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Auditiva varningssignaler
Individer inom flera typer av yrken så som piloter, operatörer av kärnkraftverk eller 
personal inom sjukvården måste ständigt vara uppmärksam på varningsignaler i sin 
arbetsmiljö. Dessa används förhållandevis mest inom yrken som kännetecknas av 
hög arbetsbelastning och hög stress på individen (Edworthy & Adams, 1996). De 
viktigaste varningssignalerna är av auditiv karaktär, då det är svårare att ”blunda 
med öronen”. En stor skillnad mellan visuella och auditiva signaler är även att den 
senare kan uppfattas oberoende av hur individen är orienterad (Banbury, Macken, 
Tremblay & Jones,  2001).

Om detektionen eller den förväntade reaktionen av ett alarm inte fungerar, kan detta 
bero på felaktig utformning av signalen, vilket kan leda till försämrad prestation 
hos operatören (Patterson, 1990). Ett av många problem med auditiva alarm, kan 
uppstå i miljöer där det finns flera typer av alarm. Till exempel piloter har rapporterat 
om situationer då de auditiva alarmen har distraherat och skapat förvirring mer 
än att utlösa en genomtänkt reaktion. Fokuseringen har varit på att stänga av 
ljudkällan och inte anledningen till den (Patterson, 1990). Det är således viktigt att 
vid utformningen av ett alarm, ta hänsyn till att det inte får störa den perceptuella 
förståelsen av andra signaler eller överrösta den verbala diskussion som krävs med 
eventuella kollegor (Patterson, 1990). Andra problem som kan uppstå med auditiva 
alarm är i miljöer där bullernivån ligger högt t ex inom industrin. Arbetaren måste 
bära hörselskydd dagligen för den höga ljudnivåns skull, men har samtidigt också 
kravet att perceptuellt kunna uppfatta eventuella alarm, som dessutom kan vara 
maskerade i det övriga industribullret. Till detta tillkommer att samme individ även 
har ett socialt behov av att kunna småprata med sina kollegor under arbetets gång. 
Situationen blir oerhört komplex och ställer stora krav på utformningen av auditiva 
varningssignaler.

De auditiva alarmen är nödvändiga för att påkalla uppmärksamhet vid olika 
situationer, ibland av livshotande karaktär, men kan även bli en oerhörd daglig 
belastning för dem som arbetar i dessa miljöer (White & Burgess, 1992). På en 
neonatalavdelning för förtidigt födda barn kan det finnas upp till 20 olika larmsignaler 
med varierande karaktär och ljudnivå per barn. I varje sal kan det ligga tre barn. 
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Personalen måste vid varje alarm snabbt kunna urskilja vilket alarm det är och 
vilken åtgärd som krävs, den mentala belastningen kan bli mycket hög.

Det är en betydande mängd forskningsresultat som idag kan påvisa att buller kan 
medföra ökad risk för fysiologiska och psykologiska  effekter  som kan orsaka 
kortsiktig och långsiktig stress, störning, prestationspåverkan samt bestående 
hörselskada hos både barn och vuxna (Ljungberg, Neely, Lundström, 2004a; Hygge, 
Boman, Enmarker, 2003; Kjellberg, 1997; Smith, 1991; Smith & Miles, 1987).

Egenskaper hos alarm
Fem olika egenskaper bör vara uppfyllda för att ett alarm skall fungera bra (Patterson, 
1990).

Ett alarm måste kunna auditivt uppfattas av mottagaren. Alarmets ljudnivå 1. 
måste därmed överrösta det övriga bakgrundsbullret. Önskvärt är att alarmet 
ligger 30 dB över bakgrundsbullret för att mottagaren garanterat skall kunna 
uppfatta signalen.
Det är dock mycket viktigt att alarmet inte ligger över hörselskadlignivå. 2. 
Om bakgrundsnivån redan ligger nära en hörselskadlig nivå går det att 
genom noggrant utvalda frekvenser få alarmet att framträda ändå, t ex om 
bakgrundsbullret i huvudsak ligger i det  högfrekventa området kan alarmet 
konstrueras i mer lågfrekvent karaktär. 
Ett auditivt alarm bör inte starta för plötsligt. Stigningstiden på ett alarm går 3. 
dock att justera för att undvika detta. 
Alarmet bör vara utformat så att det inte stör den perceptuella förståelsen 4. 
för andra eventuella signaler som blivit utlösta samtidigt. Det bör inte heller 
störa en eventuell konversation som måste kunna föras under tiden som 
alarmet går. 
Ett väl fungerande alarm skall vara informativt. Mottagaren skall snabbt 5. 
kunna förstå att det är en nödsituation och vilken åtgärd som är nödvändig.

Röststyrda alarm
För att undvika risken att mottagaren har svårt att skilja mellan vad olika alarm 
betyder designas ibland alarm som konstruerade röster. Till skillnad mot ”symboliska 
ljud” så behöver inte mottagaren lära sig vad var och ett av arbetsplatsens alarm 
betyder, utan varningsmeddelandet Evakuera skall tolkas för exakt vad det är 
(Wickens et al. 2004). Det finns dock även begränsningar med röststyrdaalarm. 
Intalade eller konstruerade meddelanden drunknar lättare och är därför svårare att 
diskriminera i en miljö som har ett bakgrundssorl av tal. De maskeras även lättare 
i den nödvändiga kommunikationen som behövs för att vidta åtgärder till följd av 
alarmet  och i de fall att flera meddelanden ljuder samtidigt tenderar de att maskera 
varandra (Wickens et al. 2004).
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Subjektiva bedömningar av alarm
Många studier av auditiva alarm beaktar idag till stor del enbart subjektiva 
bedömningar av den auditiva signalen. Studier har gjorts på relationen mellan 
subjektiv upplevelse av hur angeläget ett meddelandet är (intalade varningssignaler) 
och själva varningssignalens utformning. Till exempel  i en studie av Hellier & Edworthy 
(2002) användes olika typer av intalade varningsmeddelanden som spelats in eller 
skapats och utformats på ett sådant sätt att de skulle uppfattas som brådskande, 
mindre brådskande och monotona. Försökspersonerna i studien fick sedan göra 
en subjektiv bedömning av hur brådskande orden i varningssignalen upplevdes. 
Studiens huvudsyfte var att kunna särskilja betydelsen av det semantiska i orden 
(informationen i meddelandet) och den akustiska informationen (variationen i 
frekvens och tonhöjd) i varningssignalen för att se hur de uppfattas hos individen. 
Andra studier har bedrivits inom samma område men fokuserat på det fonetiska 
innehållet i auditiva varningssignaler och dess betydelse för den subjektiva 
upplevelsen (Edworthy, Hellier, Walters, Clift-Mathews and Crowther, 2003). Båda 
dessa studier kom till slutsatsen att den semantiska informationen i varningssignalen 
är betydelsefull för att individen ska uppfatta larmet som brådskande. 

Forskningen av auditiva varningsignaler och dess effekter på subjektivt upplevd 
brådska är mycket betydelsefull, men det är dock synnerligen viktigt att även få 
djupare kunskap om hur kopplingen är till en faktisk prestation. 

Relationen mellan subjektiva och objektiva mått
Hur ser relationen ut mellan en subjektiv bedömning och en faktisk prestation 
under ett kritiskt ögonblick? En djupare förståelse för hur individen agerar av ett 
auditivt alarm är dock nödvändig i en förlängning. Pritchett  (2001) och Woods 
(1995) lyfter fram betydelsen av en djupare kunskap av auditiva alarm. De hävdar 
att designen och utformningen av ett effektivt alarm är mycket viktig och beror till 
största del på vår förståelse för hur individens kognitiva processande hanterar auditiv 
information. Arbetsminnet som är en minnesfunktion som tillfälligt bearbetar och 
lagrar information  (Baddely, 2002) har visat sig vara känsligt för negativ påverkan 
i realistiska arbetssituationer på bland annat så väl fordonskörning (t ex Gugerthy, 
1997) som i flygledarkontroll (t ex Grönlund, Ohrt, Dougherty, Perry & Manning, 
1998). Båda dessa arbetsplatser är ofta utrustade med auditiva varningssignaler.

I kontrollerade experiment utförda av Prof. Dylan Jones forskargrupp vid Universitetet 
i Cardiff har effekter av buller på arbetsminnet studerats under en längre tid. 
Forskargruppen har utformat en teori utifrån deras resultat som mer vedertaget 
kallas för “the role of changing state”. Resultaten ifrån deras forskning har visat 
att ett ljud med varierande karaktär med en akustisk förändring i pitch, timbre 
eller tempo oberoende om det är tal eller bara toner har en starkt negativ effekt 
på seriell återgivning (minne för ordningsföljd)  i arbetsminnesminnesuppgifter 
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(Jones, Madden, Miles, 1992; Banbury et al., 2001). Dessa resultat är intressanta 
och applicerbara även i mer tillämpade studier av t ex auditiva alarm och dess 
relation till subjektiv upplevelse. Men sambandet mellan subjektiva bedömningar 
och prestationen i en arbetsminnesuppgift är inte enkel. I en studie med enbart fokus 
på exponering av irrelevant tal och prestationen i en seriell arbetsminnesuppgift 
upptäcktes att det finns en avgörande betydelse för hur prestationen blir, och det är 
hur många röster som presenteras och deras lokalisering. Den generella slutsatsen 
av studien var att ju fler röster som talar samtidigt ifrån olika håll har mindre negativ 
effekt på prestation än färre röster som individen kan lokalisera (Jones & Macken, 
1995). Banbury, Fricker, Tremblay och Emery (2003) har gjort en liknande studie 
och fann negativa effekter av intalade auditiva varningssignaler på prestationen i 
en seriell arbetsminnesuppgift. Där upptäcktes att med ökat antal repetitioner av 
varningsalarmen så ökade även den subjektiva bedömningen av upplevd brådska 
till handling. När varningsmeddelandena presenterades i en snabb ström ifrån olika 
håll (höger, vänster eller centrerat i hörlurarna) blev prestationen bättre i uppgiften 
men dessvärre så minskade den upplevda tydligheten i vad alarmen gällde och 
skattningarna av upplevd brådska gick ner.

Studier som inte fokuserat sig på varningssignaler men undersökt effekterna av 
bl a realistiska ljud och vibrationer ifrån fordon har inte kunnat verifiera något 
samband mellan de subjektiva skattningarna och prestation. Deltagarna i en studie 
av Ljungberg, Neely & Lundström (2004b) exponerades en gång för ett inspelat 
fordonsljud ifrån en skogsmaskin, en gång för en helkroppsvibration liknande de som 
finns i skogsmaskiner, en gång för båda stimuli och en gång utan exponering. Under 
alla fyra betingelser utfördes ett arbete i en korttidsminnesuppgift (korttidsminnet 
är likt arbetsminnet, dvs att det har funktionen att tillfälligt bearbeta och lagra 
information). Uppgiften gick till så att försökspersonerna fick se 2, 4 eller 6 bokstäver 
under några sekunder, de försvann och en bokstav visades, personerna skulle då så 
snabbt som möjligt ta ställning till om bokstaven funnits med bland de bokstäver 
som visats tidigare. Under och efter uppgiften gjorde deltagarna en bedömning 
av hur obehaglig och svår uppgiften var att utföra. En effekt av exponering på de 
subjektiva skattningarna upptäcktes men ingen faktisk nedsättning i prestation. 
Liknande studier har inte heller kunnat fastställa ett säkert samband mellan subjektiva 
upplevelser och objektiv prestation (Ljungberg K & Neely, 2007a; Ljungberg K & 
Neely, 2007b; Ljungberg K, 2007c).

Ny kunskap inom området är på gång
Förståelsen och frågeställningarna av hur auditiva alarm kognitivt processas och 
subjektivt upplevs hos individen är mycket komplexa och den forskning som 
bedrivs inom detta ämnesområde uppvisar inte samstämmiga resultat. Syftet 
med kommande projekt är därför att undersöka effekterna av intalade auditiva 
alarm såsom inspelade realistiska och syntetiska röster med olika semantiska 
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samt akustiska innehåll på i första hand prestationen i en seriell minnesuppgift. 
Resultaten skall sedan jämföras mot subjektiva bedömningar av stress, svårighet, 
upplevd tydlighet i meddelandet samt upplevd brådska.

Forskningsprojektet kommer att bedrivas vid School of Psychology, Cardiff University 
i Wales, tillsammans med Prof Dylan Jones och hans forskargrupp. Studierna 
kommer att utföras i institutionens laboratorier byggda för akustiskverksamhet och 
de laborationer som planeras kommer att ha en tydligt fältmässig och realistisk 
design, för ökad generaliserbarhet till arbetslivet.
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