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Mental ljudföreställning (eng. auditory imagery) innebär att 
uppleva ett ljud för sitt inre i frånvaro av yttre sinnesintryck. 
Tidigare studier har visat att ljudföreställning kan inverka såväl 
faciliterande (t.ex. Farah & Smith, 1983) som interfererande 
(t.ex. Okada & Matsuoka, 1992) på perceptuell ljuddetektion. 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka om 
ljudföreställning faciliterar eller interfererar perceptuell 
detektion av kongruenta och inkongruenta komplexa ljud. De 39 
undersökningsdeltagarna randomiserades till en av två 
betingelser (ljudföreställning eller ingen ljudföreställning) och 
fick därefter lyssna samt detektera olika ljud (varav ett var 
detsamma som föreställningsljudet). Resultatet visade att 
ljudföreställning varken hade en signifikant faciliterande eller 
interfererande effekt på vare sig kongruenta eller inkongruenta 
komplexa ljud.  

 
Mental föreställning är en kognitiv funktion där individen upplever en 
sinnesförnimmelse, till exempel en bild eller en melodi för sitt inre, utan yttre 
stimulering av de perceptuella sinnesorganen. Ett välkänt exempel är kompositören 
Beethoven som, trots att han var så gott som döv mot slutet av sitt liv, med sitt absoluta 
gehör och sin förmåga att höra musik för sitt inre ändå kunde fortsätta att komponera.  
Fokuset i den mentala föreställningsforskningen efter kognitionsvetenskapens inträde 
låg till en början på den visuella sinnesmodaliteten (t.ex. Shepard & Metzler, 1971; 
Kosslyn, Ball & Reiser, 1978). Under de senaste decennierna har forskningsområdet 
utvidgats och även de andra sinnesmodaliteterna och dess förhållande till mental 
föreställning börjat utforskas. Idag finns det studier utförda på förutom den visuella 
modaliteten även på bland annat den auditiva (t.ex. Halpern & Zatorre, 1999; Herholz, 
Lappe, Knief, & Pantev, 2008; Farah & Smith, 1983; Okada & Matsuoka, 1992) 
motoriska (t.ex. Olsson, Jonsson, & Nyberg, 2008) och olfaktoriska (t.ex. Djordevic, 
Zatorre, Petrides, & Jones-Gotman, 2004). I föreliggande studie undersöks mental 
ljudföreställning och mer specifikt hur ljudföreställning potentiellt påverkar detektionen 
av olika typer av komplexa ljud.  
 

Mentala föreställningars underliggande struktur och funktion 

Det ansågs länge att mental föreställning huvudsakligen kunde studeras genom 
introspektion. Eftersom det är svårt att vetenskapligt teoretisera om och objektivt 
utvärdera introspektion så innebar det att området inom den moderna psykologiska 
vetenskapen under lång tid var relativt outforskat (Kosslyn, Thompson & Ganis, 2006). 
Detta förändrades när det behavioristiska paradigmet bröts i och med den kognitiva 
revolutionen, som introducerade nya forskningsmetoder för att vetenskapligt pröva 
teorier som förklarar kognitiva processer och dess påverkan på beteende (Roeckelein, 
2004). Den kognitiva vetenskapen införde begreppet mentala representationer, som en 
beskrivning av hur information rörande yttre och inre händelser lagras i hjärnan. Hur 
dessa underliggande mentala representationer ser ut och vilken funktion mental 
föreställning har är centrala frågor för den mentala föreställningsforskningen. Det är 
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således av intresse att utröna huruvida mental föreställning visar på ett funktionellt 
karaktärsdrag hos den mentala representationen involverad i informationsprocessandet 
eller om mental föreställning enbart är ett epifenomen, "liksom värmen från en 
glödlampa inte fyller någon funktion i läsprocessen" (Kosslyn et al., 2006). Relationen 
mellan mental föreställning och perception har därför fått stor uppmärksamhet. 
Diskussionen rör sig i huvudsak kring huruvida de mentala föreställningarnas 
representationer enbart utgörs av propositioner (symboliska representationer) eller om 
de även består av deskriptiva (avbildande) representationer. De propositionella 
representationerna kan beskrivas som att fungera på en abstrakt nivå, som ett mentalt 
tankespråk, där en bit av föreställningen kopplas ihop med annan efter fasta 
regelbundna mönster. De deskriptiva representationerna baseras på aktivering av 
hjärnregioner, som processar modalspecifik information. Det innebär till exempel att 
vid visuell föreställning så aktiveras regioner i hjärnan som är involverade i visuell 
perception (t.ex. Kosslyn et al., 2006). Till sin form kan de mentala representationerna 
åskådliggöras som att de propositionella formatet utgörs av beskrivande semantiska 
strukturer, där exempelvis en bokstav kan framställas som: "två diagonala linjer som 
möts vid toppen, förenade halvvägs ner av en kort horisontell linje" medans de 
deskriptiva formatet består av avbildningar, där bokstaven genom neurala punkter 
återger: "A" (Kosslyn et al., 2006). Förespråkarna för det propositionella formatet 
menar att all mänsklig tankeverksamhet, då även mental föreställning, enbart utgörs av 
propositionella representationer (t.ex. Pylyshyn, 1973, 2003). Det mer perceptuellt 
drivna perspektivet har som antagande att mental föreställning involverar förutom 
propositionella även mer kvasiperceptuella representationer, det vill säga deskriptiva 
representationer (t.ex. Kosslyn et al., 2006).  
 
Det perceptuellt drivna perspektivet, även kallad den parallella eller analoga hypotesen 
antar således att mental föreställning och perception "antingen delar liknande processer, 
eller att mental föreställning använder sig av perceptuella mekanismer och processer" 
(Intons-Peterson, 1992). Flera metoder har använts för att utforska denna hypotes. Inom 
kognitionsvetenskapen utforskades frågan tidigt i experimentella beteendestudier (t.ex. 
Shepard & Metzler, 1971; Kosslyn, Ball & Reiser, 1978). Shepard och Metzler (1971) 
och Kosslyn, Ball och Reiser (1978) studerade mental föreställning i förhållande till 
bildrotation och avståndsbedömning. Deras respektive studier understödde den analoga 
hypotesen då de kunde påvisa att den tid det tar att mentalt rotera en inre bild (Shepard 
& Metzler, 1971) eller att mentalt förflytta sig mellan två punkter på en karta (Kosslyn 
et al., 1978) var proportionell mot den tid det tog att utföra uppgiften reellt motoriskt. I 
och med utvecklingen av apparatur för att registrera hjärnaktivitet relaterad till mentala 
processer började förhållandet mellan mental föreställning och perception även 
utforskas utifrån ett neurovetenskapligt perspektiv. Flera undersökningar där olika 
former av funktionell hjärnavbildningsteknik har använts, som till exempel fMRI, PET, 
EEG, MEG har uppvisat stöd för den analoga hypotesen. Ganis, Thompson och 
Kosslyn (2004) och Slotnick, Thompson och Kosslyn (2005) använde sig av fMRI och 
visade att i den visuella modaliteten, så är i närmaste identiska områden i hjärnan aktiva 
vid mental föreställning och perception. Halpern, Zatorre, Bouffard och Johnson (2004) 
och Kraemer, Macrae, Green och Kelley (2005) använde sig även de av fMRI och 
visade på liknande resultat i den auditiva modaliteteten. Andra undersökningar har 
använts sig av PET (Halpern & Zatorre, 1999; Kosslyn, Pascual-Leone, Felician, 
Camposano, Keenan, Thompson et al., 1999; Zatorre, Halpern, Perry, Meyer, & Evans, 
1996), EEG (Farah, Péronnet, Gonon & Giard, 1988; Janata, 2001) och MEG (Herholz 
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et al., 2008) och även de uppvisat modalspecifik aktivering av motsvarande cerebrala 
områden vid mental föreställning och perceptuell förnimmelse. 
 
Mentala föreställningars interfererande och faciliterande effekt  
Den analoga hypotesen har vidare utforskats utifrån den mentala föreställningens 
interfererande (t.ex. tröskelvärdeshöjande) och/eller faciliterande (t.ex. 
tröskelvärdessänkande) effekt på perceptuell detektion (t.ex. Crowder, 1989, 1991; 
Farah & Smith, 1983; Hubbard & Stoeckig, 1992; Okada & Matsuokas, 1992; Perky, 
1910; Peterson & Graham, 1974; Segal & Fusella, 1970). De faciliterande respektive de 
interfererande effekterna kan förklaras utifrån den analoga hypotesen så till vida, att om 
mental föreställning och perception delar kognitiva processer med varandra, så kan 
mental föreställning antingen inverka interfererande på perceptuell detektion då en 
kapacitetsbegränsning inträder, och/eller faciliterande då uppmärksamheten förstärks 
för liknande stimuli (Farah & Smith, 1983). Redan 1910 visade Perky i sitt klassiska 
visualiseringsexperiment att mental föreställning interfererade med perceptuell 
detektion, då undersökningsdeltagarna vid svaga visuella sinnesintryck blandade 
samman sina upplevelser, så att det som egentligen var en perceptuell förnimmelse 
tolkades som en mental föreställning. Segal och Fusella (1970) visade att 
interferenseffekten var modalspecifik. De observerade att när den mentala visuella 
föreställningen skedde samtidigt som perceptuell detektion, så interfererade den med 
visuell perception, men inte med en auditiv, och tvärtom, auditiv föreställning 
interfererade inte med visuell perception. Vidare visade Peterson och Graham (1974) 
att mental föreställning faciliterar perceptuell detektion vid kongruenta stimulin. De 
undersökningsdeltagarna som föreställt sig en bild före detektionsuppgiften, som var 
kongruent med det perceptuella stimulit, fick bättre resultat jämfört med de individer 
som föreställt sig en inkongruent bild. Peterson och Graham (1974) förklarade sitt 
resultat med att mental föreställning förstärker uppmärksamheten för den kommande 
detektionsuppgiften. Det vill säga att mental föreställning faciliterar perceptuell 
detektion innehållsspecifikt. Interferens- och faciliteringseffekten har även observerats i 
den olfaktoriska modaliteten. Djordjevic, Zatorre, Petrides och Jones-Gotman (2004) 
studerade luktföreställningens effekt på perceptuell luktförnimmelse och kom fram till 
att vid detektion av en svag luktförnimmelse så verkar inte luktföreställning 
faciliterande på kongruenta stimuli men interfererande på inkongruenta.  
 
Mental föreställning och den auditiva modaliteten 

Det finns studier utförda på musik- och tonföreställning som visar att mental auditiv 
föreställning och perceptuell ljudförnimmelse innehåller samma komponenter, som till 
exempel frekvens (Farah & Smith, 1983; Halpern, 1992; Hubbard & Stoeckig, 1992; 
Intons-Peterson, Russell & Dressel, 1992; Okada & Matsuoka, 1992), intensitet 
(volym) (Intons-Peterson, 1980), olika tidsaspekter, som tempo och 
textavståndsbedömning (Halpern, 1988, 1992) och för en del individer även klangfärg 
(timbre) (Crowder, 1989, 1991; Halpern et al., 2004; Pitt & Crowder, 1992). Hubbard 
och Stoeckig (1988) har därtill, likartat med den visuella modaliteten, visat på att 
liksom vid perception av reella ljudstimuli så tar komplexa mentala föreställningar 
längre tid att forma än enkla, då de i sitt experiment observerade att ackord tar längre 
tid att föreställa sig än enkla toner. Vidare har flera funktionella 
hjärnavbildningsundersökningar visat att vid mental föreställning i den auditiva 
modaliteten, precis som i den visuella, aktiveras likartade kortikala områden som vid 
perceptuell ljudförnimmelse (Halpern & Zatorre, 1999; Halpern et al., 2004; Herholz et 
al., 2008; Janata, 2001, Kraemer et al., 2005; Zatorre et al., 1996). Dessa studier har 
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även uppvisat en intressant skillnad i förhållande till den visuella modaliteteten. I den 
visuella modaliteten har flera studier (t.ex. Kosslyn & Thompson, 2003) i huvudsak 
påvisat aktivitet i likartade primära och sekundära visuella kortikala områden. I den 
auditiva modaliteten däremot har det inte påvisats någon aktivitet i de primära auditiva 
kortikala områdena utan enbart i de sekundära (associativa). Zatorre et al. (1996) 
observerade i en PET-studie likartad aktivering i sekundära auditiva kortex, liksom 
flera frontala och parietala områden, vid ljudföreställning och perceptuell 
ljudförnimmelse. Deras resultat har replikerats i ett antal undersökningar med olika 
design och hjärnavläsningsteknik, som fMRI (Halpern et al., 2004), PET (Halpern & 
Zatorre, 1999), EEG (Janata, 2001) och MEG (Herholz et al., 2008), där alla har visat 
på att vid ljudföreställning och perceptuell ljudförnimmelse aktiveras i huvudsak 
likartade kortikala områden och att det för auditiv föreställning är de sekundära areorna 
som aktiveras.  
 
Parallelliteten mellan mental föreställning och perception har även påvisats utifrån att 
ljudföreställning kan verka interfererande och/eller faciliterande på perceptuell 
ljuddetektion (t.ex. detektionströskelvärden). Farah och Smith (1983) kom i en studie 
fram till att ljudföreställning faciliterar perceptuell ljuddetektion vid kongruenta ljud. 
De visade att en ren ton detekterades lättare om den före eller samtidigt hade föreställts 
mentalt. För att minska på möjligheten för att en kapacitetsbegränsning skulle inträda 
varierades de föreställda tonernas och de reella tonernas kongruens. Farah och Smith 
(1983) kom fram till att föreställning av en specifik ren ton faciliterar perceptuell 
detektion av en kongruent ton, samt att interferens sker men är i förhållande till 
faciliteringen mindre. Crowder (1989, 1991) gav stöd för Farah och Smiths (1983) 
resultat och visade att den faciliterande påverkan på ljuddetektion även gällde vid 
övertoner (ett ljuds klangfärg). Crowder (1989, 1991) visade att ljudföreställning 
faciliterar detektion av kongruenta toner när ljudens klangfärg var perceptuellt och 
föreställningsmässigt lika. Farah och Smiths (1983) resultat har tillbakavisats av Okada 
och Matsuoka (1992), som kom fram till motsatt effekt, att ljudföreställning interfererar 
med perceptuell ljuddetektion av kongruenta toner. De såg att när föreställningstonen 
och detektionstonen var kongruenta så blev det en högre detektionströskel än när 
tonerna var inkongruenta. Det finns även studier (Hubbard & Stoeckig, 1992) som visat 
att ljudföreställning under vissa betingelser interfererar och andra faciliterar med 
perceptuell ljuddetektion. Hubbard och Stoeckig (1992) replikerade en 
musikperceptionsstudie och lät sina undersökningsdeltagare föreställa sig ett ljud och 
därefter distraheras av ett kongruent eller inkongruent ljud innan de perceptuellt fick 
höra ett reellt ljud och jämföra detta med föreställningsljudet. De kom fram till att 
ljudföreställning faciliterade diskriminering när distraktionstonen var kongruent med 
föreställningstonen, oavsett om diskrimineringstonen var kongruent eller inkongruent. 
Däremot interfererade mental ljudföreställning när distraktionstonen var inkongruent 
med föreställningstonen, även här oavsett om diskrimineringstonen var kongruent eller 
inkongruent.  
 
Syftet med föreliggande studie var att vidare utforska den mentala ljudföreställningens 
interfererande och/eller faciliterande effekt på perceptuell ljuddetektion. För att öka 
studiens ekologiska validitet så användes semantiskt och perceptuellt kongruenta och 
inkongruenta komplexa ljud. Komplexa ljud innebär här meningsfulla naturalistiska 
miljöljud. Vidare låg det även i studiens syfte att undersöka huruvida den mentala 
föreställningens underliggande representationer i huvudsak utgörs av propositionella 
eller kvasiperceptuella representationer. Experimenthypoteserna var: (1) sker 
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processandet av en mental föreställning i huvudsak i enlighet med det propositionellt 
drivna perspektivet så faciliterar och/eller interfererar den mentala ljudföreställningen 
med detektion av ett semantiskt kongruent och perceptuellt inkongruent ljud; (2) sker 
processandet av en mental föreställning i huvudsak i enlighet med det kvasiperceptuellt 
drivna perspektivet faciliterar och/eller interfererar mental ljudföreställning med 
detektion av ett perceptuellt kongruent ljud och ett semantiskt och perceptuellt 
inkongruent ljud.  
 
 

M e t o d 
 
Undersökningsdeltagare 
I undersökningen deltog 39 personer (20 kvinnor och 19 män; åldersintervall 16-54 år; 
medelålder M = 29,62, SD = 9,71). Av ursprungligen 42 undersökningsdeltagare 
exkluderades 3 stycken på grund av hörselnedsättning. 
 
Material och design 
För experimentet användes en dator (IBM X40) med ljudkort (VXPocket 4) och 
hörlurar (AKG K701 reference headphones). Ljuden presenterades med hjälp av ett 
program skrivet i MATLAB 6.5. Varje försök bestod av två identiska 
maskeringsbrusljud (1 s vitt fruset brus, 75 dBA), som spelades upp direkt efter 
varandra som ett bruspar, i vilka ett av detektionsljuden framträdde randomiserat, 
antingen i det första eller andra maskeringsljudet under 1 s. Föreställningsljudet var ett 
kråkläte och detektionsljuden var ett kråkläte (semantiskt och perceptuellt kongruent), 
ljuden från en svarthätta (semantiskt kongruent och perceptuellt inkongruent) och från 
en biltuta (semantiskt och perceptuellt inkongruent). Fågelljuden var hämtade från 
"Sångare i Sverige" (Book, 2002, spår 2), "Våra vanligaste fåglar" (Book, 2006, spår 
21) och biltutan från en samling av effektljud "The BBC Sound Effects Library – 
Original Series" (BBC, 1988, cd 16, track 15). Vidare delades tre självskattningsenkäter 
ut gällande auditiv- (CAIS; Willander & Baraldi, 2009), visuell- (VVIQ; Marks, 1973) 
och olfaktorisk föreställningsförmåga (VOIQ; Gilbert, Crouch & Kemp, 1998). 
Respektive enkät bestod av 16 frågor, där varje delfråga var graderad utifrån en 
Likertskala vad det gäller tydlighet (1 = inte alls tydlig, 5 = mycket tydlig). Hörseltestet 
administrerades med hjälp av en Interacoustics Diagnostic Audiometer AD226 enligt 
Hughson Westlake metoden.  
 
Procedur 

Undersökningsdeltagarna randomiserades till experiment- och kontrollgrupp 
(föreställning och ingen föreställning). Experimentet utfördes i ett ljudisolerat rum på 
Psykologiska institutionen/Gösta Ekman laboratoriet. Undersökningsdeltagarna fick till 
att börja med en kort muntlig instruktion om att de skulle få delta i ett ljudexperiment 
bestående av tre delmoment (ett ljudexperiment, en enkätundersökning och ett 
hörseltest), att dessa skulle presenteras muntligt, ljudexperimentet och enkät-
undersökningen även skriftligt, moment för moment. Deltagarna informerades att de 
när som helst kunde avbryta experimentet, varefter de signerade ett informerat 
deltagandeprotkoll. Därefter fick deltagarna öva sig på experimentproceduren, som 
innebar att de skulle detektera en ren ton (1000 Hz, 50-75 dB) ur två identiska 
maskeringsbrusljud (1s vitt fruset brus, 75 dBA) och markera detta genom att trycka på 
knapp 1 eller 2 på ett tangentbord. 1 om de hörde tonen i det första ljudet eller 2 om de 
hörde tonen i det andra ljudet av de presenterade brusparen. När undersöknings-
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deltagarna kände sig säkra på proceduren fick de som ingick i experimentgruppen lära 
sig föreställningsljudet (ett kråkläte).  
 
Därefter började experimentet, som innebar att deltagarna i experimentgruppen mentalt 
föreställde sig kråklätet genom hela testet, och samtidigt indikerade när de detekterat ett 
av de tre möjliga detektionsljuden (kråka, svarthätta, biltuta) i det första eller andra 
brusljudet i de presenterade brusparen. Kontrollgruppen föreställde sig inget ljud utan 
indikerade enbart i vilket av de två brusljuden i de presenterade brusparen de detekterat 
ett ljud. Deltagarna informerades inte om vilka detektionsljuden var utan enbart att de 
handlade om att detektera ett av tre olika ljud ur en av två möjliga brusljud. För att få 
fram detektionsljudens detektionströskelvärde användes en adaptiv version av 
gränsmetoden (t.ex. Macmillan & Creelman, 2005). Detektionsljuden presenterades 
randomiserat i maskeringsbruset på en startljudnivå av 35 dBA och stegrades med 5, 3 
eller 1 dB vid två inkorrekta svar i följd. Efter tre höjningar med 5 dB följde tre 
höjningar med 3 dB och sedan 8 höjningar med 1 dB. Vid två korrekta svar i rad 
sänktes nivån alltid med 1 dB. Tröskelvärdet bestämdes som den genomsnittliga nivån 
hos ljudet under de åtta sista vändningarna (ökning eller minskning).  
 
När testet var avslutat fick deltagarna återkoppla till försöksledaren hur de hade upplevt 
experimentet, vad det hade hört och om de hade identifierat några av detektionsljuden. 
Därefter fick de fylla i ett formulär om ålder, kön och eventuella kommentarer om 
experimentet, samt ange sin e-postadress om de önskade ta del av undersökningens 
resultat. Föreställningsgruppen fick även ange om de lyckats upprätthålla 
föreställningen under hela ljudexperimentet. För att kontrollera att den mentala 
föreställningsförmågan var jämt fördelad mellan experiment- och kontrollgrupp fick 
deltagarna därefter besvara tre enkäter, där de skulle skatta hur tydligt de mentalt kunde 
föreställa sig i tre sinnesmodaliteter (auditiv, visuell och olfaktorisk). Slutligen fick 
deltagarna utföra ett hörseltest där kriteriet för att delta i experimentet var att deltagaren 
inte skulle behöva en volym som var högre än 25 dB på sitt sämsta öra för att detektera 
en ton på frekvenserna 125, 500, 1000, 2000, 3000, 4000 och 6000 Hz. Hörseltestet 
utfördes som sista moment för att inte resultatet på testet skulle påverka deltagaren 
under ljudexperimentet. 
 
 

R e s u l t a t 
 
För att utforska om mental ljudföreställning påverkar perceptuell ljuddetektion 
genomfördes en 2×3 mixad ANOVA. Mellangruppsvariabeln var mental 
ljudföreställning (föreställning och ingen föreställning). Inomgruppsvariabeln var 
detektionsljud (kråka, svarthätta och biltuta). Resultatet visade att det fanns en 
signifikant huvudeffekt mellan detektionsljuden [F(2,36) = 90,32, p < 0,05]. Lägst 
detektionströskelvärde fick kråkljudet (M = -23,82, SD = 4,66), följt av svarthätta (M = 
-27,50, SD = 4,15) och högst fick biltuta (M = -39,35, SD = 6,56). Post hoc test visade 
att det skilde sig signifikant mellan alla tre detektionsljuden, p < 0,05, (se Figur 1). Det 
fanns ingen signifikant huvudeffekt mellan detektionströskelmedelvärdena vad det 
gäller mental ljudföreställning [F(1,37) = 1,30 p > 0,05]. Medelvärdet för föreställning 
var -29,71 dB (SD = 0,65) och ingen föreställning -30,77 dB (SD = 0,67). Vidare visade 
resultatet inte på någon signifikant interaktionseffekt mellan föreställning och ingen 
föreställning och de tre detektionsljuden [F(2,36) = 0,73, p > 0,05]. 
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Figur 1. Detektionströskelmedelvärden (med felstaplar för standardfelet) för detektions- 
ljuden kråka, svarthätta och biltuta vid ljudföreställning och ingen ljudföreställning. 
 
För att kontrollera att den mentala föreställningsförmågan var jämt fördelad mellan 
betingelserna föreställning och ingen föreställning genomfördes en 2×3 mixad ANOVA 
baserat på CAIS, VVIQ och VOIQ. Mellangruppsvariabeln var mental föreställning 
(föreställning och ingen föreställning). Inomgruppsvariabeln var självskattning av 
föreställningsförmågan i den auditiva- visuella- respektive olfaktoriska sinnes-
modaliteten. Resultatet visade att det fanns en signifikant huvudeffekt mellan 
självskattningsmedelvärdena för de tre sinnesmodaliteterna [F(2,36) = 17,57, p < 0,05]. 
Högst självskattningspoäng fick den auditiva modaliteten (M = 63,33, SD = 11,65), 
därefter den visuella (M = 61,38 poäng, SD = 8,50) och lägst den olfaktoriska (M = 
50,00 SD = 16,34). Post hoc test visade att medelvärdena skilde sig signifikant mellan 
den auditiva och olfaktoriska, den visuella och olfaktoriska, p < 0,05, men inte mellan 
den auditiva och visuella modaliteten, p > 0,05, (se Tabell 1). Det fanns ingen 
signifikant huvudeffekt mellan självskattningsmedelvärdena vad gäller mental 
föreställning (föreställning/ingen föreställning) [F(1,37) = 0,29, p > 0,05]. Medelvärdet 
för föreställningsbetingelsen var 59,20 poäng (SD = 2) och ingen föreställning 57,23 
poäng (SD = 2,10). Vidare visade resultatet inte på någon signifikant interaktionseffekt 
mellan föreställning/ingen föreställning och självskattning av föreställningsförmåga i 
de tre sinnesmodaliteterna [F(2,36) = 0,45, p > 0,05]. 
 
Tabell 1. Medelvärden (och standardavvikelser) i självskattningspoäng för mental före-
ställningsförmåga i den auditiva- visuella- respektive olfaktoriska sinnesmodaliteten 
vid föreställning/ingen föreställning och totalt. 
 

Självskattningspoäng  (max 80poäng)

Sinnesmodalitet Föreställning Ingen föreställning Totalt

Auditiva 64,80 (11,93) 61,79 (11,47 63,33 (11,65)

Visuella 61,30 (9,16) 61,47 (7,98) 61,38 (8,49)

Olfaktoriska 51,50 (15,4 48,42 (17,56) 50,00 (16,34)
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D i s k u s s i o n 
 
I föreliggande studie har den mentala ljudföreställningens inverkan på perceptuell 
ljuddetektion vid semantiskt och perceptuellt kongruenta och inkongruenta komplexa 
ljud undersökts. Studiens huvudsakliga syfte var att utforska om ljudföreställning 
interfererar och/eller faciliterar perceptuell ljuddetektion. Tidigare forskning har visat 
att mental ljudföreställning kan inverka såväl faciliterande som interfererande på 
perceptuell ljuddetektion eller ljuddiskriminering (Crowder, 1989, 1991; Farah & 
Smith, 1983; Hubbard & Stoeckig, 1992; Okada & Matsuoka, 1992). Ytterligare en 
frågeställning som adresserades i föreliggande studie var huruvida den mentala 
föreställningens underliggande representation i huvudsak utgörs av propositionella eller 
kvasiperceptuella representationer. Resultatet visade att det inte föreligger någon 
signifikant skillnad mellan betingelserna föreställning och ingen föreställning vid 
semantiskt eller perceptuellt kongruenta eller inkongruenta ljud. Inte heller uppvisade 
resultatet några signifikanta interaktionseffekter mellan föreställning och de tre 
detektionsljuden. Då föreliggande studie inte kunde påvisa någon inverkan av 
ljudföreställning på ljuddetektion, så saknas empiriskt stöd för att dra någon slutsats om 
den underliggande representationen. Baserat på föreliggande resultat kommer 
diskussionens fokus i huvudsak ligga på potentiella orsaker till avsaknaden av 
föreställningseffekter. I detta sammanhang kommer två viktiga aspekter att diskuteras: 
(a) ljudnivå och (b) experimentljudens komplexitet i förhållande till 
koncentrationsförmåga och experimentuppgift.  
 
I föreliggande studie genomfördes även en enkätundersökning för att kontrollera att 
deltagarnas föreställningsförmåga var jämt balanserad mellan experiment- och 
kontrollgrupp. Tidigare studier har visat att det finns skillnader i hur tydligt olika 
individer uppfattar en mental föreställning (t.ex. White, Sheehan, & Ashton, 1977). 
Resultatet visade att den självskattade föreställningsförmågan inte skilde sig mellan 
experiment- och kontrollgrupp. Vidare att deltagarna skattade det som lättast att mentalt 
föreställa sig i den auditiva modaliteten, tätt följt (osignifikant skillnad) av den visuella 
och därefter den olfaktoriska modaliteten. Att auditiv föreställning ansågs som lättast 
skulle kunna vara en effekt av träning under experimentet.  
 
De tidigare studierna som utforskat den mentala ljudföreställningens inverkan på 
perceptuell ljuddetektion (Farah & Smith, 1983; Okada & Matsuoka, 1992) har visat på 
interfererande och/eller faciliterande effekter, vilket inte föreliggande studie kunde 
påvisa. En av förklaringarna till resultatdiskrepansen skulle kunna vara den generella 
ljudnivån. Vid en jämförelse så skiljer sig ljudnivåerna åt mellan alla tre studierna. 
Föreliggande studie använde sig av en matta av vitt brus med en volym på 75 dB, och 
ett randomiserat startläge på detektionstonen mellan 50-75 dB. Volymen på Okada och 
Matsuokas (1992) brusmatta var 50 dB och deras detektionston startade på 10 dB under 
ett redan individuellt utmätt gränsvärde för varje enskild deltagare. Farah och Smith 
(1983) brusmatta var på 60 dB och startläget för detektionstonen var på 34 dB. Det 
finns studier (t.ex. Frankenhaueser & Lundberg, 1977) som har visat att en relativt hög 
ljudnivå påverkar utförandet av en kognitiv uppgift till det sämre. I Frankenhaueser och 
Lundbergs (1977) studie fick undersökningsdeltagarna utföra en räkneuppgift i tre olika 
ljudbetingelser (vitt brus på volymerna 56, 72,5 och 85 dB). Resultatet visade att 
deltagarna presterade sämre vid den högre ljudnivån. Eventuellt försämrar en hög 
ljudnivå även genomförandet av en mental föreställning och/eller perceptuell detektion.    
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I en mycket preliminär analys av data från föreliggande studies pilotstudie har en större 
skillnad mellan föreställning och ingen föreställning av detektionströskelmedelvärden 
när den generella ljudnivån var lägre kunnat påvisas. Dock baserades analysen på 
väldigt få personer. I pilotstudien med 12 deltagare provades experimentet ut på två 
generella ljudnivåer (0 dB och -6 dB). Den högre ljudnivån var den som sedan 
användes i undersökningen då enbart på grundval av att deltagarna i pilotstudien 
rapporterade att de upplevde sig höra de olika ljuden tydligare på en högre ljudnivå. 
Den högre ljudnivån kan ha försämrat den mentala ljudföreställningsförmågan och/eller 
den perceptuella ljuddetektionsförmågan i så stor utsträckning att en eventuell skillnad 
mellan föreställning och ingen föreställning raderades ut. Det har inte gått att finna 
några studier i mental föreställning som specifikt har utforskat ljudföreställningens 
interfererande eller faciliterande effekt på ljuddetektion vid olika ljudnivåer. Men 
utifrån antagandet att förhållandet mellan mental föreställning och perceptuell detektion 
i stor utsträckning verkar vara likartat mellan sinnesmodaliteterna kan en parallell dras 
från den visuella modaliteten. Perky (1910) visade att visuell föreställning kan 
interferera med visuell bilddetektion. Flera studier (t.ex. Segal & Fusella, 1969) har 
med svårighet försökt att replikera Perkys resultat. Endast i en betingelse i Segal och 
Fusellas experiment (1969), där det reella synstimulit var svagt visade sig 
perkyeffekten. Det skulle kunna förehålla sig på ett likartat sätt i den auditativa 
modaliteten, det vill säga att den mentala ljudföreställningens influens på perceptuell 
ljuddetektion endast är observerbar när det reella ljudstimulit är svagt. 
 
Av vidare intresse för vad som kan ha orsakat resultatdiskrepansen mellan föreliggande 
studie och de tidigare är skillnaden i vilken sorts experimentljud som har använts. 
Samtliga tidigare studier som är utförda för att undersöka ljudföreställningens 
eventuella effekt på ljuddetektion eller ljuddiskriminering (Crowder, 1989, 1991; Farah 
& Smith, 1983; Hubbard & Stoeckig, 1992; Okada & Matsuoka, 1992) har helt eller 
delvis använt sig av rena toner. Farah och Smith (1983) använde sig av en ren 
föreställningston och två rena detektionstoner (en kongruent och en inkongruent). 
Okada och Matsuoka (1992) använde sig av en ren föreställningston och en ren 
detektionston i varje enskild försöksomgång (fem totalt, en kongruent och fyra 
inkongruenta). Crowder (1989, 1991) och Hubbard och Stoeckig (1992) använde sig 
båda av en ren ton som startton och sedan övertoner (ljud med klangfärg) för 
föreställning och diskriminering.  I föreliggande studie användes komplexa ljud både 
som föreställnings- och detektionsljud och till skillnad mot de andra studierna kunde 
ingen inverkan av mental ljudföreställning påvisas i ljuddetektionuppgiften. En möjlig 
förklaring till detta kan vara att mental ljudförställning inte har lika stor 
genomslagskraft på perceptuell ljudförnimmelse vid mer komplexa ljud, eller att 
komplexa ljud är mer känsliga för andra betingelsers inflytande, som till exempel 
ljudnivå och koncentrationsförmåga. Eventuellt kan det förhålla sig så att 
föreställningsljudet kråka var ett alltför komplext ljud för att bibehållas under hela 
experimentet, som genomsnittligt varade i 8,5 minuter. Undersökningsdeltagarna i 
experimentgruppen tillfrågades om de hade klarat av att bibehålla föreställningsljudet 
under hela experimentet, alla angav att det hade klarat det, men de flesta menade att det 
hade varit svårt. En svårigheten med att bibehålla uppmärksamheten på 
föreställningsljudet skulle kunna ha inneburit att föreställningsbetingelsen inte 
upprätthölls i tillräckligt hög utsträckning och att det därav inte framkom någon 
skillnad mellan experiment- och kontrollgrupp.  
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Experimentljudens komplexitet kan även diskuteras i förhållande till experiment-
uppgiften. De studierna som inte enbart begagnade sig av rena toner, utan även ljud 
med klangfärg (Crowder, 1989, 1991; Hubbard & Stoeckig, 1992) använde en 
diskrimineringsuppgift som experimentuppgift. Ljud med klangfärg innehåller många 
toner och övertoner och inte enbart rena toner, och ligger således till viss del närmare 
ett komplext ljud än rena toner. Föreliggande studie använde komplexa ljud och en 
detektionsuppgift för att mäta en eventuell effekt. Möjligen kan det vara för 
komplicerat att föreställa sig ett komplext ljud och samtidigt detektera olika kongruenta 
och inkongruenta komplexa ljud. Ytterligare en potentiell förklaring skulle kunna vara 
att adaptiv tröskelvärdesbestämning är för komplicerat för föreliggande uppgift då tre 
olika ljud varierades. Framtida studier får utvisa om eventuellt en mindre komplicerad 
diskrimineringsuppgift eller identifieringsuppgift vore att föredra för att utforska 
semantisk och perceptuell interferering och/eller facilitering vid mer komplexa 
ljudförhållanden.  
 
Sammanfattningsvis kunde inte föreliggande studie påvisa att mental ljudföreställning  
har någon inverkan på perceptuell ljuddetektion av varken perceptuellt eller semantiskt 
kongruenta eller inkongruenta ljud, när ljuden är komplexa och presenteras på en 
generellt hög ljudnivå. Det finns dock indikationer på att mental ljudföreställning 
inverkar på perceptuell ljuddetektion då maskeringsljudet presenteras på en lägre 
ljudnivå, något som kommer studeras i en uppföljande undersökning.  
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