har förstått att datan rapporteras i anonymiserad form och att försöksledaren kan 
bli tvingad av svensk lag, under synnerliga omständigheter, att presentera datan för 
utomstående forskare som vill undersöka huruvida där finns onormala egenskaper hos 
datan. 

 Du har förstått att vi har spelat in dina ögonrörelser, och på vilket sätt varje datatyp 
innebär en risk för din sekretess. 

 Du har fått del av och förstått informationen i avsnittet ”Information före 
experimentet”, innan experimentet genomfördes. 

 

Datum,  Ort,  Namn   Signatur 

 

Ytterligare samtycke: 
Genom att skriva under nedan, samtycker du till att vi får rätten att publicera dina forsknings-
data i elektroniska arkiv/databaser via datanät. Detta innebär att även andra forskare fritt kan 
använda dina data, men gör det i praktiken omöjligt att kontrollera vilket slags forskning 
datan används till, liksom att kontrollera spridningen av datan. Du kan när som helst kontakta 
den ansvarige forskaren för att upphäva detta samtycke, för att minska – men förmodligen inte 
stoppa – vidare spridning av din data. 
 

 

Datum,  Ort,  Namn   Signatur 

Bilaga 2



  Högskolan Dalarna 
  Audiovisuella Medier 

  Kaserngården 15 
  AUDIOVISUELLA MEDIER   79188 Falun 
   webavm@du.se 
 
 
Information om experimentets fulla mål och syfte: 
 
Dina ögonrörelser jämförs med hur klippare tänkt att du ska titta på filmbilderna. Sedan drar 
vi slutsatser om i vilken utsträckning deras intentioner uppfylls eller ej. 
 
Vi tittar även på huruvida dina ögonrörelser påverkas av hur filmbilder är klippta till takten i 
musik. 
 
När det gäller stillbilderna tittar vi på om dina ögon rör sig olika över bilder av olika karaktär.  
 
Svaren på enkätfrågorna kan komma att kopplas till dina ögonrörelser i vissa fall, men vissa 
enkätfrågor och tillhörande svar kan komma att utelämnas. 
 
Dessa tre aspekter ska sedan förklaras vetenskapligt; de ska beskrivas och publiceras 
offentligt i ett akademiskt sammanhang (seminarier, konferenser, publikationer). 
 

All data sparas, men finns tillgänglig bara för den aktuella forskargruppen, som har strikt 
sekretess utanför denna grupp. Gruppen består av Försöksledaren, en namngiven student, 
samt en professor som leder projektet och avdelningens forskning. 

Datan rapporteras i anonymiserad form. Dock kan försöksledaren bli tvingad av svensk lag, 
under synnerliga omständigheter, att presentera datan för utomstående forskare som vill 
undersöka huruvida där finns onormala egenskaper hos datan. 

Vi har spelat in dina ögonrörelser. De datatyper som förekommer i undersökningen är:  

1. mätpunkter för hur varje öga tittar på bildskärmen i experimentet, kopplat till de 
stillbilder och filmsekvenser som visades (bilder och ljud) 

2. persondata: Namn, ålder, utbildningsnivå 
3. uppfattningar: filmvana, upplevelser av och åsikter om stillbilder och filmsekvenser 

och innebär en risk för din sekretess:  

I. ögondata kan visa om du har fysiologiska fel (t.ex. skelögdhet) och kan kopplas till 
dig som individ (se punkt II) 

II. persondata gör att du i princip är identifierbar 
III. dina uppfattningar kan kopplas till dig som individ (se punkt II) 

 
Försöksledare: Thorbjörn Swenberg (Högskolan Dalarna) 
Student: Simon Carlgren (Högskolan Dalarna) 
Professor: Árni Sverrisson (Högskolan Dalarna) 
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Stimulimaterial. 
 
Musiken som användes i undersökningen bestod av 29 sekunder av introt till 
musikstycket. 
  
GERD & ELBEE BAD - H.O.U.S.E. (ARTTU REMIX) 
 
Finns för avlyssning på följande länk. 
 
https://soundcloud.com/arttu-aka-lump/gerd-elbee-bad-h-o-u-s-e-arttu 
 
 


