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Abstrakt 
 

En skillnad i internets utveckling kan ses mellan de visuella och de auditiva 
elementen, där det auditiva ligger långt efter vad gäller övergripande 
standarder och användningens utbredning. Vad beror det på? Har skillnader 
mellan hur vi ser och hör information en betydelse? Denna uppsats undersöker 
inställningen till ljud över internet med hjälp av en enkät som vanliga 
internetsurfare med varierande vana av informationssökning över internet har 
svarat på. Resultaten visar en, inte helt oväntad och inte heller osminkad, 
skepsis mot ljud över internet. 
Nyckelord: Internet, kommunikation, video, audio, ledljud.
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1 Inledning 

1.1 Problem 

Det finns miljoner och åter miljoner sidor på nätet som alla berättar något. Det kan vara 
kommersiella sidor som presenterar företag eller fungerar som företagens kontakt med deras 
kunder. Minst lika många privata sidor finns där personer vill dela med sig av sina 
erfarenheter eller kunskaper. Det finns sidor som existerar utan egentliga större anledningar. 
Kort sagt finns allt man kan tänka sig, och även sånt man inte kunde föreställa sig, på nätet. 
Gemensamt för de flesta sidor är att de presenterar sin information med hjälp av bilder och 
text, mer eller mindre genomtänkt, men ganska sällan med hjälp av ljud.  
 
De första man tänker på som skulle ha fördel av ledljud över internet, mer än andra, är 
personer med nedsatt syn, koncentrationssvårigheter eller annan inlärningsförmåga. Ljud som 
informerar om var musen befinner sig, vad bilder visar, vart länkar leder eller helt enkelt läser 
text, kan vara skillnaden mellan att uteslutas helt från informationsteknologi och kunna ta del 
av det till synes outtömliga informationsflödet. 
 
Sparsamt återfinns ljud idag på sidor som vill ge en upplevelse utöver det vanliga över 
internet, ofta i samband med lansering av nya produkter, som till exempel biofilm. Lika ofta 
tenderar sidor med ljud rikta sig till yngre personer vars effektsökande inställning kräver mer 
av spektakel än hos de äldre. Därför blir liknande sidor också stämplade som mindre seriösa 
vilket resulterar i att sidor med mer eller mindre seriösa intentioner undviker ljud. Det samma 
gäller animationer. 
 
Om behov inte finns kan det alltid skapas, det handlar bara om rätt motivation och strategi. 
Med tillräckligt många utanför internet, på grund av handikapp eller annan orsak, måste en 
anpassning ske för att information, må det vara kommersiell eller ej, ska nå ut till alla. 
 

1.2 Syfte 

För att få en förståelse till varför bild framhålls som en mer intressant teknik att utveckla och 
använda för kommunikation i informationsflödet över internet har jag valt att undersöka den 
sparsamma auditiva delen av internet. Ljudet har ett viktigt syfte i vår tolkning av vår 
omedelbara omvärld, men ändå har det, än så länge, inte anammats på samma nivå som 
bilden. 

1.3 Frågeställningar 

• Varför förekommer det så lite ljud på nätet?  
• Finns det behov av ljud på nätet?  
• Var förekommer ljud på nätet idag?  
• Kommer det att finnas behov av ljud på nätet i framtiden? 
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Tidigare forskning 

2.1.1 The Audible Web 
1995 lade Michael C. Albers och Eric Bergman [1] förslag på hur man kunde underlätta 
surfandet med hjälp av auditiva ledtrådar. Albers och Bergman menade att ”användare får 
liten eller ingen information om storlek eller innehåll av refererade länkar, tidsåtgång för 
hämtning av information och resultatet av pågående processer”. Detta är ett det essentiella till 
vad ledljud över nätet handlar om. Albers och Bergman föreslog att auditiva ledljud kan 
komplettera de visuella elementen precis som ljud kompletterar film och datorspel, men att de 
inte bör ta överhanden och därmed fokusen från det mer krävande läsandet av information av 
en internetsida. Hans förslag gick ut på att webbläsaren skulle vara källan till ljud eftersom 
det är den som renderar html-sidor och hämtar filer. Förslaget gick inte ut på att ljuden skulle 
komma från de visade internetsidorna, eftersom de inte har en möjlighet att veta när hämtade 
filer var helt nedladdade, utan att det är upp till webbläsaren att ge auditiv feedback. Hans 
arbete utgick från, den då aktuella, webbläsaren Mosaic, vilken är en föregångare till, och 
fortfarande en viktig del i, Microsofts Internet Explorer. 
Den lösning han föreslog då är numera en inbyggd funktion i de flesta operativsystem och om 
man själv, och programmerare bakom programmen, vill, låter operativsystemet och 
webbläsaren vid precis varje aktivitet med mus och/eller tangentbord 

2.1.2 Audio Enriched Links 
Peter Parente [2] undersökte i sin forskning från 2004 hur blinda och synskadade lättare skulle 
kunna tillgodogöra sig information från internetsidor med hjälp av korta sammanfattningar 
om vad olika länkar leder till innan länkar följs, nästan som smakprover. Han menade att man 
som en surfare med nedsatt syn var tvungen att chansa på vilka länkar som skulle kunna leda 
till det man är ute efter, och ofta så är man tvungen att genomlida långa laddningstider innan 
det går att avgöra om sidan är av intresse eller inte. Parente föreslog en lösning där länkarna 
talade om, vid beröring med muspekaren, vad som väntar efter att man följt en länk.  
Resultatet var av sådan karaktär att han insåg att det måste delas in i två kategorier, dels de 
kvantitativa och dels de kvalitativa resultaten. Det kvantitativa bestod i att försökspersonerna 
var tvungna att ägna mycket mer tid åt att lyssna igenom informationen om länkar de 
möjligen skulle kunna vara intresserade av, eftersom ljud är ett linjärt medium med en start 
och ett slut, än när de surfade på sitt vanliga sätt utan denna extra information. Det kvalitativa 
resultatet ansågs motsvara förhoppningarna och gav ett positivt besked om att surfningen 
faktiskt blev mycket mer angenäm för testdeltagarna. 

2.1.3 Feel the ”Fabric” 
Huang, Metaxas och Govindaraj [3] visade i en undersökning att ljud till en viss grad kan 
ersätta känseln med goda resultat. De menade att det traditionella sättet att med fingrarna 
känna på ett tyg, för att på så sätt avgöra dess kvalitet, är ett tillkortakommande över internet. 
Många företag har flyttat mycket av sin handel och kontakt med kunderna till webbmediet, 
men de företag som inte har samma möjlighet att idka handel är de företag som gärna 
uppvisar varuprover som kräver andra sinnen än synen, som till exempel tyger men också 
bakelser, mat, blommor för att bara nämna några. Huang et. al insåg att ett tygs egenskaper 
kan återges med ljud. Detta eftersom det är bekant att när vi känner på ett tyg inte bara får 
kvalitetsinformation om tyget från den direkta beröringen, utan att vi även får information 
utifrån hur materialet låter, hur det, så att säga, ”frasar”. De antog att om ett drag över ett 
material görs med en stel pinne (eng. stylus), motsvarande en griffel, dels då materialet är 
utsträckt, dels då det är lite tillskrynklat avges ett ljud karaktäristiskt för materialet. 
En enkel inlärning av lösningen fodrades eftersom källan till ljudet och därmed referensen är 
okänd för försökspersonerna måste dessa först få lära sig ljudegenskaperna när pinnen 
interagerar med referensmaterial. Sedan kunde försökspersonerna med stor träffsäkerhet 
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avgöra vilket material som för tillfället spelades upp för dem i ett blindtest. Undersökningen 
gav tillräcklig bekräftelse på att det, över internet, överförbara ljudet kunde ersätta 
beröringskänsla. 
 
Dessa tre studier visar på att ljudet spelar en stor roll för hur vi omfattar omvärlden, men ändå 
har det inte anammats som lika viktigt som det visuella uttrycket. 

2.2 Datorhistorisk bakgrund 

Sedan datorers erövring av hemmet har utvecklingens mål ständigt varit att göra datorer till 
mer än bara en räknemaskin eller ordbehandlare. Krafter har drivit på behov av snabbare och 
kraftfullare processorer och därtill har man alltjämt sökt neutralisera bieffekter som hetta och 
storlek. Med hetta, till följd av allt större och snabbare trafik inom datorers integrerade 
kretsar, följer skrymmande kylningslösningar som oftast resulterar i nackdelar som oljud och 
kompromisser i storleksjakten. 
 
Det som eldar på utvecklingen av snabbare processorer och övriga komponenter är en vilja att 
hela tiden förbättra människa-datorinteraktionen (förkortas MDI). MDI är ett gränssnitt som 
syftar till att översätta datorns binära språk till intryck som vi människor kan uppleva genom 
våra sinnen som syn, hörsel, känsel, lukt och smak (även om lukt och smak än så länge är 
ganska dunkla områden, på grund av att vi helt enkelt ännu inte förstår att utnyttja dem till 
fullo).  

2.2.1 Grafik 
Utvecklingen inom representering av visuell information har gått från monokrom LED1 till 
högupplöst pixelgrafik i miljontals färger. Detta ger idag näst intill obegränsade möjligheter 
till manipulering och, inte minst, skapande av visuell information som objekt, karaktärer och 
miljöer som inte finns i vår omvärld för att bland annat användas i film och datorspel. Länge 
var det standarder [4] som bland annat CGA, EGA, MCGA, VGA, SVGA och XGA2 som 
dels satte, och i och med varje nyhet, flyttade gränserna för hur bild återskapades på 
bildskärmen (som för övrigt tvingades utvecklas parallellt med nya behov som de bästa 
grafikkretsarna skapade). Den riktiga boomen kom när grafikkortet Voodoo kom ut i 
butikerna. Den skröt med häpnadsväckande möjligheter att skapa realistiska bilder från enbart 
data, alltså rendering till skillnad från fotograferade stillbilder. Voodoo-korten kunde 
dessutom återskapa en serie bilder under otroligt korta intervaller, vilket gav spelindustrin en 
rejäl skjuts framåt och en ny genre spel växte fram; 3D-spelen varav så kallade ”first person 
shooters” (FPS) blev mycket populära. En annan aktör som klev fram med egen lösning inom 
samma område var Matrox och därefter var grafikkortskriget igång.  
 
Idag har nVidia tagit över stafettpinnen som marknadsledande med konkurrenten ATI inte 
långt efter sig. Numera är ”vanlig enkel” 2D-grafik inkorporerad direkt på moderkortet medan 
den avancerade nivån för 3D-grafiken endast sätts av datorägarens intresse och, tyvärr, 
plånbokens tjocklek. Dagens realtidsuträknade spelgrafik närmar sig allt mer biofilmens 
förrenderade visuella specialeffekter. 
 
Inom området internet ställs hela tiden krav på hur information får och ska presenteras på 
nätet utifrån dels estetik, men också tekniska krav. Standarden för internetdokument är 
HTML, som står för HyperText Markup Language. Det tillåter en webbsidesmakare att 
markera text inom så kallade taggar, eller markeringar, för att framhäva olika delar av texten 

                                                      
1 Light Emitting Diode (LED) bygger på ström som lyser upp förutbestämda banor vid genompassage. 
Vanliga idag inom områden där enbart text eller siffror behövs vid presentering av information[5]. 
Stora grupperingar av röda, gröna och blå LEDs används idag som gigantiska reklamskyltar. 
2 Standarderna innebar plattformar för utvecklandet av grafiska miljöer, spel eller operativsystem. 
Utvecklingen har inneburit högre upplösning och fler färger [6]. 
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efter behov. HTML är numera upp i version fyra och övergår allt mer till XHTML, det vill 
säga HTML som kryddas funktionellt med scriptspråk som till exempel javascript.  
 
Utvecklingen stannade inte där utan webbsidesmakarna ville ha möjlighet att styra ännu mer 
över utseendet på deras sidor, så då infördes CSS-standarden, Cascading Style Sheet. Det är 
ett dokument som det kan länkas till, och kompletterar, HTML-sidor. Med ett CSS kan man 
mera specifikt styra en webbläsare att visa text-, och även grafiska, element än med enbart 
HTML. Vidare har CSS-användandet fördelen av att det till samma HTML-dokument går att 
använda flera CSS, därav ”Cascading”, för att snabbt och enkelt byta utseende på websidor 
utan att behöva göra om befintligt HTML-dokument. CSS är nu uppe i version två, med en 
tredje version på ingång inom en snar framtid. 
 
Det både HTML och CSS har gemensamt är att de formaterar text och andra visuella element. 
Det vill säga, ljud har inget stöd alls, trots att både HTML och CSS varit med inom 
webbdesign sedan man ens kunde börja tala om design på internet. 
Båda standarderna styrs av en grupp utvecklare med intressen inom flera teknologiska 
områden, World Wide Web Consortium eller W3C [7]. 

2.2.2 Ljud 
Ljud var snabbare ur startblocken än grafiken. Här var det dock Creative Labs som länge och 
väl ledde utvecklingen av hur ljud representerades på datorer. Innovationerna bestod i nyheter 
som 16-bits bussbredd, som ger mer naturtroget ljud, och flera polyfona hårdvarukanaler för 
samklingande ljud. Sedan dess har utvecklingen stannat vad gäller återgivningen av 
naturtroget ljud och numera riktar man in sig på 3D-realistiska ljudmiljöer. Creative är 
fortfarande en rådande standard trots att många andra aktörer klivit fram på marknaden. Idag 
krävs inte längre en extra komponent i datorn för ljud, utan det är numera integrerat direkt i 
moderkortet eftersom mycket av ljudbilden framställs på syntetisk, det vill säga 
mjukvarumässig, väg. 
 
Inom området internet så har ljud tagit en liten annorlunda bana än det visuella. Ljudet har 
inte tilldelats möjlighet att upplyfta eller underlätta surfandet, utan har mer en sidekicker-roll 
till det visuella. Ljud förekommer idag i filmklipp, spel eller reklam för att understryka vad vi 
ser3. 
 
Detta, anser jag, talar sitt tydliga språk eftersom grafikkortens hårdvara än idag utvecklas 
medan ljudkorten för länge sedan nått sin gräns vad gäller hårdvara och utvecklingen sker mer 
på mjukvarusidan. Vad betyder då det? Betyder det att vi lägger mindre vikt på ljud och mer 
vikt på bild, eller har det att göra med att våra sinnen är olika utvecklade och invecklade så att 
vidare steg inom ljud är menlöst eftersom vi ändå inte uppfattar ljud mer än vi kan, medan 
datorers representation av bild ännu inte nått gränsen för vad vårt öga och vår hjärna kan 
uppfatta? 
Låt oss titta på skillnaden på hur vi uppfattar ljud och bild. 
 

2.2.3 Ljud underställs video 
Alla har sett en spelfilm någon gång, antingen på en bioduk eller på en tv-skärm. Det 
fundamentala i filmer är givetvis bilden. Ur bilden kan vi tolka rollfigurers sinnesstämningar, 
panoramor över fantasifulla miljöer, händelser och precis allt annat som vi vallas in att se, allt 
efter regissörens allsmäktiga hand. Det många missar, eller underskattar, är ljudets betydelse 
för filmens kvarlevande intryck. Ändå vet vi att det nästan är menlöst att titta på film utan 
ljud. Ibland kanske vi klarar oss utan musik i filmerna, men aldrig utan ljudeffekter och 

                                                      
3 Till W3Cs försvar skall nämnas att det i version tre av CSS kommer att finnas stöd för händelseutlösta 
ljud, precis som man idag kan kontrollera text i realtid med hjälp av CSS. 
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definitivt inte utan dialoger (förutsatt att filmen erbjuder dialog eller någon form av auditiva 
repliker). 
 
Som ett tydligt exempel kan nämnas svensk filmindustri vars ambitioner verkar vara att 
närma sig den amerikanska motsvarigheten, och så även vad gäller priser och galor. Sveriges 
största filmgala och pris är Guldbaggegalan respektive Guldbaggen. Guldbaggen delas ut till 
utmärkande prestationer under det gångna filmåret. I stort sett alla kategorier inom film 
belönas. Alla kategorier utom de som berör ljud, det vill säga ljudeffekter, ljudredigering och 
musik. Motion Picture Association of America Awards (populärt kallat The Oscars eller 
Oscarsgalan) delar även in musik i kategorierna bästa originalmusik och bästa originalsång. 
Anledningen till ljudets frånvaro hos Guldbaggespektaklet torde väl bero på att det inom 
Guldbaggegalans budgetramar inte får plats fler priser. Detta är förståeligt, men vilka 
alternativ finns i sådana fall för de auditiva makarna? Inga. 
 
Att ljud underställs bild är en genomgående företeelse som även speglas i vårt sätt att använda 
internet. 

2.3 Fysiologisk bakgrund 

2.3.1 Ögat – integrator 
Det mänskliga ögat består av fyra typer av detektorer, tre olika tappar; en för vardera 
grundfärgen som är rött, grönt och blått. Den fjärde typen är stavar som känner av ljusstyrkan. 
Ögat uppfattar inte små skillnader i och mellan bilder i en sekvens [8], vilket är ett ”fel” som 
kan utnyttjas till att skapa till synes sammanhängande bildsekvenser, som vi då tolkar som en 
obruten rörelse. Det innebär att ögat och hjärnan genom tolkning integrerar synintrycken och 
försöker så långt som möjligt att skapa ett stadigt flöde av synintrycken, vilket kan medföra 
att om hjärnan inte hinner tolka nervimpulserna från ögat, på grund av för ryckigt flöde eller 
för hastiga huvud- eller kamerarörelser, så uppstår lätt illamående. Därför måste vi i många 
fall välja vad vi vill se och filtrera bort den i sammanhanget onödiga informationen. Vi kan 
för enkelhetens skull jämföra detta med parallella flöden. 
 
Detta förhållningssätt till att se innebär att vi har möjligheten att välja vad vi vill se. Om vi till 
exempel framför oss har en tidning med en artikel som har insprängda reklamblock, kan vi 
välja att följa den informativa texten och hoppa över reklamen utan att vi själva lägger större 
vikt vid det. Vårt sätt att läsa och söka information gör det också möjligt att snabbt leta upp 
stycken vi är mer intresserad av eller hoppa över bitar vi är mindre intresserad av. I en text 
ligger allt öppet framför läsaren, och det är upp till läsaren att ta för sig av det den vill ha. En 
textredigerares uppgift är följaktligen att försöka lyfta fram det intressanta i texter så att 
läsaren snabbt kan gå till stycken som, i syfte, är av högsta värde. Denna metod har även 
reklambranschen förstått värdet av, så deras annonser är mycket ofta utformade för att stjäla 
blickfånget, om än för endast en sekund. Lyckas de med det så har de en chans att läsaren 
fortsätter ögna igenom deras kommersiella budskap. Till exempel kan annonsören ha stora 
tydliga och färggranna symboler som berättar om de mycket fördelaktiga erbjudandena, eller 
som på internet animera budskapet. 
 
Här är ännu en medfödd och nedärvd effekt från jägarfolkens, det vill säga urtidsmänniskans, 
tid: För att snabbt uppfatta rovdjur eller byten under en jakt är det viktigt att kunna uppfatta 
och se hastigt rörliga objekt. Hjärnan är funtad så att allt som rör sig har högre prioritet än det 
statiska, vilket tvingar ögat, omedvetet, att förflytta sig till det rörliga i synfältet. Dock har vi, 
som jägare, byte eller internetsurfare, valet att titta bort från ointressanta träd som vajar för 
vinden, som vi misstog för byte eller rovdjur, eller animerade reklambanners och koncentrera 
oss på det som vi i sammanhanget värdesätter. 
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2.3.2 Örat – differentiator 
Vår hörsel bygger på ett mer passivt förhållningssätt, till skillnad från ögat, men kan istället 
urskilja mycket små variationer av ljudsignaler, både vad gäller frekvens och amplitud [8].  
Detta beror på att örats detektorer, flimmerhåren i öronsnäckan, får sin information först efter 
att ljudet passerat trumhinnan. Här ligger anledningen till att vår hörsel är ”seriell”, eftersom 
allt ljud, som egentligen är olika grad av komprimerat luftflöde, träffar trumhinnan och får 
den att vibrera, vilket sedan översätts till motsvarande tryck inuti örat, bakom trumhinnan. 
Eftersom trumhinnan är ett enda membran och inte, liksom ögat, består av flera individuella 
detektorer så blir ljudet seriellt och filtrering av nödvändig information kommer att bearbetas 
utifrån givna förutsättningar. 
 
Människans hörsel ligger inom spannet av 20 - 20 000Hz fram tills 20-årsåldern [2] och 
därefter börjar ljud i de högre Hertz-talen att försvinna ur vår upplevelseförmåga. En vuxen 
människa i 60-årsåldern beräknas ha uppfattningsförmåga av ljud i ett spann mellan 20 – 10 
000Hz [9]. Örats känslighet kan beskrivas som en funktion, figur 2.1, som visar en tröskel där 
gränsen går för vad vi kan och inte kan uppfatta. Över kurvan befinner sig hörbart, och under 
icke hörbart ljud. Notera att ju lägre tonen är i registret desto högre volym krävs för att vi ska 
kunna uppfatta tonen. 
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Figur 2.1. Örats känslighetsfunktion (Efter Gullikson & Lindström [8]) 

Eftersom örat fungerar seriellt är det tvingat att hantera oväntade toppar, liksom dalar, på ett 
sätt som skapar olika effekter. Vid en topp, eller maskör, i ljudbilden kommer ljud i närmaste 
frekvensområdet att maskeras bort, ungefär som ögat blir bländat. Ju högre toppen eller 
spiken är desto mer av grannfrekvenserna försvinner. 
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Figur 2.2. Omedelbar maskning. (Efter Gullikson & Lindström [8]) 

En annan effekt är bedövning av flimmerhåren i både trumhinnan och känselhåren i snäckan. 
Om ett starkt ljud, till exempel en kraftig explosion, uppträder i ljudbilden kommer den att 
dränka allt annat ljud som inte är lika ljudstarkt. Dessutom tar det ett tag innan örat återfår sin 
fulla funktion. En kort stund av öronbedövning inträffar enligt figur 2.3. 
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Figur 2.3. Maskning i tidsplanet (Efter Gullikson & Lindström [8]) 

Örat är inte helt utsatt till att enbart ta emot allt som ljudbilden erbjuder. Människan har en 
viss begränsad förmåga att välja vad hon vill höra i en livlig miljö, till exempel i trafiken eller 
en restaurang, men inte alls i samma grad som ögat. Detta kan vi göra genom att bland annat 
utnyttja ljudbildens stereoinformation eller synkronisera ljudet med avläsningen av en talande 
persons läpprörelser. Sammanfattningsvis kan vi summera att vi kan välja vad vi vill se och 
läsa på en i övrigt plottrig skärm eller webbsida, men när det kommer till ljud har vi sämre 
möjligheter att välja vad vi vill höra. Givet dessa två effekter och örats funktion kan härledas 
att ljudbilder måste vara ”rena” från bakgrundsbrus (onödig ljudinformation) och 
överraskande höga ljudeffekter för att det inte ska bli jobbigt att lyssna på ljud. 

2.4 Problemavgränsning 

För att begränsa storleken av uppsatsen definieras ljud i detta fall och i första hand, varken 
som musik eller videotelefoni, utan fokus ligger på ledljud, det vill säga ljud som berättar och 
informerar mer än underhåller. 
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3 Metod 

Denna uppsats känns angelägen eftersom det syns en tydlig skillnad mellan hur vi använder 
ljud och bild över ett så tekniktyngt medium som internet. Den tar upp grundläggande 
förutsättningar för hur vi, människan, tar emot och behandlar information genom två av våra 
sinnen, synen och hörseln. Handlingen skummar också igenom teknologiska genombrott inom 
datorns utveckling för ljud och bild. Detta är fakta. Frågan kvarstår dock varför ljudet inte 
framhävs lika mycket över internet som bild görs. 
 
För att förstå den klena spridningen och användningen av ljud över internet har jag valt att 
utgå från en undersökning som sätter en normal surfare i fokus. Jag har ställt frågor i en enkät 
som söker utkristallisera surfarens inställning till ljud på sidor de besöker på internet, utan att 
leda deltagare åt varken det ena eller det andra hållet. 
 
 Jag skulle också kunna ha gjort en undersökning som riktat sig till företag som erbjuder 
tjänster som innehåller ljud. Problemet hade då varit att få tillräckligt många engagerade i 
enkäten för att få ett riktigt underlag. Dessutom är den svenska delen av internet tämligen 
liten i jämförelse med den engelskspråkiga delen. Att den svenska marknaden skulle spegla 
den större engelska går inte att utgå från utan tidigare oberoende forskning. 
 
Enkäten består av nio frågor och möjlighet att fritt kommentera enkäten eller synen på 
internetljud. 
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4 Genomförande 

Förklaring av enkätens utformning och hur själva utfrågningen gick till. Kapitlet tar även upp 
kända brister i enkäten. 

4.1 Enkät 

Jag lade ut en enkät, se appendix 9.2, på internet som jag sedan bad slumpvis valda personer 
att svara på. Undersökningen var ett enkelt formulär, som skrevs i PHP, och använder sig av 
en MySQL-databas för lagring av svar. Den tionde frågan i formuläret var vigt åt 
kommentarer och var alltså inte en fråga som generar statistik, men väl intressanta meningar 
om ljud över internet. Efter en svarstid på två dygn extraherades sedan svaren och ställdes, 
med hjälp av ett annat PHP-skript, upp i tabellform som senare importerades i Excel för 
beräkning och skapande av så kallade tårtdiagram. Undersökningens frågor återfinns i 
appendix. 
 
Enkäten var utformad med en kort inledande instruktion innan frågorna. Det fanns inget krav 
på att informationen måste läsas igenom. Detta kunde man ha skapat genom att 
försökspersonen på något sätt aktivt måste ange att den läst igenom den inledande 
informationen. Men inte ens den metoden är säker nog för att veta att personen verkligen läst 
och förstått hur frågorna skall besvaras. Möjligen att en personlig kontakt skulle kunna 
garantera att den tillfrågade utgår från mer lika förståelse för frågorna som någon annan 
tillfrågad. Därför ges det också utrymme för subjektiva tolkningar som kan ge olika svar. 
 
Till exempel kan den första frågan, och därmed ryggraden för svaren på de övriga frågorna, 
tolkas olika. Antingen ser man till hela sin erfarenhet som internetsurfare eller så lyfter man 
fram de sidor man mest frekvent surfar till. Det kan också vara så att man vill visa att man 
tyckte något om någon specifik sida, till exempel för att ventilera hur illa man tycker att en 
sida är eftersom den tvingar på personen ljud utan att ge möjligheter till att stänga av ljudet. 
 
Själva frågeformuläret är intuitivt, förutsatt att den svarande personen är något så när van vid 
både formulär över internet och någon form av enkäter. 
Formuläret använder sig av JavaScript för att kontrollera att ingen fråga har lämnats 
obesvarad. Om så sker ges ett meddelande om att återgå till den aktuella frågan och besvara 
den. Det var garanterat att fungera under samtliga befintliga, och för målgruppen använda, 
webbläsare. 
 
Jag valde medvetet att hålla antalet frågor nere för att inte avskräcka försökspersonerna med 
en för lång enkät. 

4.2 Kända brister 

Enkäten frågar inte om varken ålder eller kön och därför kan det inte entydigt avgöras hur den 
demografiska bilden ser ut. 
Frågorna är inte utformade tillräckligt otvetydiga för att få en exakt bild över vad 
försökspersonerna anser om ljud över internet. Sammanställningen erbjuder endast en 
överblick över inställningen till internetljud. Detta för att hålla nere antalet frågor och 
dessutom hålla ett linjärt flöde genom frågorna, istället för att dynamiskt anpassa formuläret 
till vad som svarades på föregående fråga. 
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5 Resultat 

Antal svarande personer är 34 stycken. Undersökningen krävde inget svar på ålder på 
svarande, utan det kunde anges på frivillig basis i en kommentar till frågeställaren. Åldrarna 
varierar mellan den yngsta på 18 år och den äldsta på 53 år, och medelåldern ligger, estimerat, 
runt 27 år. Uppskattningen görs utifrån vetskapen att svarande var personer i frågeställarens 
omgivning. Resultaten redovisas i åtta tårtdiagram med följande kommentarer. 

 
Första frågan sökte att visa om försökspersonen erfarit internetsidor med ljud. Utan att ställa 
frågan i ledande form var resultatet ändå tämligen givet. 

 
Frågan löd ”Har du någon gång surfat till webbsidor som använt någon form av ljud?” 

 
• Ja, det har hänt (100%) 
• Nej det tror jag inte (0%) 

 
Samtliga 34 svarande angav att de någon gång surfat till en sida som på något sätt använt sig 
av ljud. 
 
Det dolda syftet med nästa fråga var att klarlägga om försökspersonen förstått den inledande 
informationen om att nedladdningsbar musik inte var den intressanta typen av ljud för denna 
enkät. Det uppenbara syftet var att se vilken typ av ljud som förekommit på de sökta sidorna.  
 

Fråga 2

Vad var det för typ av ljud?

18%

3%

15%

0%

64%

Musik

Ljud i film

Bakgrunds- eller miljöljud

Ljudeffekter

Alla ovanstående

 
Figur 5.1. Vad var det för typ av ljud? 

Förtydligande av svarsalternativ: 
• Musik – wav, mp3 eller midi (18%) 
• Ljud i film – klipp, trailers m.m. (3%) 
• Bakgrunds- eller miljöljud (15%) 
• Ljudeffekter – pga min aktivitet (0%) 
• Alla ovanstående (64%) 

 
Många har angett att de på sidorna stött på musik, trots att undersökningens inledning anger 
att det inte är musik i nedladdningsbar form som är intressant, utan allt annat ljud. 
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Fråga tre undrar om ljudet som spelades upp var ett självvalt ljud, det vill säga om ljudet var, 
av besökaren, aktivt igångsatt. 
 
Denna fråga ställdes för att visa hur ljud används över internet. Min gissning var att många 
ljud startar automatiskt när man besöker vissa sidor, vilket kan ha överraskande effekter som i 
sig kan både vara positiva lika väl som negativa. Jag tror att det i vilket fall leder till ökad 
skepsis mot ljud. 
 

Fråga 3

Valde du själv att lyssna på ljudet?

6%

94%

Ja

Nej

 
Figur 5.2. Valde du själv att lyssna på ljudet? 

Förtydligande av svarsalternativ: 
• Ja, genom en kontroll (6%) 
• Nej, den startade automatiskt (94%) 

 
Hela 94 procent svarade att ljudet de hörde startade automatiskt, alltså utan att besökaren 
aktivt valde att sätta igång ljudet. 
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Fråga fyra ställdes för att visa på hur tjänsten som erbjuder ljud behandlar besökare. 
Behandlas besökaren tillmötesgående som en gäst eller krasst som en potentiell konsument? 
 

Fråga 4

Kunde du själv välja att stänga av ljudet via kontroller på 
webbsidan?

67%

33%

Ja

Nej

 
Figur 5.3. Kunde du själv välja att stänga av ljudet via kontroller på webbsidan? 

Förtydligande av svarsalternativ: 
• Ja, via en synlig kontroll (67%) 
• Nej, sådan kontroll saknades (33%) 

 
De flesta sidorna erbjöd kontroller med vilka man kunde stänga av ljudet om man så önskade. 
En oroande hög siffra, 33 procent, hade inte kontroller för att stänga av ljud 
 
Nästa fråga kan tolkas väldigt olika, så som det är formulerat. Min dolda undran var hur 
kvalitet på ljud över internet är, eftersom det ju är känt att information är dyr att hantera.  
 

Fråga 5

Vad tyckte du om kvaliteten på ljudet?

15%

9%

61%

0%

15%

Usel

Dålig

Dög

Bra

Super

 

Figur 5.4. Vad tyckte du om kvaliteten på ljudet? 
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Ljuds kvalitet kan diskuteras i oändlighet, men eftersom frågans svar är högst subjektivt så 
utgår jag från en godtycklig kvalitetsskala. De allra flesta angav att ljudet de hörde var av 
godkänd kvalitet. 24 procent, en fjärdedel, angav att ljudet var dåligt eller sämre. 
 
Fråga sex undrar om den besökta sidan lyftes av ljudet, det vill säga; var ljudet befogat och så 
passande att det ansågs tillföra något för att förhöja upplevelsen av den besökta sidan.  
 

Fråga 6

Förbättrade eller försämrade ljudet webbsidan?

39%

61%

Ja

Nej

 
Figur 5.5. Förbättrade eller försämrade ljudet webbsidan? 

Förtydligande av svarsalternativ: 
• Ja, sidan blev bättre med ljud (39%) 
• Nej, sidan blev sämre med ljud (61%) 

 
Majoriteten, 61 procent, angav på frågan att ljudet inte förbättrade sidan.  
 
Följande fråga ställdes för att få en antydan till den generella inställningen till internetljud. 

 

Fråga 7

Tycker du att det är för lite, lagom eller för mycket ljud på 
internet?

6%

39%
55%

För lite

Lagom

För mycket

 
Figur 5.6. Tycker du att det är för lite, lagom eller för mycket ljud på internet? 
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Här svarade majoriteten att det är för mycket ljud på internet. Den näst största gruppen, på 
ändå ganska betydande 39 procent, svarade att det är lagom mycket ljud. Endast 6 procent 
angav att det är för lite ljud. 
 
Fråga åtta och nio undersöker närmare hur internet skulle bli med mer ljud. 
 

Fråga 8

Om det fanns mer ljud på internet, på vilket sätt skulle internet bli 

bättre med mer ljud?

21%

27%

52%

Stämning

Informationsgivande

Det skulle inte bli bättre alls

 
Figur 5.7. Om det fanns mer ljud på internet, på vilket sätt skulle internet bli bättre med ljud? 

Förtydligande av svarsalternativ: 
• Stämning - bakgrundsmusik eller stämningsljud (21%) 
• Informationsgivande - som talar om vad du pekar eller klickar på med musen (27%) 
• Det skulle inte bli bättre alls (52%) 

 
21 procent av de tillfrågade ansåg att internet skulle kunna bli bättre med mer ljud i syfte att 
skapa stämning vid besök på vissa sidor, medan en lite större grupp, på 27 procent, såg 
fördelar med ljud som informationsgivande effekt. Den allra största gruppen har dock angivit 
att internet inte skulle bli bättre alls med mer ljud. 
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Fråga nio är en kompletterande fråga till fråga åtta. 
 

Fråga 9

Om det fanns mer ljud på internet, på vilket sätt skulle internet bli 
sämre med mer ljud?

36%

64%

0%

Störande

Irriterande

Det skulle bara bli bättre

 
Figur 5.8. Om det fanns mer ljud på internet, på vilket sätt skulle internet bli sämre med mer ljud? 

Förtydligande av svarsalternativ: 
• Störande - ljud på ljud skulle bli en ”gröt” [10] (36%) 
• Irriterande - reklam eller oönskad information (64%) 
• Det skulle bara bli bättre (0%) 

 

På frågan om internet skulle bli sämre med mer ljud har majoriteten svarat att ljudet skulle bli 
irriterande. 
 
Skillnaden på uttrycket ”störande” och ”irriterande” kan tyckas obefintlig, men uttrycken är 
enbart rubriker på alternativ med undertexterna ”- ljud skulle bli en gröt” respektive ”- reklam 
eller oönskad information”. I det första fallet syftar jag på att flera samtidiga ljud i lager blir 
en gröt där människans hörsel får svårt att urskilja de enskilda lagren. Detta försämras än mer 
på grund av den tunna bandbredden, det vill säga frekvensområde för ljud, som dagens teknik 
tillåter. I det senare fallet syftar jag på irritationsmoment som kanske uppstår när ljud oönskat 
strömmar ut från tredje parts reklam på en internetsida, till exempel på en kvällstidnings 
nätupplaga. 
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6 Diskussion 

Detta kapitel behandlar först enkäten med diskussioner runt dess resultat. Sedan diskuteras det 
runt befintlig teknik rörande ljud och internet som det är idag, för att slutligen avslutas med en 
tänkbar bild av vad som väntar imorgon. 

6.1 Angående enkäten 

Denna del i uppsatsen förklarar valet av de nio frågorna till enkäten, och diskuterar de 
registrerade resultaten. 
 
Eftersom fråga ett inte ställts inom specificerad tidsram, och ej heller mer specifikt än ljud i 
allmänhet, så ger det hundraprocentiga svaret nästan intrycket av ledande fråga då de allra 
flesta faktiskt har erfarenhet av surfande sedan flera år tillbaka. 
Frågan kan verka överflödig, onödig och intetsägande, men om den inte ställts kunde jag ha 
missat om någon faktiskt, hur omöjligt det än verkar, inte surfat till sidor med ljud. 
 
De som svarade ”musik” på fråga två skulle ha kunnat tolka alternativet ”musik” som till 
exempel strömmande radio eller smakprover av singlar hos onlinebutiker som säljer musik. 
Det går också att tolka ”musik” som bakgrundsmusik i reklam för kommande biofilmer, så 
kallade trailers och teasers, vilket i så fall skulle gå under kategorin ”Ljud i film”. Det är en 
tolkningsfråga, med andra ord. Den andra enskilda stora gruppen, på 15 procent, har angett att 
de besökt sidor som har bakgrunds- eller stämningsskapande ljud, vilket många reklamsidor 
har, då de erbjuder en ”full” multimedial upplevelse, ofta i Flash. Det kan också vara 
ljudeffekter i onlinespel. Enligt enkäten har de allra flesta stött på ljud i samliga angivna 
former 
 
Eftersom försökspersonerna, än utförligare i kommentarerna, angav att de stött på samtliga de 
kategoriserade grupper av ljud, hade en del svårt att svara på denna fråga. En del hade svårt 
att avgöra vad som är musik och vad som är skillnaden mellan ljudeffekter och bakgrunds- 
eller miljöljud. Därför hade jag tillägget ”wav, mp3 eller midi” för att påvisa att ljud som är 
musik och som dessutom är nämnda filtyper således tillhör kategori ”Musik”. Notera att det 
inte handlar om nedladdningsbar musik i mp3-formatet för att till exempel spela i en mp3-
spelare, utan till exempel strömmande musik eller radio. 
För mig är det stora skillnader på alla kategorier, eftersom jag är, av intresse, mer eller mindre 
insatt i området, medan det för den oinvigde kan vara förbryllande med skillnad på 
ljudeffekter och miljöljud. 
 
Ett populärt fenomen som dykt upp under senare tid är små filmklipp som läggs upp på gratis 
tjänster för att dela med sig av rolig reklam eller andra inspelade händelser. Denna utveckling 
har befrämjats av nya teknologier inom videokompression och objektstandarder. 
Med 0 procent representeras de sidor som underlättar navigering med hjälp av ljud. Den typen 
av ljud som denna enkät och uppsats försöker visa brist på. Alltså var detta väntat. 
 
En, för mig, skrämmande utveckling syns tydligt i fråga tre där endast 6 procent av de 
tillfrågade anger att de själva på något vis valde att lyssna på ljudet de hörde på sidan, det vill 
säga att de aktivt startade ljudet i fråga. De övriga 94 procenten fick alltså ett påtvingat ljud. 
Om ljudet var oväntat syns inte i frågan. 
 
Om vi återknyter till fråga två, där den största gruppen svarade att de erfarit alla typer av ljud, 
och de två andra större grupperna svarat film och bakgrundsljud som källor, inte har startat 
ljuden själva innebär det att vi påtvingas ljud när ljud väl finns på sidor över internet. 
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Detta är en stor anledning till skepsis mot ljud över internet med tanke på att vi inte kan 
sortera bort ljud på samma sätt som vi kan välja att inte fokusera på reklamtexter, som ju är 
av visuell natur. Bortsett från animerade meddelande, som vi människor har svårt att inte 
lägga märke till eftersom rörlig bildinformation alltid varit det mänskliga ögat ser först. 
 
Fråga fyra undrar om ljudet som spelades upp, oombett, gick att stänga av. Detta visar på 
avsikten hos ”tjänsten” som spelar upp ljudet. Är avsikten att påtvinga besökare oönskad 
information? Om det är så, då kanske ”tjänsten” inte vill att besökaren ska kunna göra något 
åt för att undvika informationen genom att inte erbjuda kontroller för att stänga av eller sänka 
volymen? Resultatet är rent av dåligt, anser jag, förutsatt att tjänsten har en ”service minded”-
utgångspunkt. Har man ljud på sin sida, som dessutom påtvingas besökaren måste man låta 
besökaren stänga av ljudet. Kan man, med utgång från diagrammet, anta att de 33 procenten 
avsiktligt inte erbjuder kontroller för besökaren att stänga av ljudet? Detta är ännu en källa till 
skepsis mot internetljud. 
 
I fråga fem ställs frågan hur kvaliteten var på det hörda ljudet. Den dolda undran var hur 
påkostad tjänsten är som erbjöd ljud eftersom bättre ljud innebär mer information i tätare 
trafik och större utrymmesåtgång vad gäller lagring. Ju högre kvalitet ljudet håller desto mer 
lagringsutrymme kräver datan som håller ljudinformationen. Det innebär också att skickad 
data tar mer plats i internettrafiken. Båda faktorerna genererar dyrbara kostnader för företagen 
som tillhandahåller tjänsterna. Dessutom krävs att mottagande nätverk har utrymme att förse 
många samtida internetsurfare med bandbredd nog för att tillåta smidig funktion av erbjudna 
tjänster.  
 
Det ska också noteras att ljud är, i förhållande till text, en kortvarig linjär instans av 
information då ljudet oftast varar några sekunder. I en mediaspelare, tillhandahållen av 
tjänsten eller de medföljande till operativsystemen, sparas inte alltid uppspelat ljud, eller film 
för den delen, beroende på gällande upphovsrättsregler för aktuellt material, utan måste då 
återigen transporteras från servern till klienten. Jämför detta med text som presenteras i 
ickelinjär form där besökaren själv kan läsa om ett eller flera avsnitt hur många gånger som 
helst utan att behöva ladda om sidan. Lägg därtill att media, ljud och/eller film, tar många 
gånger större utrymme att hantera än ren text. 
 
Alltså kan man tolka frågan som ”vad producenterna bakom tjänsterna tycker att kvaliteten 
får kosta”. Så tror jag dock inte enkätens försökspersoner tolkat frågan, utan de utgår krasst 
från hur kvaliteten på det hörda ljudet var. Det jag menar med olika tolkning ur de tillfrågades 
synvinkel är vad enkäten menar med ljud. Dels kan det tolkas som att enkäten frågar om 
ljudet på ett smakprov hos en musikbutik online, och där kan ljudet vara allt från super till 
uselt. Här vill man helst ha så bra kvalitet eller så nära CD-kvalitet som möjligt. Dels kan det 
tolkas som ljud i strömmande filmer och då kanske man har andra krav på ljudet i relation till 
hur bra bilden är. 
 
Resultatet, det goda betyget på ljudet, tyder på att dagens teknologier, allt från hårdvara till 
mjukvara, tillåter verklighetstroget ljud att trafikeras över ett virtuellt nät över hela jorden. 
Det finns alltså en bra plattform att ta avstamp ifrån och härifrån är det bara den inneboende 
regerande mänskliga skepsis som måste övertygas att förstå fördelarna med, korrekt 
användning av, ljud över internet. 
 
Exempel på förbättring på webbsidor, enligt fråga sex, skulle kunna vara en sida för 
grottutforskande entusiaster, så kallade ”cave divers”, där man visuellt upplever en grottmiljö 
medan man samtidigt hör avlägsna och diskreta ekon av droppande grundvatten från 
stalaktiterna i grottans tak. Det kan också vara en sida som är en reklam för en kommande 
skräckfilm och har diskret tjutande vind i bakgrunden. Dessa två exempel skulle jag 
personligen tycka vore att förbättra dessa två fiktiva sidor.  
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Ett exempel på en sida som inte direkt behöver ljud är kanske en nätupplaga av en dagstidning 
med repetitiv musik i bakgrunden. 
 
Man får anta att de som tyckte att sidan blev bättre med ljud var de som besökte sidan för att 
titta på film eller få smakprover på musik eller av annan anledning aktivt sökte ljud. Det går 
inte att utesluta att även andra anledningar renderade till tillfredsställelse med ljud på besökt 
sida. 
 
Statistiken till fråga sju visar att det finns mycket ljud på internet. Sen om det är bra eller 
dåligt syns inte. Möjligen att man kan se de 55 procenten som svarade ”För mycket” som 
missnöjda eller bittra surfare. 
 
Den röda tråden som går genom alla svaren till de ställda frågorna är stark skepsis mot ljud 
över internet.  
 

6.2 Användning av ljud på nätet idag 

Det finns mycket ljud på nätet idag, antingen som så kallade banners på annan sida, eller som 
en hel presentation på egen sida. Ljud förekommer också i enkla onlinespel i Flash eller i 
okommersiella allmänna korta filmklipp. Dessa källor till ljud är alla, förutom banners, 
befogade och av surfaren aktivt uppsökta. Det finns tyvärr mycket ljud som kommer från mer 
eller mindre oväntade håll, som just banners eller annan påtvingad reklam, där ljudet oftast 
inte är efterfrågat eller ens önskvärt. Givetvis är detta ett effektivt sätt att sticka ut ur mängden 
vid marknadsföring och många skrupelfria företag och tjänster ser inga problem i att 
internetsurfare egentligen inte vill höra ljudet. 
 
Många böcker och texter om hur man designar bra webbsidor utesluter medvetet eller 
omedvetet ljud som en del av designen. Som exempel kan nämnas ”Användbara hemsidor”  
[11] som trots 113 riktlinjer inte ens nämner ljud i annat än hur man länkar till ljudfiler. Alltså 
inget om ljud som kan hjälpa eller lyfta upplevelser av webbsidor. Det finns inte ens varning 
eller råd mot användandet av ljud. Det närmaste boken kommer ämnet är hänvisningen om 
handikappanpassning till bokens förläggares produktsidor. 
 
Behov av ljud finns, främst på publika och allmännyttiga sidor. En del kommunala sidor, 
liksom bank- och en mängd andra tjänster, har börjat införa sidor där personer med nedsatt 
syn eller annan svårighet att läsa publicerade texter kan höra inlästa versioner av detsamma. 
En del erbjuder talsynteser som uppläsare, vilket gör det auditiva lika dynamiskt som den 
visuellt utlagda texten, men med nackdelen att det upplästa kan bli monotont och ryckigt, för 
att inte säga felaktigt. 
 
Men ur en internetsurfares, som inte har lässvårigheter, perspektiv så skulle jag nog medge att 
det redan nu finns gott om ljud, om inte för mycket, på internet. Ett skräckscenario, som 
förvisso inte är så långt borta, vore ljud i varje reklambanner eller annan 
konsumentinformation som inte tar någon hänsyn till att den besökta sidan den visas på, vars 
egentliga syfte inte direkt kopplas till reklamen, redan har flera andra ljudkällor. Jag skulle i 
så fall tvingas ha ljudet avstängt på min dator och endast sätta på det då jag vet att jag behöver 
det. Jag vet att många redan idag känner sig nödgade att förhålla sig så när de surfar över 
nätet. 
 
Idag känns det som att många företag förstår den normerade surfarens skepsis mot ljud över 
internet och det har märkts på den, trots allt, låga användningen av ljud. Om det är medvetet 
eller omedvetet låter jag vara osagt. 
Ponera att det dyker upp en tjänst som fungerar som en sökmotor för musik. Låt säga att du 
har en kort snutt av ett örhänge i huvudet som du inte kan sätta fingret på vad det är. Om det 
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skulle finnas möjligheter att nynna eller vissla denna melodi i en sökmotor som sedan kan 
identifiera vilken låt det är och kanske till och med länka till onlinebutiker med låten som 
nedladdningsbar fil, förutom att ge fullständig information om vad det är du har i huvudet. 
Detta är bara ett exempel på att skapa behov av mer ljud på internet. 
 
Det skall nämnas att det redan idag finns liknande funktioner på nätet. En version där man 
med tangentbordet anslår melodins individuella toner, som att spela på piano med bara en 
tangent, och utifrån den unika kombinationen av toners längder kan en sökmotor identifiera 
melodin. En annan tjänst som just, vid tillkomsten av denna uppsats, provas är SonyEricssons 
söktjänst där man med hjälp av sin mobiltelefon antingen spelar in musiken direkt när man 
hör den, eller sjunger en kort strof, så söker en sökmotor upp vilken låt det är. Än så länge har 
denna funktion inte kopplats till en nedladdningsbar onlinetjänst. En tredje tjänst är Acoona 
som, än så länge är en sökmotor kopplat till en tilläggsmodul som enbart fungerar i Microsoft 
Internet Explorer. 

6.3 Det auditiva nätet imorgon 

Kort måste jag nämna tekniker som kommer eller redan finns som underlättar 
ljudanvändningen över internet. 
 
CSS3 [12], av W3C, har jag redan behandlat en del. Det är en vidareutveckling av deras CSS2 
som idag, som tidigare nämnts, erbjuder mer specifika sätt att formatera information i HTML-
dokument långt efter att HTML kommit till korta. Det som är nytt i CSS3, ur auditiv 
synpunkt, är att man kommer att kunna märka textstycken med syfte att spela upp ljud. 
Fördelen ligger i att en webbläsare kommer att kunna identifiera delar av texten för att kunna 
framhäva dem med till exempel knutna ljud. Ett exempel skulle kunna vara att markera 
rubriker med lämplig markering, enligt CSS3, vilket kommer att underlätta för till exempel 
synskadade att snabbt gå igenom rubriker med hjälp av ljud, utan att själv behöva lista ut om 
det som just för tillfället läses är rubrik eller brödtext. 
 
Givetvis finns det inget som hindrar en liknande användning redan idag, men med en standard 
sätts gemensamma regler som är lätta att följa och som dessutom kan ställas som krav av 
besökare mot tjänst. 
 
MPEG-7 [13] från Moving Pictures Expert Group är inte helt olikt CSS3 eftersom det 
erbjuder en standard, som lånar mycket från XML, att märka audiovisuella element för att 
lättare identifiera för program, till exempel webbläsare och mobiltelefoner, som visar sidor 
som innehåller både text och multimedia. Till skillnad från MPEGs tidigare standarder, 
MPEG-1, MPEG-2 (där mp3 är en del av), och MPEG-4 är MPEG-7 inte en 
komprimeringsalgoritm för ljud och bild. Till skillnad mot CSS3 så är siktet inställt på 
sammankopplandet av olika teknologier, som internet, datorer, mobiltelefoner med mera. 
 
SMIL, Synchronized Multimedia Integration Language [14], är liksom HTML och XML ett 
sätt att märka textdokument och har funnits nästan lika länge som HTML. Skillnaden är att 
SMIL är riktat mot multimedia, som till exempel TV, där ljud och bild kombineras och görs 
interaktivt. SMIL styrs också av W3C, men har inte fått samma genomslagskraft som HTML 
eftersom de som främst har nytta av SMIL är företag med multimediabetonade tjänster över 
internet, och oftast inte nödvändigt för privatpersoner. 
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6.4 Resultat 

I den sammanställda enkäten kan man klart se en stark skepsis mot användningen av ljud i 
annat fall än nedladdnings- eller lyssningssyfte. 
 
Många av de tillfrågade har skrivit slående kommentarer som sammanfattar det mesta av vad 
diagrammen visar. 
Följande är citat direkt från två enkätdeltagare: 
 

På vanliga personers hemsida är det bara störande, men i samband med att 
man frivilligt söker upp trailers etc. är det bara bra, och kan förhöja vissa 
sidor som exempelvis officiella sidor för ett spel eller en film. Generellt sett är 
ljud på en [personlig] hemsida helt onödigt. 
 
Det är irriterande för min del, det innebär att jag måste hitta knappen för att 
stänga av ljudet eller stänga ner webbläsaren. Ibland döljer de dem, vilket gör 
det svårare.  Men det finns vissa sidor som inte har en avstängningsknapp för 
sina ljudeffekter och dessa är ännu mer irriterande, eftersom man då blir 
tvungen att stänga ner webbläsaren så fort som möjligt!   

 
 
En sammanställning i punktform skulle kunna stå som grund för ramar eller regler för hur ljud 
bör användas över internet: 

• Ljud är mer störande än bild 
• Ljud i annat syfte än i filmklipp eller spel är meningslöst 
• Om det finns ljud måste det finnas en kontroll för att stänga av ljud 
 

Detta skulle jag vilja sammankoppla med faktum att bild är, som tidigare nämnts, parallellt 
och ljud seriellt. 
Eftersom vi inte, till lika stor grad, kan välja vad vi vill lyssna på, då vi överöses av auditiv 
information, till skillnad mot utlagd visuell information, blir ljudet ett irritationsmoment. Om 
tjänster på ett eller annat sätt inte förstår detta kommer ljud alltid att vara något man gärna 
undviker, om man själv inte uppsöker det, vill säga. 
 
Med denna inställning drar vi tyvärr över det nyttiga ledljudet över samma kam. Den 
utveckling som pågår med införande av ljud genom märkning i HTML, med hjälp av CSS 3, 
kommer att bli högst intressant. Samtidigt som besökare med behov av standarden äntligen 
blir hörda kan man inte utesluta att mindre nogräknade tjänster kommer utnyttja samma 
standard för att ännu bättre kunna sprida sina kommersiella budskap. Det är lätt att föreställa 
sig en kvällstidnings nätupplaga, med all sin reklam, formligen välla över av en gröt med ljud. 
En tanke som slår en är om och hur detta ska regleras. Nämnda exempel tjänar inte på att 
besökare väljer att aldrig mer återvända till en så skränig sida, så hur regleras tung 
användning av ljud? 
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7 Slutsats 

7.1 Svar på frågeställningar 

7.1.1 Varför förekommer det så lite ljud på nätet idag? 
Det finns gott om ljud på nätet idag och det förekommer i många former. Det finns ljud i 
filmer, reklam och trailers, men även fristående, om än fortfarande kopplat till bild, i form av 
ljudeffekter till spel eller stämningsskapande miljöer. Det skulle kunna finnas mer, på gott 
och ont, men det som sätter gränserna idag är den utrymmeskrävande teknologin ljud innebär.  

7.1.2 Finns det behov av ljud på nätet? 
Jag ser att det finns behov av mer ljud på internetsidor. Många allmänna och publika tjänster 
som berör människors vardag, som tidningar, landsting, statliga verk, kommunala instanser 
eller post- och bankväsendet, i kort företag eller tjänster i vår omedelbara vardag, borde ha 
större fokus på ljud på sina sidor än de har idag. 

7.1.3 Var förekommer det ljud på nätet idag? 
Ljud förekommer mest i samband med marketing, det vill säga reklam, av produkter, vare sig 
det är film eller konsumtionsprodukter 

7.1.4 Kommer det att finnas behov av ljud på nätet i framtiden? 
Om inte behov redan idag finns kan man alltid skapa det. Det handlar mer om hur mycket vi 
tillåter att låta oss överösas av auditiv information. 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

Om nya standarder som CCS3, SMIL och MPEG-7 införs med syftet att underlätta för alla, 
inklusive de redan irriterande reklamtjänsterna, att hantera ledljud och annat ljud över nätet, 
hur ska missbruk regleras? Ligger ansvaret hos reklambranschen, eller sidor som upplåter 
plats för reklam från tredje part? Ligger kanske ansvaret hos webbhotellen som huserar 
internetsidor? Är det rent av webbläsaren, eller kanske till och med operativsystemet, som 
måste erbjuda möjligheter för att reglera ljudströmmarna? Troligen kommer det, precis som 
idag, med alla dagens marknadsföringstrick över nätet, att finnas en marknad för skydd. Det 
kan antingen finnas som insticksmoduler till, om inte inbyggt i, webbläsaren eller ingå i 
fristående säkerhetspaket där redan antivirus, brandvägg och andra skydd mot internetattacker 
finns. 
 
Det finns uppenbara risker för intressekonflikter mellan de som ser nytta med ljud över 
internet, som till exempel reklambranschen, men också organisationer för personer med 
nedsatt syn, och de som egentligen inte har behov av ljud när de surfar. Risken finns att 
majoriteten motarbetar ljudet genom att fortsätta att undvika använda ledljud, antingen aktivt 
eller passivt. Det måste skapas en balans mellan nyttigt och onyttigt ljud, helst från centralt 
håll, med hjälp av standarder och regleringar. Men hur ska det gå till? 
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9 Appendix  

9.1 Grafikstandarder från CGA fram till XGA 

 

 
En del av en illustration över ökningen av antalet pixlar genom åren. (Video Standards.PNG [15] ) 
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9.2 Enkät 
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