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Sammanfattning 
Denna undersökning försöker ta reda på om och hur vi blir påverkade av extremt låga och 

starka basfrekvenser i området 0-40 Hz. En grupp bestående av 52 lärare/musikstuderande 

och icke musikstuderande fick bedöma vad de tycke, upplevde och försökte beskriva varför 

de tyckte som de gjorde, när de lyssnade på tre olika versioner av samma musikstycke. Utan 

lågfrekvent bas, original och förstärkt bas, slumpmässigt blandat. Arbetet går även in på 

teorier om människans hörsel och viljan till ’egenrörelse’. Resultatet antyder att deltagarna i 

undersökningen föredrog att lyssna till musik i ”balans” hellre än sådan, där man har förstärkt 

de låga basfrekvenserna.  

 

Nyckelord: infraljud, psykoakustik, lågfrekvent, vibrationer 

 

Summary 

This survey tries to find out if and how we can be influenced of extreme low and strong 

frequencies in the area 0-40 Hz. A group of 52 teachers/musicstudents and non musicstudents 

was trying to assess what they thought, experiences and tried to describe why they thought as 

they did, when they listen on three different versions of same musical piece. Without low 

frequent bass, original and strengthened bass, randomly mixed. Several different musical 

pieces was used in same survey. The work also makes a commitment to theories about the 

people's hearing and the will of ‘selfmotion’. The result gives a hint that participators in the 

survey, prefer to listen to music in “balance”, rather then music with reinforced low 

bassfrequencies. 

 
 
Keywords: infrasound, psychoacoustic, lowfrequent, vibrations
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1. Bakgrund 
 

Detta är ett skriftligt examensarbete av Thomas Pålsson, vt-2008. Ämnet har jag valt ut på 

grund av mitt stora intresse för just basljud sedan barnsben som dessutom ledde in mig till 

musikensvärld med nyckelorden, teknikintresse, bastuba och biologi. 

 Min far var radio och TV handlare precis som resten av pappas släkt eftersom min farfar 

var vd för Luxor radio och TV i Sverige och Norge under slutet av 60-talet och början av 70-

talet. Därav det tidiga teknik intresset, vilket också ledde mig vidare att på högstadiet köpa 

dator istället för moped. Året var 1982 och var begynnelsen för hemdatorerna.  

 Efter ett år med blockflöjt på lågstadiet fick jag välja vilket instrument jag ville spela 

vidare på och utan tvekan valde jag mellan två: Bastuba eller kontrabas. Föräldrarna valde då 

tuban eftersom den gick in i bilen. 

 Från barnsben har min mamma inspirerat mig med information om allt inom biologins 

värld. Dessa tre ingredienser kombineras med en mycket god portion naturlig nyfikenhet på 

allt som finns i världen och hur allting hänger ihop och fungerar. Den första favoritboken jag 

hade var ”Så fungerar det”, och udda nog, när jag tänker på det, läste jag mest uppslagsverk 

och lexikon under min uppväxt mer än barnböcker. Med detta som bakgrund kan det vara 

lättare att förstå min frågeställning och varför jag vill veta mer om basfrekvenser och om de 

påverkar oss och i så fall hur, eftersom det knappt går att finna något lättillgängligt material, 

än mindre undersökningar i ämnet. 

 

2. Hur fungerar örat? 
 

2.1 Uppbyggnad, funktion 
 

Först, det grundläggande som kommer att genomsyra hela arbetet – örats funktioner. 

Örat är indelat i tre delar. Ytteröra, mellanöra och inneröra. Ytterörat består av öronmusslan 

och hörselgången. Öronmusslan alltså den synliga delen av örat består av elastiskt brosk och 

har som uppgift att fånga upp ljudvågorna. De förs sedan vidare in i hörselgången som leder 

ljudvågorna in till trumhinnan som sätts i svängning. Mellanörat är tomrummet innanför 

trumhinnan. I mellanörat finns tre hörselben, hammaren, städet och stigbygeln. De sätts också 

i svängning av trumhinnan och de leder svängningarna vidare in i innerörat genom ovala 
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fönstret. I innerörat 

finns snäckan och 

som är vårt 

hörselorgan, här 

finns också våra 

balansorgan 

båggångarna. 

Sinnescellerna för 

ljud ligger i snäckan 

och sinnescellerna 

för balans ligger i 

balansorganet. Både 

snäckan och 

balansorganet bildar 

ett system av kanaler med tunna väggar inne i små hålrum i tinningbenet. Kanalsystemet fyllt 

med olika vätskor beroende på vilken kanal de finns i. Rörelser i mellanörats ben som 

orsakats av ljudvågor, överförs till själva snäckan. En bindvävshinna som kallas basilar-

membranet och en benhylla delar snäckan i två våningar, övre trapprum och nedre trapprum 

(se bild 2). När 

rörelserna når ovala 

fönstret rör sig 

basilarmembranet. 

På membranet sitter 

sinnesceller med 

hårcellerna. Håren 

sticker ut i den 

vätskefyllda kanalen 

och ligger mot 

tektorialmembranet 

(se bild 3). 

Sinneshår, hörselhår eller hårceller är de celler som sitter på basilarmembranet som ligger på 

basalskivan i hörselsnäckan och omvandlar vibrationer orsakade av ljudsignalen till en 

nervimpuls (hörsel-förnimmelse) som förs vidare i hörsel-nerven till hjärnan. Membranet har 

Bild 1. källa: 
www.solunetti.fi/se/histologia/ 

Bild 2. källa: 
www.solunetti.fi/se/histologia/ 
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olika bredd, vid basen är 

membranet kort och högre 

upp är det längre. Det sätts 

i svängning på olika 

ställen beroende på vilken 

frekvens ljudet har.  

     Närmast ovala fönstret 

där stigbygeln sitter 

märker vi de högsta frekvenserna på upp till 20 000 Hz och längst in de lägsta ner till 20 Hz. 

Eftersom ljud är sinusformade vågor med olika långt mellan svängningarna så träffas alltså 

hårcellerna av olika frekvenser. Örats känselnerver är på så vis frekvensplats-avkännare  

eller platsavkodare.  

 

 

 

2.2 Balansorganen 
 

I innerörat finns balansorganen, det är tre båggångar (se bild 1) och två hinnsäckar. 

Båggångarna är tre kanaler som finns ovanför snäckan i tinningbenet. Deras uppgift är att 

registrera huvudets rörelser. Båggångarna är fyllda med vätska och de sitter vinkelrätt mot 

varandra. Varje båggång registrerar en sorts rörelse. I varje båggång finns en utbuktning där 

det finns sinnesceller med känselhår. När man rör på huvudet rör sig vätskan i båggångarna 

och känselhåren känner detta och skickar då impulser till hjärnan. På hinnsäckarnas botten 

finns det ett antal sinnesceller med känselhår som sticker upp i en geléartad massa. Massan 

innehåller små kalkkorn. När man böjer på huvudet trycker kornen på känselhåren som böjer 

sig. Sinnescellerna sänder då iväg impulser till hjärnan som översätts till en orienterbar känsla 

som hjälper oss att identifiera acceleration rörelsen inom X,Y och Z planet. 

 

 

 

 

 

 

Bild 3. källa: 
www.solunetti.fi/se/histologia/ 



 7

                              

Känselhåren i båggångarna böjer sig av 

vätskan när huvudet rör sig. Detta sker 

med den fysikaliska tröghetslagen. Vätskan 

är stilla medan huvudet flyttas – därför 

känner vi vad som händer.             

 

Kalkkornen lägger sig på känselhåren när 

man lutar eller rör på huvudet. De hjälper 

till att förmedla hur stark rörelsen är.                                   

                    

 

2.3 Bullerskador 
 

Oljud är detsamma som allt oönskat ljud vilket kan variera från person till person eftersom det 

är en personlig upplevelse. Däremot är buller oftast en generell beskrivning av en oönskad 

ljudmatta med de flesta hörbara ljudvågs frekvenser samtidigt. 

 Generellt säger man att utsätter man sig för bullernivåer över 85dB under en längre tid 

kan det leda till att man skadar de känsliga sinnescellerna i snäckan. Skadas de får man en 

hörselnedsättning och risken för att en bullerskada ska uppkomma är störst när man utsätts för 

starka plötsliga ljud. I svenska symfoniorkestrar har man uppmätt ljudstyrkor på 130 dB och 

som Thomas Anderberg i DN 2000 24-25 feb skriver: ”Volymen är nu så stark att musikerna 

petar i hörselskydd också i Brahmssymfonierna (. . . . ). Det låter stort men inte nödvändigtvis 

vackert.”  

     Och ur boken ”Ljuv musik och öronproppar” (se referenser) ”höga ljudnivåer ger för 

många intryck av potens och makt. Att vissa musikaliska kvaliteter försvinner på vägen spelar 

då mindre roll.” De skriver vidare om att en viktig faktor om varför vi spelar högt, är att vid 

höga ljudnivåer påverkas vi av basfrekvenserna så att vi känner det (dunket) i bålen eller i 

hela kroppen, som i sin tur ger en extra betydelsefull upplevelse totalt sett. Min fråga är lite 

stillsamt: Spelar vi så dåligt/dålig musik idag att vi måste höja ljudnivån för att vi ska tycka 

att den är bra? 

 

 

   Bild 4 & 5.  

källa: eget material 
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För redan elva år sedan skrev Per-Anders Hellström, akustiker, SdB 17 april 97. ”På Roskilde 

festivalen såldes 40 000 öronproppar. Nu använder snart alla rockmusiker och hela publiken 

öronproppar. Konsekvensen blir väl att de höjer 20 dB till. Det är korkat.”  Undra vad han 

skulle ha sagt idag? I miljöbalken (1998:808) står det:  

 

2 kap,  

2§ Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall 

skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och 

omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. 

 

3§ Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall 

utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som 

behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada 

eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig 

verksamhet användas bästa möjliga teknik. 

 

9 kap 

3§ Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk 

bedömning kan påverka menligt och som inte är ringa eller helt tillfälliga.  

 

En viktig aspekt att iaktta är buller i miljöer där inlärning pågår. Redan vid så pass låga 

ljudnivåer som 50-60 dB påverkas inlärningen negativt på grund av hjärnans bristande 

simultankapacitet, att under längre tid kunna filtrera ut viktiga sinnesintryck ur alla oviktiga. 

50 dB ligger i underkant av ljudstyrkan vid vanliga konversationer. Det som är lömskt är att 

om vi följer kurvan 50 dB (se bild 8) vid ca 1000 Hz ut mot 40 Hz, så kan vi se att vi inte 

längre kan höra ljudet, trots att ljudet ligger kvar på 50 dB.  

 40 Hz motsvarar 2400 varv i minuten på exempelvis en fläkt till ventilationen, vilket 

ändå är för högt varvtal för många ventilationsanläggningar. Hur påverkas vi av detta? 
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Bild 6. 

Bilden visar hur vårt hörande 
område ser ut, beroende på 
vilken frekvens (Hz) vi hör och 
vid vilken ljudstyrka (dB) 

2.4 Vår hörsel 
 

Ljud som leds in i vår hörselgång reflekteras 

mot trumhinnan och detta ljud kan samverka 

med det inkommande ljudet och förstärka det. 

Örat är som mest känsligt inom 1000 – 6000 Hz 

troligtvis på grund av att det talade språket 

ligger just inom detta område men det beror 

också på att hörselgången som är cirka 30mm 

lång har bäst resonans för ljudfrekvenser inom 

2,5 k – 3 k Hz. (anm. Noterna två struket C till 

fem struket C inom musiken, ligger mellan 

1000-4000 Hz.) Ljudet når trumhinnan som förstärks 

12-25 dB till ovala fönstret genom stigbygeln, 

eftersom skillnaden kan vara så pass stor kan det 

förklara varför vissa personer är mer känsliga än 

andra. Mellanörat har bästa ledningsförmåga för frekvenser mellan 100 – 8000 Hz och fäst 

vid stigbygeln sitter stigbygelmuskeln (stapediusmuskeln), som har till uppgift att dämpa ljud 

som ligger över 75-95 dB. Vårt centrala nervsystem får information och om nervsignalerna är 

för kraftiga aktiveras muskeln som håller emot för att dämpa insignalerna och skydda vår 

hörsel. Detta märker vi lättast när vi blivit utsatta för en längre tid av höga ljud och tycker oss 

uppleva att ljudnivån är lägre än den verkligen är, så kallad adaption. Fördröjningen på 

reflexen är en bråkdel av en sekund, vilket innebär att den inte omedelbart kan skydda örat 

mot plötsliga höga ljud.  

 

Bild 6. källa: Musikens 
ljudlära 
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Bilden visar hur stor ljudstyrkeförlust (dB) vi får vid olika frekvenser (Hz), vid 
olika åldrar.

När vi blir äldre förlorar vi känsligheten i de övre frekvensområdena först (se diagram nedan) 

 
 

Vilket till viss del kan bero på att de ljudupptagande funktionerna, trumhinnan, hammaren, 

städet, stigbygeln och ovala fönstret, i örat blir stelare med åren och förlorar en del av sina 

elastiska förmågor. 

 

Som tidigare nämnts är vår hörsel är inte lika känslig på alla frekvenser. När vi utsätts för 105 

dB ljudstyrka i vårt talområde upplever vi det som smärtsamt samtidigt som vi inte reagerar 

på samma vis vid låga 20 Hz förrän vi kommer upp emot 140-150 dB.  

 
 

 

Bild 8. källa: 
Musikens ljudlära 

Bild 7. källa: 
Musikens ljudlära

Bilden visar hur ljudkurvan i verkligheten ser ut, vid olika ljudstyrkor (dB), då vi 
uppfattar toner som lika starka genom vårt hörande område (Hz). En tydlig bild 
av att vi är mindre känsliga vid utkanterna av vårt hörande, speciellt vid 
basfrekvenserna. Exempel:  3500 Hz 60dB känns lika starkt som 20 Hz 95dB 
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2.5 Påverkan av bas 
Så fort vi rör det minsta på huvudet börjar hjärnan ta emot information från balans organen 

om att vi flyttar oss i en viss riktning och när hjärnan inte kan förstå vad det är som händer 

blir vi illamående och yrar, till exempel vid bilåkning eller sjösjuka. I de fallen får hjärnan två 

signaler - i bilen ser att vi rör oss, men hjärnan får ingen signal om att vi gör det, medan nere i 

båten uppfattar vi att allting på sätt och vis står stilla, men balansorganen skickar mängder 

med signaler om att vi rör oss. Det blir kaos med andra ord. Lättast kan man hjälpa huvudet 

genom att fästa blicken mot den fasta horisonten, så att hjärnan får något att förhålla sig till.  

     Jag vill göra en jämförelse mellan att ramla ifrån en balkong från tredje våningen och att 

åka berg-och-dalbana med hur vi kan tänkas bli påverkade av stark lågfrekvent bas. Om vi 

faller fritt, antingen ofrivilligt eller medvetet väljer att göra det, sätts kroppens försvar in för 

att överleva och vi får en adrenalinkick, ett rus. Precis som med det mesta och speciellt med 

kemiska droger blir vi lätt beroende. Kaffe, tobak, adrenalinkickar, narkotika, alkohol, sex, 

mat, musik o s v, man kan bli beroende av det mesta som finns runt omkring oss. Hjärnan har 

ett belöningssystem som gör att den vill att personen ska fortsätta med sådant som upplevs 

som positivt. När vi utsätts för starkt lågfrekvent ljud påverkas vårt balanssinne på ett sådant 

sätt som kan i vissa fall betecknas som samma känsla som vid fritt fall. Detta kan hjälpa oss 

att förstå varför vissa personer utsätter sig för starka basfrekvenser vid exempelvis konserter, 

för att kunna få en liknade kick som vid att åka berg-och-dalbana. Vi kan inte bestämma över 

hur vår kropp reagerar på stark bas, men vi kan möjligen i viss utsträckning vänja oss vid att 

uppfatta den som antingen något positivt eller negativt. 

 

3. Några olika infallsvinklar… 
 

3.1 Påverkan av låga basfrekvenser. 
   
Alla levande och döda föremål har en så kallad självresonans, det vill säga att föremålet börjar 

vibrera/svänga på grund av yttre påverkan. De flesta har hört talas om folk som kan sjunga en 

ton så att glas går sönder. En bro kan till exempel komma i självsvängning om en vind blåser i 

jämnt och kraftigt, därav också den gamla insikten att soldater inte ska marschera i takt över 

broar eller isar. Andra exempel med infrabas är högtalarsystemet som tillverkades för att 

förstärka effekten av en jordbävning katastroffilmen ”Jordbävning” från 1974 . Dessa 

högtalare orsakade att huset började självsvänga och höll på att gå sönder med biopublik och 
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allt. Jag kan även nämna Göteborgs Ullevi stadion som också började självsvänga under en 

konsert med Bruce Springsteen, sprickor och stöttor går fortfarande att beskåda under stadion 

samt skador på läktarna. Pink Floyd hade en konsert i Hyde Park och bas samt infrabas gick 

genom marken till närliggande vatten, där man nästa dag kunde konstatera att samtliga fiskar 

låg med buken uppåt, döda genom vibrationsskador.   

 

Balanssinnet påverkas av starka basljud som tidigare nämnts men hur är det då med 

frekvenser under 40 Hz? De flesta skrifter jag kommit i kontakt med, som exempelvis Teodor 

Kourkoulis S. arbete ”Hur ska jag få tryck i basen?” från 2007, behandlar enbart 

frekvensområden ner till 60 – 30 Hz och då talas det mest om hur ljudbilden och 

ljudmixningen ska göras eller vara i musiken för att ge ”tyngd” i låtarna. I Karin Åliviens 

arbete som behandlar ”….. om den subjektivt upplevda tyngden i musik. Avsikten med arbetet 

har varit att härleda ljudets fysiska egenskaper ur upplevelsen av tyngd och rörelse,….” från 

2007, finns inte heller där något svar att finna, faktum är att det inte är enkelt att finna 

material om ämnet överhuvudtaget vilket gör det desto mer intressant.  

     I avsnitt 21 säsong 3 ur tv-serien ”Mythbuster” undersöker man effekterna av lågfrekvent 

ljud och konstruerar en subwoofer med diametern 129,5 cm. För att driva denna behövdes 

mycket energi och uteffekten innan den gick sönder var skrämmande 161,3 dB vid 16 Hz!! 

Det är i det närmaste samma ljudeffekt som från en jetmotor. De gjorde även ett inslag om 

årliga tävlingar i vem som hade den starkaste bilstereoljudet, där man fick se hur papper 

trasades sönder i småbitar sekundsnabbt, bilplåtar som sprack, fogar som kunde gå sönder vid 

de enorma uteffekterna. Ändå gick en av programdeltagarna in och testade hur det lät inuti 

bilarna under några sekunder med en ljudstyrka på cirka 160 dB. Håret stod rakt ut på honom 

och lite vild blick när han kom ut men helt okej, förutom ett lättare illamående, samt 

beklagade sig över att hans lever blev påverkad.  

 

Myt eller verklighet?  Här och var kan man stöta på olika teorier kring hur ljud fungerar och 

påverkar lyssnaren och dennes upplevelse.   

 

Några av dessa teorier är: 

 

1. Vårt öra kan inte registrera så låga basljud men våra känselnerver i huden kan det och 

vi tolkar det som ljud. 
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Kommentar: 

En person som försöker känna ljudvibrationerna med hjälp av fingrarna eller med hjälp av 

andra känselnerver som sitter på huden kan förvisso känna det men bara med en väldigt grov 

bedömning om vad man känner/”hör”. Enligt docent Björn Hagerman vid Teknisk och 

experimentell audiologi på Karolinska institutet, kan vi som bäst känna frekvensskillnaden av 

en ters med känselnerverna i området ca 100-8000 Hz, vilket innebär i sin tur att vi märker 

och kan känna 0-20 Hz men då hör vi ändå inte i ordets rätta bemärkelse och kan inte urskilja 

vad för ton vi hör. 

 

2. Man kan INTE höra frekvenser under 20 Hz och inte heller känna det med hjälp av 

känselnerverna i huden. 

 

Kommentar: 

Den teorin är både rätt och fel, då man utsätts för en infrabas (lägre än 20 Hz) så kan man 

ändå höra bastonen, fastän vi inte sägs kunna höra under 20 Hz. Hur? Det mänskliga örat kan 

bara ta upp signaler mellan ca 20-20000 Hz. Det är sant men varje producerad ton börjar dela 

upp sig i övertoner. Övertoner: Om man går fram till ett piano och gör så att man kan känna 

på strängarna samtidigt som man tar en ton, kan man göra följande experiment. Håll ner den 

högra pedalen hela tiden och slå an en tangent långt till vänster. Känner man nu på strängarna 

så vibrerar inte enbart tonen vi slog an, vissa av de andra strängarna vibrerar märkbart i 

resonans till tonen som slogs an. Det är övertonerna till tonen vi tog. Varje ton som vi 

åstadkommer kommer att börja dela upp sig i övertoner. På så vis kan man i vissa fall tycka 

sig höra toner som egentligen inte hör. Detta är något man ofta utnyttjar inom musiken.  

Om infraljud (under 20 Hz) når vårt öra, registrerar hörseln övertonerna och flera olika 

känselceller i öronsnäckan aktiveras samtidigt och hjärnan ger oss signalen om vilken 

grundton (grundton = tonen innan övertonsserien) det borde vara som vi inte hör, eftersom vi 

strävar efter balans, grund, något att referera till. Återigen, precis på samma vis som inom 

musiken där vi kan klart höra en grundton i ett ackord fastän ingen grundton finns med, på 

grund av övertonsserien. 

 

 

 



 14

3. Örat tar emot ljudet men hjärnan registrerar inte signalerna. 

 

Kommentar: 

Det innebär i sig att hjärnan hade registrerat detta som en oviktig sak för vår överlevnad. Jag 

kan inte bevisa att det är viktigt för vår överlevnad, utan kan bara nämna en egen tes om att vi 

kanske behövde kunna höra infrabas av annalkande åska, jordbävningar, hjordar med bytes 

djur, etc. Men det faller ändå också på svaret på 2. Djur ”hör” / ”känner” detta och reagerar 

för att överleva, så som djuren flydde innan den stora tsunamin för några år sedan i Asien. 

 

4. Eftersom balansorganet är väldigt känsligt och lågfrekventa ljudvågorna ”trycker/ 

pressar” mot oss, kan våra balansorgan uppfatta denna svaga rörelse och skickar 

signalerna via hörselnerven till hjärnan som lärt sig förstå denna annorlunda signal och 

tolkar den som ljud. 

 

Kommentar: 

En intressant teori som stöds från olika forskarhåll. Vår hjärna kan omprogrammeras vid 

allvarliga skador för att överleva. Några exempel är att bära glasögon som vänder hela 

synfältet upp och ner eller spegelvänder det vi ser eller som personen på ett vetenskapligt tv 

program visade, att koppla ledningar från sin armprotes till bröstmuskelaturen och lära sig att 

styra protes-armen, handen och fingrarna med bara hjälp av nervimpulser ifrån dessa muskler. 

Naturligtvis blir det totalt kaos ett tag i hjärnan men efter ett tag omprogrammerar och 

anpassar sig hjärnan efter rådande förhållanden.   

     Eftersom vi kan känna så borde det också innebära att balansorganet skulle kunna ”höra” 

låga basljud som vi inte kan uppfatta med hörselnerverna och ljud förstärks via skallbenet 

men förvränger förvisso klangbilden. Dessutom skickas balansorganets signaler via samma 

signalsystem som från öronsnäckan, men det är olika ”ledningar” i samma ”rör” till hjärnan. 
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3.2 Om vi påverkas, hur är det med extremt låga basfrekvenser? 
För det första är det en subjektiv upplevelse och för det andra hittar jag inga klara 

vetenskapliga rön om ämnet. De få funna texter om ämnet handlar om små grupper av 

människor (8-25), vilket inte på långa vägar räcker för att ens generalisera enligt mitt tycke.  

Man kan dock hävda att som biologiska varelser har vi så stora likheter att man skulle kunna 

finna för alla 

människor 

gemensamma 

egenskaper genom 

att studera ett 

begränsat antal 

individer. 

Dessutom är det 

väldigt restriktivt 

att utföra 

mänskliga försök 

av etiska 

förståeliga 

anledningar, 

eftersom en del 

tyder på att 

kroppen kan 

komma att ta 

skada vid 

försöken på ett 

eller annat sätt. En 

källa som försökt 

att undersöka hur 

människokroppen påverkas är G. Rasmussen: ”Human body vibration exposure and its 

measurement” (http://www.zainea.com/body.htm) Rasmussen behandlar inte direkt infrabas 

och basljud utan vibrationer och vid vilka frekvenser kroppen börjar självsvänga, se bild 9, 

med vilka effekter det medför. Arbetet tar även upp att det är skillnad om vi står upp och 

påverkas från luften eller marken samt även om vi sitter ner, på grund av att vibrationer 

Bild 9. källa: 
www.zainea.com/body.htm 
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fortplantar sig genom kroppen på olika vis. Människokroppen är mycket komplex i sin 

uppbyggnad, så som leder, bålen, lungor (tomrum) och huvud med sin stötabsorberande effekt 

för att skydda hjärnan. Se bild 9. 

     Enligt figuren kan det vara av intresse att uppmärksamma att bara två områden har en cirka 

frekvens medan de andra har ett intervall. Det är huvudet ca 25 Hz och bröstkorgen ca 60 Hz. 

De båda områdena påverkas minst av olikheter mellan personer, stor liten, tjock smal, etc.  

     Vidare är bålen och skuldrorna de områden som påverkas av de lägsta frekvenserna 4 – 8 

Hz. I övrigt är det ben och leder som påverkas mest i bas och infrabas området enligt 

G.Rasmussen. 

 

Professor Ulf Landström skriver i en artikel från 1997, ”Det har fastställts att det är 

ljudexponeringens frekvens och styrka som avgör hur trött man blir. Låga frekvenser och 

ljudnivåer strax ovanför hörbarhetströskeln är mer tröttande än höga frekvenser och 

stressiga ljudnivåer.”, det vill säga att lågfrekvent ljud leder till bland annat trötthet och 

försämrad uppmärksamhet och är ett bekymmer för många trafikanter.  Detta är intressant ur 

den aspekten hur arbetsmiljöer påverkas av väldigt låga basfrekvenser och infrabas. Närmast 

tänker jag på ventilationssystem i lärande miljöer, hur de kan påverka inlärningen och 

prestationsförmågan hos barn, ungdomar, vuxna och lärare.  Bekymret är att ingen hör ett 

sådant problem och på så vis är det svårt att komma underfund med vad som gör att folk 

kanske ofta är trötta och har svårt att hänga med eller arbeta koncentrerat. 

Andra symtomer som kan uppstå, enligt G. Rasmussens försök,  

(se http://www.zainea.com/body.htm ) 

“Symptoms for vibration exposure at frequencies of 1 to 20 Hz are shown in Table 1. The 

frequency ranges given are those where the symptoms are most predominant.”  

           Symtom   Frekvens 
          Allmän känsla av obehag    4-9 
          Huvudet påverkas   13-20 
          Underkäken påverkas    6-8 
          Talet påverkas   13-20 
          "klump i halsen"   12-16 
          Värk i bröstet     5-7 
          Värk i bålen     4-10 
          “kissnödighet”   10-18 
          Ökad muskelanspäning  13-20 
          Påverkning av andningen    4-8 
          Muskel sammandragningar    4-9 
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3.3 Varför vill många ”känna basen” på exempelvis diskotek och 

konserter?  
 

Vi blir påverkade fysiskt genom att känna en stark bas och eftersom vi känner något mot vår 

kropp så innebär det att något pressar eller knuffar till oss. Att bli pressad eller knuffad är en 

rörelse och rörelser kan våra balansorgan och sinnen uppfatta. Undersökningar har gjorts 

tidigare och bekräftar att en del försökspersoners balanssinne blir påverkade av ljudnivåer på 

105 dB runt 100 – 240 Hz. I boken ljuv musik och öronproppar nämns en studie av Todd & 

Cody att människan har en önskan om ”selfmotion”. Det vill säga att vilja gunga, åka berg-

och-dalbana, vaggas osv. Därav påstår de att även musik påverkar oss till att vilja dansa och 

dans påverkar som sagt balanssinnet. Frågan är om man på en konsert kan ge samma 

stimulering med bara låga basfrekvenser och ljudnivå, så att det känns som att man dansar 

som vid möjligheterna till att verkligen kunna dansa? 

 

 

3.4 Vad är det som händer i kroppen, som gör att en del vill uppleva detta? 

Todd & Cody och G. Rasmussen spekulerar båda kring varför människor ibland vill känna 

musiken rent fysiskt. Det kan vara så att vi vill bli vaggade för att det känns tryggt, som när 

någon är ledsen eller rädd och antingen personen själv eller med någons hjälp håller om och 

börjar vagga personen. En del säger i min undersökning (som presenteras härnedan) att de vill 

känna basen i musiken för att det hjälper dem att känna pulsen i kroppen. Basen i sin tur är 

något som med riktigt låga frekvenser kan sätta olika delar av kroppen i självresonans 

(förstärkt fysisk känsla, se bild 7), vilket leder vidare till att man skulle kunna få känslan av 

att bli vaggad med hjälp av kroppens egen självresonans. Det intressanta är att eftersom vi är 

alla olika i storlek och form kanske, detta resonemang kan leda fram till varför man ”går 

igång” på olika musik. Varför man kanske lyssnar på olika typer av musik vid speciella 

tillfällen. Vilka delar av kroppen är det som vi i så fall försöker att få i självrörelse? En sak 

som skulle kunna stödja resonemanget är exempelvis att en del massörer gungar den 

masserade med lätt hand tryck mot nacke och ryggslut. Varje individ måste vaggas med sin 

egen kroppsfrekvens för att personen ska slappna av och mjukt kunna vaggas med. Kroppens 

självresonans hittas genom att massören med minsta möjliga energi får personens kropp att 

vagga. Fysisk lyhördhet är viktig i detta fall för att massören ska få önskad effekt.  
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 En tanke angående puls och självresonans som jag fått under arbetets gång: När en del 

personer spelar och kanske är lite nervösa, kan man lägga märke till att personens hjärt-

frekvens ibland kan influera förloppet, så att musikstycket tenderar att spelas lite snabbare, 

eftersom det är lättast att spela musikstyckets puls i samma puls som hjärtat håller. Det finns 

både litteratur och kurser om hur man bemästrar nervositet för att motverka de negativa 

effekterna. Om vi leker med tanken att vår hjärtfrekvens kan påverka hur musik och sång 

låter, borde då inte omvänt också musiken kunna påverka åhörarens puls? Varför väljer vi  

en viss sorts musik vid olika tillfällen i så fall?  

 

4. Frågeställningar 
De frågor som jag vill försöka få svar på genom denna undersökning är: 

 

1. Blir vi påverkade av låga basfrekvenser som vi inte kan eller knappt kan höra med örat?   

a. Om vi påverkas. Hur påverkas vi av extremt låga basfrekvenser? 

 

2. Varför vill många ”känna basen” på exempelvis diskotek och konserter?  

a. Vad är det som händer i kroppen, som gör att en del vill uppleva detta? 

b. Hur kan detta utnyttjas eller stävjas i orkestersammanhang? 

 

5. Metod 
Som metod använder jag mig av olika musikexempel som innehåller mycket lågfrekvent bas, 

ett frågeformulär med både kryssfrågor och följdfrågor. Varje musikexempel görs i tre 

variationer, med förstärkt bas, en utan ändringar och en med förminskad/borttagen bas. 

Variationerna blandas slumpmässigt och läggs på tre olika cd skivor. Målet är minst 60 

informanter, helst 100 för att få en kvantitativ mängd data att förhålla mig till. (När försöken 

är gjorda visar det sig att 52 informanter har deltagit totalt.) Dessa indelas i två grupper: 

Musikstuderande sista året, klass M4 samt övriga. Övriga är icke musikstuderande, 

musikstuderande t.o.m. årskurs 3 och lärare. Informanterna bjuds in till försöket, där de kan 

delta en och en eller flera på en gång. 
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5.1 Definition av fenomen och begrepp 
Ljud är alla typer av vibrationer som vårt öra kan uppfatta. 

Allt basljud och ljudfrekvenser är sinusformade ljudvågor.  

Bas i detta arbete är alla låga frekvenser från 0 – 40 Hz där den så kallad infrabas ingår från 

20 Hz och lägre. 

Ultraljud är frekvenser över 20 000 Hz. 

 

Benämningarna X1,X2 och X3 anger vilken version som används där  

X1 är 0-40 Hz förminskad bas till 0 dB  

X2 = originalet, det vill säga ”normal” och  

X3 är 0-40 Hz förstärkt bas med 12 dB. 

 

Benämningarna A, B, C, D och E anger vilken låt som används.  

A=gruppen Yellow – Oh yeah. 

B=filmmusik Gladiatorn – The barbarian horde 

C=artisten Rammstein – Sehnsucht 

D=filmmusik Gladiatorn – The mighty of Rome 

E=kompositör Richard Strauss - Also sprach Zarathustra op 30 

 

5.2 Tillvägagångssätt och utrustning 

 
Fem olika musikstycken valdes ut och kortades ner till en minut vardera. Urvalet skedde 

genom följande kriterier: 

• Ska vara en minut långa klipp där totalt fem olika stycken spelas upp tre gånger. 

• Ska vara varierande material, för att försökspersonen (FP) kanske tycker bättre eller 

sämre om viss musik. 

• Ska innehålla låga basfrekvenser och infrabas mellan 0 - 40 Hz. 

• Ska inte vara enbart musik som uppfattas generellt som ”behaglig” utan även 

motsatsen (obehaglig, skrämmande, kuslig) eftersom det är hur vi påverkas som 

undersöks (se frågeställningarna) 

• Ska i något exempel innehålla sång med text, eftersom det finns teorier som påstår att 

en djup basröst påverkar mer än en ljus samt att vissa lyssnar mer på musik med sång. 

Med andra ord ytterligare ett sätt att försöka bredda urvalet till undersökningen. 
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• Ska inte vara en så kallad ljudmatta därför att det kan komma att betecknas som buller. 

 

Varje musikstycke redigerades sedan på följande sätt, för att finnas i tre olika versioner: 

1. En version behölls i originalskick. 

2. I en version togs all basfrekvens bort mellan 0 – 40 Hz. 

3. I en version förstärktes området 0-40 Hz med 12 dB. 

 

Undersökningen genomfördes i en mindre lokal (plats för 36 personer) avsedd för filmvisning 

och har följande ljudanläggning: 

 

2.1 högtalar system av modellen: 

 Technics 2st och en subwoofer   

 Förstärkare  

 Dvd/Cd spelare 

 

Tekniskt uppspelningsbart område 20-20 000 Hz 

Högtalarna är spektrumeter kalibrerade för exakt återgivning av de fem musik exemplen. 

Volymen inställd på -26,0 dB 

 

Ljudmätning av bakgrunds basfrekvenser 0-40 Hz i rummet: ej uppmätt 

 

Inga försökspersoner fick veta något om vad som skulle spelas, förutom att det kanske kunde 

vara musik som de tyckte mer eller mindre om. Önskades det en kort paus mellan varje 

musikexempel så var det bara att säga till. Testet varade 15 - 20 minuter. 

  

5.3 Argument om undersökningens och formulärets utformning: 

 
 Varför fem musikexempel? På något sätt vill jag försöka få med ett så brett utbud av olika 

musikexempel, utan att för den skull låta undersökningstiden bli för lång och det var mest 

längden på denna som i slutänden avgjorde varför det just blev fem exempel och inte fler eller 

färre. 

 Varför tre versioner och inte två? Därför att med bara två exempel kan det komma att det 

bara väljs skillnaden mellan ’tycker jag om bas eller inte.’ Med tre exempel kan man bli lite 
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mer fokuserad på att jämföra versionerna. Med andra ord bättre bedömning och eftertanke. 

Speciellt med att kunna sätta ut vad man tycker är bäst och sämst. På så vis borde man kunna 

komma runt det mesta av problematiken om vad försökspersonen i fråga tycker om själva 

musiken i sig. Fyra exempel blir för mycket att kunna bedöma i samma undersökning. 

Dessutom förstärker ”vilken är bäst och sämst” frågan, den mer väsentliga som är fråga 4. 

 En minut långa, varför? Därför att jag undersöker hur vi påverkas, det vill säga våra 

känslor. Därför behöver lyssnaren höra lite längre än vad man kan tänkas behöva för att 

bedöma versionerna. Känslor behöver lite tid på sig för att göra sig tillkänna och förstärks 

med tiden. Är tiden längre på versionerna, kan det göra att informanterna tappar 

koncentrationen och börjar tänka på annat, dessutom tänker jag på att försökspersonerna ska 

kunna bibehålla högt fokus på uppgiften i totalt 15-20 minuter. Vilket är relativt lång tid, efter 

15-20 minuter kan dessutom hörseln avtrubbas och resultaten skulle kunna bli lidande i så 

fall, på grund av TTS (effekten av exponering för höga ljud att man tycks höra sämre men 

som är övergående efter en tids vila, så kallad TTS – Temporary Threshold Shift.) 

Exempelvis som uppstår vid disco/nattklubbs besök, en känsla av ”lock för öronen” eller 

”ringande”. Detta är en varningssignal som indikerar att öronsnäckans hårceller belastats 

hårdare än vad de mår bra av, enligt rapport 4 – skadliga ljud, Lund 2006.” 

 För att ge försökspersonerna en möjlighet att kunna ge en mer nyanserad bild av versioner 

och deras val, om de så önskar. Har jag lagt till frågan:” 2. Varför då?”. Dessutom är det 

möjligt att be om paus mellan musikexemplen ifall det behövs, vilket vissa personer kanske 

önskar. 

     Med frågan om hur stor den hörbara skillnaden mellan bästa och sämsta version vill jag 

kunna få svar på bland annat hur säkert försökspersonens svar är.  Det vill säga tillförlitlig-

heten på svaret.  

     I fråga 4 om vad som gav starkast känslor av de olika versionerna ville jag få reda på hur 

starkt påverkade vi blir av lågfrekvent bas, både positiva och negativa upplevelser räknas, 

eftersom jag endast vill veta om vi påverkas av lågfrekvent bas i musiken. Resultatet används 

som en form av ”styrkan på själva upplevelsen” och upplevelsen är det som 

försökspersonerna förhoppningsvis kommer att markera som bästa eller sämsta version av 

musikexemplen. 
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5.4 Omständigheter  som kan påverka undersökningen: 
      

 Till att börja med så är uppspelningsutrustningen i filmsalen och själva rummet något som 

kan påverkar ljudåtergivningen. Dels för att högtalarna, subwoofer och 

uppspelningsutrustningen endast når ned till en lägsta nivå på 20 Hz. Högtalare som kan 

reproducera infrabas är få och den uteffekt som behövs för ljudstyrkan i försöket är 

betydande.  

 Rummet i sig är avsedd för föreläsning och mindre filmvisning i skolsyfte, varvid ingen 

speciell utformning av rummet för akustikens skull är gjord. 

 Både metoden och frågornas utformning kan givetvis påverka svaren. När jag sitter med 

resultatet i handen och upptäcker att jag inte är helt 100% säker på att frågorna är de bästa att 

ställa eller om metoden som jag använder är den mest lämpliga. Jag har utgått ifrån den 

kunskap jag hade och sökt efter både metoder och sätt att ställa frågor på, men i slutänden 

kommer man nog alltid fram till att det finns mer kunskap att inhämta för att bli bättre och 

klokare till nästa gång.  

 Betydelsen av det som händer innan och under en testsituation kan vara svårbedömt. 

Personer på och omkring skolan visste troligen genom samtal med varandra och ett 

informationsanslag utanför bland annat testlokalen att det handlade om hur man påverkas av 

just basljudet. Alltså kan en del försökspersoner medvetet eller omedvetet redan innan 

undersökningen ha fokuserat extra mycket kring just detta.  

 Vidare har några informanter undrat varför jag gör undersökningen eller i vissa fall skrivit 

egna funderingar på uppsatta anslag, ex vis: ”Varför ska artister och publik behöva använda 

hörselskydd vid spelningar, när det försämrar kvalitén? Eller gör det det?”  Sådana 

kommentarer kan sätta igång tankar som: Högt ljud försämrar kvalitén, alltså är mycket bas 

dåligt därför att det låter mer. Jag menar inte att alla tänker på det viset, men möjligheten 

finns att någon gör det och då påverkar det resultatet.  

 Vidare finns möjligheten att försökspersonerna haft en bra dag eller en dålig sådan, trötta, 

pigga, mätta, hungriga, lugna, stressade, bryr sig om testet eller bara är där för kompisarnas 

skull, eller att jag bara fått med personer som rör sig i och omkring högskolan. 

 Det kan även tänkas att någon missförstår frågan: ”Vilken av de tre uppspelningarna tyckte du 

bäst om och vilken var sämst?”, eftersom musik tycke är individuellt kan det hända att någon väljer 

mellan ”pest eller kolera”, på så vis kan resultatet påverkas. Vilket även hör ihop med hur en persons 

tycke är om en vis musik genre, även här kan någon ha valt att tycka att den bästa versionen är den 



 23

som överensstämmer med den bild personen har om genre, även om det är den version som 

försökspersonen tycker sämst om. 

 Undersökningen försöker få fram huruvida vi blir påverkade, vad vi tycker och framför allt – vad vi 

känner/upplever. Alla dessa saker är mycket svåra att få ett enkelt svar på, vilket gör att jag inte 

kommer att få många klara svar och vidare undersökningar behövs för att säkerställa resultaten som 

kommer fram.  

  Även själva undersökningens första exempel A1-3 bör kanske ses som ett testexempel, 

eftersom efter A vet försökspersonerna hur det hela går till och vad som händer. Många olika 

faktorer kan förändra resultatet och det finns säkerligen flera till som jag inte har nämnt, men 

detta är ett pilotförsök för att se vart resultaten kan leda till.  
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5.5 Formulär undersökning 1 
Samma musikstycke kommer att spelas upp tre gånger. En gång med normalt, en utan bas 0 – 
40 Hz och en gång med 12dB förstärkt bas i området 0-40 Hz Vilken ordning av alternativen 
som spelas är slumpmässigt. 
Totalt fem olika musikstycken på vardera 1 minut kommer att spelas upp. Försöket tar max 20 
minuter att genomföra. Fyll i formuläret och tack för din medverkan. 
================================================================== 

A1. Vilken av de tre uppspelningarna tyckte du bäst om och vilken var sämst? (B=Bäst, S=Sämst) 

Första exemplet Andra exemplet Tredje exemplet 

 
A2. Varför då?............................................................................................................................... 

 
………………………………………………………………………………………………… 

A3. Hur stor var skillnad mellan den bästa och sämsta upplevelsen? (sätt kryss) 

Ingen alls märkbar skillnad ordentlig skillnad mycket stor skillnad 
  
 

A4. I vilken av de tre uppspelningarna fick du starkast känslor? (må bra, obehag, etc) 

Första exemplet Andra exemplet Tredje exemplet 

================================================================== 

B1. Vilken av de tre uppspelningarna tyckte du bäst om och vilken var sämst? (B=Bäst, S=Sämst) 

Första exemplet Andra exemplet Tredje exemplet 

 
B2. Varför då?............................................................................................................................... 

 
………………………………………………………………………………………………… 

B3. Hur stor var skillnad mellan den bästa och sämsta upplevelsen? (sätt kryss) 

Ingen alls märkbar skillnad ordentlig skillnad mycket stor skillnad 
  
 

B4. I vilken av de tre uppspelningarna fick du starkast känslor? (må bra, obehag, etc) 

Första exemplet Andra exemplet Tredje exemplet 

================================================================== 

C1. Vilken av de tre uppspelningarna tyckte du bäst om och vilken var sämst? (B=Bäst, S=Sämst) 

Första exemplet Andra exemplet Tredje exemplet 

 
C2. Varför då?............................................................................................................................... 

 
………………………………………………………………………………………………… 
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C3. Hur stor var skillnad mellan den bästa och sämsta upplevelsen? (sätt kryss) 

Ingen alls märkbar skillnad ordentlig skillnad mycket stor skillnad 
  
 

C4. I vilken av de tre uppspelningarna fick du starkast känslor? (må bra, obehag, etc) 

Första exemplet Andra exemplet Tredje exemplet 

================================================================== 

D1. Vilken av de tre uppspelningarna tyckte du bäst om och vilken var sämst? (B=Bäst, S=Sämst) 

Första exemplet Andra exemplet Tredje exemplet 

 
D2. Varför då?............................................................................................................................... 

 
………………………………………………………………………………………………… 

D3. Hur stor var skillnad mellan den bästa och sämsta upplevelsen? (sätt kryss) 

Ingen alls märkbar skillnad ordentlig skillnad mycket stor skillnad 
  
 

D4. I vilken av de tre uppspelningarna fick du starkast känslor? (må bra, obehag, etc) 

Första exemplet Andra exemplet Tredje exemplet 

================================================================== 

E1. Vilken av de tre uppspelningarna tyckte du bäst om och vilken var sämst? (B=Bäst, S=Sämst) 

Första exemplet Andra exemplet Tredje exemplet 

 
E2. Varför då?............................................................................................................................... 

 
………………………………………………………………………………………………… 

E3. Hur stor var skillnad mellan den bästa och sämsta upplevelsen? (sätt kryss) 

Ingen alls märkbar skillnad ordentlig skillnad mycket stor skillnad 
  
 

E4. I vilken av de tre uppspelningarna fick du starkast känslor? (må bra, obehag, etc) 

Första exemplet Andra exemplet Tredje exemplet 

================================================================== 

Allmänna frågor:  Man              Kvinna  

Om du vill känna basen i kroppen, varför vill du då det?  ......................................................... 

.......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 
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6. Resultat:  
Tabellerna på kommande sidor är uppdelade så att versionerna längst till vänster grupperas i: 

förminskad/borttagen bas (1), oförändrad/originalet (2), förstärkt bas (3), med 

musikexemplets bokstav framför siffran (A-E). Varje informant har på för varje 

musikexempel svarat vilken version de tyckte var bäst och sämst, detta markeras med en ”1” 

för varje gjort val. Flera personer kan ha valt samma alternativ och då stiger naturligtvis 

siffervärdet. Tabellerna delar även upp kvinnor och män, för att längre fram kunna analyseras. 

 Det finns fyra blåa tabeller som behandlar musikstudenter klass M4. I de fyra rosa 

tabellerna finns alla icke musikstuderande, musikstuderande t.o.m. årskurs 3 och lärare. De 

gröna tabellerna är samtliga 52 informanter från de blåa och rosa tabellerna.  

 Lägg märke till att i alla små tabeller som det i övre vänstra hörnet står ”redovisning 

totalt” är kvinnor och män sammanslagna och på en gång kan man se hur stark upplevelse 

informanterna fått av de olika versionerna, vilket framgår ganska tydligt när man tittar på 

varje gruppering X1, X2 och X3. Kolumnen ”+/-” är intressant för den visar om majoriteten 

tycker att versionen är övervägande positiv eller negativ. Ett högre värde åt det ena eller andra 

hållet betyder större skillnader. Resultatet fås fram genom att ta bästa minus sämsta värdet ur 

lilla tabellen innan. Mer om resultaten och tolkningar i kapitel 7. 

 

6.1 Resultat musikstuderande klass M4 
redovisn. kvinnor   starkast Män   Starkast  
 musiker Bäst sämst  upplevelse bäst sämst  upplevelse

A1 1 2 3 1 3 3 
B1 4 1 2 5 1 1 
C1 2 4 2 2 5 1 
D1 2 0,5 0 4,5 1 2 
E1 0 5 0 4 3,5 2 

              
A2 5 1 3 6 4 5 
B2 2 3 1 5 3 3 
C2 3 1 0 6 1 3 
D2 2 3,5 2 6,5 1 3 
E2 4 2 4 2 2,5 2 

              
A3 1 4 1 5 5 4 
B3 2 4 5 2 8 8 
C3 3 3 6 4 6 8 
D3 4 4 6 1 10 7 
E3 4 1 4 5 5 7 
  39 39 39 59 59 59 
       
       
              

Tabell 1.

Tabell 1, 1.1, 2 och 3  

Enbart musiklärar- 

studenter från klass 

M4, under sina sista 

månader efter fyra års 

studier. 
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  A B C D E 
Ingen alls 6 0 1 3 6 
märkbar 14 12 9 5 10 
ordentlig 4 7 12 11 5 

Mycket stor skillnad 1 6 3 6 4 
 

I tabell 3,6,10 och 12 under kolumnen ”+/-” betyder ett positivt tal att det är övervägande 

positivt många som tycker detta och ett negativt betyder övervägande negativa. Ett högre 

värde åt det ena eller andra hållet betyder större skillnader. Resultatet fås fram genom att ta 

bästa minus sämsta värdet. Exempel: tabell 2, A1: 2-5= -3, och B1: 9-2= 7 
 

redovisning      Styrka  redovisning   styrka 
 totalt bäst sämst  upplevelse  totalt +/- upplevelse

A1 2 5 6 A1 -3 6 
B1 9 2 3 B1 7 3 
C1 4 9 3 C1 -5 3 
D1 6,5 1,5 2 D1 5 2 
E1 4 8,5 2 E1 -4,5 2 

              
A2 11 5 8 A2 6 8 
B2 7 6 4 B2 1 4 
C2 9 2 3 C2 7 3 
D2 8,5 4,5 5 D2 4 5 
E2 6 4,5 6 E2 1,5 6 

              
A3 6 9 5 A3 -3 5 
B3 4 12 13 B3 -8 13 
C3 7 9 14 C3 -2 14 
D3 5 14 13 D3 -9 13 
E3 9 6 11 E3 3 11 
  98 98 98   0 98 
    deltagare: 19,6  

 

Kommentar: I tabellerna ser man halva siffror ibland ( ,5). Det är för att vissa informanter har 

skrivit att de inte har kunnat välja mellan två alternativ av versionerna och då valt att skriva 

”bäst” eller ”sämst” på två alternativ. Siffrorna längst ner i varje tabell kolumn är endast en 

kontrollsiffra för hur många svar som kommit in. Ett visst bortfall förekommer och det 

redovisas i tabell 8 längre fram.  

 

 

 

 

 

Tabell 2. 

Tabell 3. 

Tabell 
1.1.
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6.2 Resultat: Icke musikstuderande, studenter t.o.m åk 3 musiker, lärare 
redovisn kvinnor   starkast Män   Starkast 
vanliga bäst sämst  upplevelse bäst sämst  Upplev.

A1 6 2 3 7 6,5 7 
B1 3 4,5 4 3 12 3 
C1 2,5 6 2 3,5 10 3 
D1 3 2 3 5 7 1 
E1 4 4,5 5 3,5 9 7 

              
A2 3 6 7 6 4,5 9 
B2 5 3 3 11 2 6 
C2 6,5 2 4 5,5 5,5 3 
D2 6 3 4 6 5,5 7 
E2 5 2 4 11 4 9 

              
A3 3 4 2 6 8 3 
B3 4 4,5 5 7 5 11 
C3 3 4 6 10 5,5 14 
D3 3 7 5 8 6,5 11 
E3 3 5,5 3 5,5 7 4 
  60 60 60 98 98 98 
              
  A B C D E 

Ingen alls 4 7 2 3 6 
märkbar 23 15 18 15 17 
ordentlig 3 9 11 10 6 

Mycket stor skillnad 0 0 0 1 1 
 

redovisning      styrka redovisning   styrka 
 totalt bäst sämst upplevelse totalt "+/-" upplevelse

A1 13 11,5 7 A1 1,5 7 
B1 7 16,5 4 B1 -9,5 4 
C1 6 16 5 C1 -10 5 
D1 8 9 4 D1 -1 4 
E1 7,5 11,5 10 E1 -4 10 

              
A2 11 9,5 18 A2 1,5 18 
B2 15 5 12 B2 10 12 
C2 14 5,5 9 C2 8,5 9 
D2 9 9,5 6 D2 -0,5 6 
E2 17 5 12 E2 12 12 

              
A3 7 10 6 A3 -3 6 
B3 11 9,5 16 B3 1,5 16 
C3 11 11,5 18 C3 -0,5 18 
D3 14 12,5 21 D3 1,5 21 
E3 7,5 15,5 10 E3 -8 10 
  158 158 158   0 158 
    deltagare: 31,6  

 

 

Tabell 5. 

Tabell 6. 

Tabell 4, 4.1, 5 och 6 

Studenter från 

blandade klasser på 

musikhögskolan 

Ingesund (dock ej 

M4), lärare samt icke 

musikstuderande. 

Tabell 4. 

Tabell 
4.1.
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6.3 Resultat: Alla deltagare, uppdelat 
 

redovisn. kvinnor   starkast  Män   Starkast 
alla bäst sämst  upplevelse bäst sämst upplevelse
A1 7 6 4 8 10,5 9 
B1 7 6,5 5 9 12 2 
C1 4,5 10 4 5,5 15 4 
D1 5 2,5 3 9,5 8 3 
E1 3 9,5 3 8,5 10,5 9 
              

A2 8 6 11 14 8,5 15 
B2 7 5 5 15 6 11 
C2 9,5 3 4 14 4,5 8 
D2 7 7,5 3 11 6,5 8 
E2 11 4 9 12 5,5 9 
              

A3 4 7 4 9 12 7 
B3 6 8,5 10 9 13 19 
C3 6 7 12 12 13,5 20 
D3 8 10 14 11 16,5 20 
E3 6 6,5 8 11 15 13 
  99 99 99 157 157 157 
         
  A B C D E 

Ingen alls 10 7 3 6 12 
märkbar 37 27 27 20 27 
ordentlig 7 16 23 21 11 

Mycket stor 
skillnad 1 6 3 7 5 

 

 

TOTALT EJ SVAR             
Bortfall / ej svarat kvinnor   män    

 bäst sämst styrka bäst sämst styrka 
A 1 1 1 1 1 1 
B        
C        
D    1 1 1 
E        1 1 1 

insättes i totalt 1 1 1 3 3 3 
      (99+1=100)      (157+3=160)  

 

 

 

 

 

 

Tabell 7. 

Tabell 8. 

Tabell 7, 7.1  

Sammanställning av 

de båda föregående 

tabellerna 

1, 1.1, 4, och 4.1 

 

Tabell 8 

De ”tomma” svaren. 

För att visa varför 

vissa siffror inte går 

jämnt upp. 

Tabell 
7.1.
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6.4 Resultat: Totalt kvinnor och män 
 

 

Redovis.     starkast  redovisning   starkast 
totalt bäst sämst upplevelse  totalt "+/-" upplevelse
A1 15 16,5 13  A1 -1,5 13 
B1 16 18,5 7  B1 -2,5 7 
C1 10 25 8  C1 -15 8 
D1 14,5 10,5 6  D1 4 6 
E1 11,5 20 12  E1 -8,5 12 

               
A2 22 14,5 26  A2 7,5 26 
B2 22 11 16  B2 11 16 
C2 23 7,5 12  C2 15,5 12 
D2 17,5 14 11  D2 3,5 11 
E2 23 9,5 18  E2 13,5 18 

               
A3 13 19 11  A3 -6 11 
B3 15 21,5 29  B3 -6,5 29 
C3 18 20,5 32  C3 -2,5 32 
D3 19 26,5 34  D3 -7,5 34 
E3 16,5 21,5 21  E3 -5 21 
  256 256 256    0 256 
     deltagare: 51,2  
        

Redovisn.     starkast  redovisning   starkast 
totalt bäst sämst upplevelse  totalt "+/-" upplevelse
A1 15% 16% 25%  A1 -1% 25% 
B1 16% 18% 14%  B1 -2% 14% 
C1 10% 24% 16%  C1 -15% 16% 
D1 14% 10% 12%  D1 4% 12% 
E1 11% 20% 23%  E1 -8% 23% 

               
A2 21% 14% 51%  A2 7% 51% 
B2 21% 11% 31%  B2 11% 31% 
C2 22% 7% 23%  C2 15% 23% 
D2 17% 14% 21%  D2 3% 21% 
E2 22% 9% 35%  E2 13% 35% 

               
A3 13% 19% 21%  A3 -6% 21% 
B3 15% 21% 57%  B3 -6% 57% 
C3 18% 20% 63%  C3 -2% 63% 
D3 19% 26% 66%  D3 -7% 66% 
E3 16% 21% 41%  E3 -5% 41% 
  50% 50% 100%    0% 100% 
     deltagare: 51,2  

 

 

 

Tabell 12. 

Tabell 9. Tabell 10. 

Tabell 11. 

Kommentar: 
Tabell 11 är samma som 
tabell 9 fast visar svaren i 
procent istället. Likaså 
gäller för tabell 12  
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6.5 Resultat: jämförelse kvinnor män 
jämförelse kvinnor   män   

K<->M medel styrka % medel styrka %
A1 5% 20% -8% 29% 
B1 3% 25% -10% 6% 
C1 -28% 20% -30% 13% 
D1 13% 15% 5% 10% 
E1 -33% 15% -6% 29% 
          

A2 10% 56% 18% 48% 
B2 10% 25% 29% 35% 
C2 33% 20% 29% 25% 
D2 -3% 15% 13% 25% 
E2 35% 45% 21% 29% 
          

A3 -15% 20% -10% 22% 
B3 -13% 51% -13% 61% 
C3 -5% 61% -5% 64% 
D3 -10% 71% -18% 64% 
E3 -3% 40% -14% 41% 

 

  kvinnor män övervägande  Differens 
  medel x styrka medel x styrka Man/Kvinna   

A1 1,0 -2,3 M -1,3 
B1 0,6 -0,6   0,0 
C1 -5,6 -3,9 K -1,8 
D1 1,9 0,5 K 1,5 
E1 -5,0 -1,8 K -3,1 

          
A2 5,6 8,4 M 2,8 
B2 2,6 10,0 M 7,5 
C2 6,6 7,3 M 0,7 
D2 -0,4 3,2 M 3,6 
E2 16,1 5,9 K 10,1 

          
A3 -3,1 -2,1 K -0,9 
B3 -6,4 -7,7 M  -1,3 
C3 -3,1 -3,0   0,0 
D3 -7,1 -11,2 M -4,0 
E3 -1,0 -5,9 M -4,9 

Ett minus betyder en negativ totalupplevelse och ett positivt värde en positiv totalupplevelse. Om 

övervägande del är män (A2-E2) med positiva värden, innebär det också att kvinnorna inte tyckte detta 

lika starkt eller var negativa. Om övervägande del är män (A3-E3) men med negativa värden, innebär 

detta att kvinnorna tyckte mindre illa om (A3-E3) än männen och är då positivare till förstärkt bas. 

Differensvärdet är endast en siffra som talar om hur långt ifrån att tycka lika (0) mellan K & M.  

Exempel: tabell 14, E1. 5 är större än 1,8 alltså övervägande Kvinnor. -5 – (-1,8) = -3,1 alltså 

skillnaden mellan kvinnor och män är 3,1 och totalupplevelsen är negativ, alltså -3,1. 

Tabell 13 och 14  

Extra specifika tabeller från tabell 7 

för att se hur kvinnor respektive män 

har svarat procentuellt sett och för att 

kunna se eventuella skillnader. 

Tabell 14 

Medel x styrkan hämtas ur tabell 13.  

Exempel: tabell 13, E1.  
-33% x 15% = -495% 
-495%/100= -4,95 avrundat ger -5,0 

Tabell 13. 

Tabell 14. 
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7. Tolkning av data samt kommentarer 
 

 Jag upprepar att en del deltagarnas svar på vilken version de tyckte var bäst respektive 

sämst kan vara inkorrekta kanske på grund av missförstånd eller av andra anledningar,  

(se kap 5.4 Omständigheter som kan påverka undersökningen) 

 I både tabell 3 och 6 kan man se att deltagarantalet är 19,6 respektive 31,6 deltagare som 

ger totalt 51,2 deltagare, vilket beror på att en del försökspersoner inte har svarat på alla 

musikexemplen, det vill säga ett visst bortfall. Därför finns tabell 8 som visar var de saknade 

resultaten finns och om siffrorna ur tabell 8 läggs till i tabell 3 och 6 så blir resultatet: 51,2 + 

0,8 = 52 deltagare.  

  

 Det första som man kan lägga märke till från tabell 7-12, är resultatet på fråga: ”I vilken av 

de tre uppspelningarna fick du starkast känslor?”, det syns att förstärkt bas (X3) ger starkast 

upplevelse som både kan vara positiv eller negativ, följt av original versionen (X2) och 

svagast upplevelse första versionen utan bas (X1). Hur då? Deltagarna har dels valt vilken av 

versionerna som de tyckte var bäst respektive sämst. Detta ger att vi bör kunna få reda på hur 

många som tycker att en version var bra eller dålig. Exempel ur tabell 9 och 10, B3:  15 var 

positiva, 21,5 var negativa till version B3 och 29 har svarat att detta gav dem starkast 

känslor/upplevelse. 15-21,5= -6,5 är så många fler som var negativa än positiva. Detta ger då 

svaret att B3 har en svag majoritet av de som svarat tyckte att denna version var dålig 

generellt sett och som dessutom ger en stark upplevelse (29). 

I korthet: B3 ger en starkt upplevelse, som är svagt negativ generellt sett. 

Siffrorna kommer hädanefter att avrundas till närmaste heltal, då så pass små förändringar 

inte kommer att på något vis påverka slutsatserna. 

 

Av alla de svarande angav hälften att X3 gav den starkaste upplevelsen, medan 32% att X2 

gav näst starkaste upplevelse och en femtedel att X1 gav minst upplevelse. 

 

Min undersökning visar därmed att förstärkt bas i de låga frekvenserna 0-40 Hz ger starkare 

upplevelse.  

 

Det andra är om vi gör följande ekvation: Bäst – sämst = känslan av om det är övervägande 

positivt eller negativt. Återigen tabell 7-12 så ser vi att X1 (A1-E1) ger nästan ett neutralt 
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resultat förutom C1 som sticker ut. Därefter kommer X2 (A2-E2) med ett tydligt rent positivt 

tyckande från försökspersonerna och X3 (A3-E3) ger ett enbart negativt resultat.  

Det negativa i X3 förstärks väldigt kraftigt av styrkan i upplevelsen och är på så vis betydligt 

mer negativ än X1 som också till stor del är negativ men styrkan är dessutom den svagaste. 

 

Min undersökning visar också att förstärkt bas i de låga frekvenserna 0-40 Hz generellt ger 

en sämre totalupplevelse och känsla, medan en ”normalt” balanserad musik ger mest 

positiva upplevelse och känsla. 

 

Jag tycker även mig kunna se att utan bas 0-40 Hz ger nästan en neutral till något negativ 

upplevelse och känsla.  (förutom C1 som sticker ut ). C1-3 som betecknas hårdrock (Ramstein 

– Sehnsucht) är resultatet C3 näst intill neutralt om än lite negativt och C1 starkt negativ. Det 

kan tyda på att genre har betydelse, beträffande hur mycket stark låg bas det ska vara. Vilket 

också kan hänvisas till E1-3 som betecknas klassisk musik (Richard Strauss - Also sprach 

Zarathustra op 30), som är ett musikstycke som väldigt många har hört och tydligen har stark 

uppfattning om hur den ska låta. Där både E1 och E3 får klara negativa upplevelser medan E2 

uppfattas som bästa möjliga totalupplevelse. 

 

Tabell 1-3 och 4-6 är intressant ur synvinkeln av utbildade musiker i jämförelse med icke 

utbildade, ej färdigutbildade musiker samt tre lärare från musikhögskolan. I båda fallen är 

fortfarande X3 det som ger starkast upplevelse följt av X2 och X1, men i tabell 4-6 är både 

upplevelsen och styrkan mer spretiga och inte lika jämna som i tabell 1-3. Detta gör det 

givetvis mer svårtolkat men man kan dock ändå urskilja att musiker verkar ha en tendens till 

att tycka om mindre bas (X1), medan den andra gruppen verkar tendera att tycka om X3. De 

två största skillnaderna är B1-3 och D1-3 som är filmmusik. Här skiljer de båda grupperna sig 

starkt åt. Varför det är så, går inte att svara på nu. En möjlighet av säkerligen många kan vara 

att musikerna söker balans medans övriga söker starkare upplevelse.  

 Den andra skillnaden är ur tabell 1.1 och 4.1. Här kan vi se hur stor skillnad 

försökspersonerna upplevde mellan den version de tyckte bäst om respektive sämst om. I 

tabell 4.1 ser vi att de flesta ligger från ”ingen alls”- ”ordentlig” med en medelnivå runt 

märkbar. Musikerna däremot (tabell 1.1) ligger från ”ingen alls”-”mycket stor” med en medel 

nivå runt ordentlig. Jag tolkar dessa data som att personer som har arbetat med musik under 

en längre tid verkar ha större känslighet för variationer i musik än de som har sysslat med 

musik under en kortare tid eller inte alls, men för att få ett säkrare resultat måste ytterligare 
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undersökningar göras med enbart icke musikstuderande, för att jämföra resultaten. Även om 

personer generellt sett, som har studerat musik längre borde ha lättare att höra skillnader i 

musik, så kan jag inte säga att det är korrekt, utan är bara min tolkning och ett antagande från 

min sida. 

 

 I samtliga tabeller gällande A1, A2 och A3 bör man ha i åtanke att detta var första musik 

exemplet, då kanske en del försökspersoner ännu inte förstod riktigt hur försöket skulle gå till, 

trots inledning och text på frågeformuläret.  

 

Tabell 13 och 14. Jämförelse kvinnor män. Ska tolkas på följande vis: 

Ett minus betyder en negativ totalupplevelse och ett positivt värde en positiv totalupplevelse. 

Om övervägande del är män (A2-E2) med positiva värden, innebär det också att kvinnorna 

inte tyckte detta lika starkt eller var negativa. Om övervägande del är män (A3-E3) men med 

negativa värden, innebär detta att kvinnorna tyckte mindre illa om (A3-E3) än männen och är 

då positivare till förstärkt bas. Differensvärdet är endast en siffra som talar om hur långt ifrån 

att tycka likadant, det vill säga ’0’ mellan kvinnor och män. Jag har räknat på följande vis:  

Exempel B1:  kvinnor 0,6 och män -0,6 och differensen borde vara 1,2 men eftersom ingen av 

de båda är dominant blir resultatet ’0’ (0,6 - 0,6 = 0). 

Exempel C3:  kvinnor -3,1 och män -3,0 och differensen är avrundat ’0’ eftersom båda tycker 

lika blir resultatet ’0’ (-3,1 – (-3,0) ) ger (-3,1 + 3,0 är ungefär = 0) 

 

Spekulation: Detta kan visa en svag tendens till att kvinnor och män tycker generellt olika när 

det gäller versioner med bortagen bas 0-40 Hz och förstärkt 0-40 Hz med 12 dB, men är 

överens om att balanserad musik är bäst. Män: X2 med dragning åt X1. Kvinnor: X2 med 

dragning åt X1 men accepterar X3 mer än män.  

 

Försökspersonerna hade möjlighet att beskriva varför de tyckte som de gjorde vid valet av 

bästa respektive sämsta version, samt försöka ge ett svar på frågan: Om du vill känna basen i 

kroppen, varför vill du då det? Det har blivit många svar och jag kan inte redovisa alla men de 

är relativt likartade. En del svar sticker ut ur mängden och de kommer jag även att inkluderar 

här nedan. 
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Angiven låt är den som personen skriver om: 

D3: ”Blir illamående av för mycket otydlig bas”- man 

C1: ”Den var skönast för öronen.” - man 

B3: ”Det första berörde mig mest, mest BIO – känsla.”  -kvinna 

C3: ” Tung bas aggressivt” – man 

B3: ”alldeles för mycket bas i 1:an!! Det skapade en oharmonisk obehaglig känsla.” - kvinna 

E1: ”Ingen botten i andra exemplet.” - kvinna 

A1: ”kändes som tydligast” - man 

C3: ”kändes mer intensivt å härligt i tredje exemplet.” - kvinna 

E3: ”1an var lite tunn kanske. . . ” – kvinna 

D3: ”Jobbigt för kroppen.” – man 

D1: ”Bra tryck i basen” – man 

D3: ”mådde illa av basen.” – kvinna 

B2: ”Tredje exemplet hade mer tryck, utan att vara jobbig för öronen. . . . ” – kvinna 

E1: ”En bra bas på ex 2 lät pampigt men det blev inget obehag. Ex 1 (E3) lät rätt tamt.” – kvinna 

D3: ”Mäktigaste upplevelse. Kändes maffigast med mycket basljud.” - kvinna 

A1: ”det är en beat låt, mycket bas är alltid bra.” - man 

B3: ”filmmusik – minnen – inlevelse. Intrycken påverkar hela kroppen bättre.” - man 

E3: ”I första exemplet fanns ingen fyllighet.” (vald bäst E1) - man 

A2: ”den läskiga rösten lät äckligast på första exemplet, därför tyckte jag bäst om det.” – kvinna 

C2: ”tätare ljudbild.” – man 

E1: ”Det lät mer balanserat till musiken.” – man 

B1: ”Första exemplet (B3) – för otydligt, grumligt. Tredje – lagomt bra tryck.” – man 

B3: ”klarare ljudbild.” – kvinna 

 

Allmänna kommentarer: 

• ”Det är stor skillnad på vilken genre jag lyssnar på.” – man 

• ”Jag vill inte att basen går ut över musiken, samt vill jag att mina inre organ skall ligga kvar på 

samma ställe som de gjorde innan jag började lyssna på musiken.” - man 

• ”Basen är en mycket karaktärsgivande del och när basen känns så känner man musiken på ett 

annat vis. Den finns i kroppen.” - man 

• ”Det blir en starkare upplevelse när det är stark bas. Det kan vara att föredra på t.ex bio. 

Därför blir filmupplevelsen ofta starkare på en biograf med en schyst ljudanläggning.” - kvinna 

• ”man får känna att man lever :o)” - man 

• ”för att bli peppad och orka mer på träningen.” - kvinna 

• ”Man känner sig mer närvarande då. En dimension till, liksom djupare etc.” - kvinna 
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• ”kan gi litt kick. Litt uro, men bra endå.” – man 

• ”känslan av närvaro förstärks. Framför allt i filmmusik.” - man 

• ”när musiken är dramatisk. Basen är ej så viktig vid pop – rock – musik.” – kvinna 

• ”Det bygger upp en spänning som gör upplevelsen större.” – kvinna 

• ”Det beror på musikstil och sammanhang…..” – man 

• ”Den talar till djupare känslor och kan vara smått uppkåtande!” – kvinna 

• ”God fölelse at lyd skaper en så konkret og fysisk reakjon i kroppen.” - man 

• ”För att få en stadig pulskänsla!” – kvinna 

• ”Det ger en förstärkt musik upplevelse men det får inte ligga på hela tiden då blir jag 

illamående.” - kvinna 

• ”Jag blir helt konstig i huvudet då och tappar förståndet, och därför vill jag känna basen i 

kroppen.” – kvinna 

• ”nej, tack.” - man 

• ”En fysisk(kroppslig) kombination av höra ”inom” o känna ”utom”. Delvis beroende på 

repertoar och instrument!” – man 

• ”för att orientera mig rytmiskt & för den inre känslan.” – kvinna 

• ”Det ska förstärka upplevelsen, men inte påverka en fysiskt.” - man 

• ”Man får en tyngd i kroppen. Eller man känner sig stabilare i kroppen. Står stabilare på 

marken! Upplevelsen blir större i kropp o själ. Man börjar då andas med musiken.” - kvinna 

 

När man läser ovanstående kommentarer, skulle man kunna med föregående spekulation dra 

slutsatsen att fler män upplever mer tryck i basen i versionerna X1 och X2 än kvinnor som 

tycks uppleva X3 mer intensivt. Rent konkret svarar de flesta med att basen är till för att 

förstärka upplevelsen genom att ge en fysisk närvaro och stimulera fler sinnen så att den totala 

upplevelsen blir större. Speciellt vid film, dansställen och live konserter. I tillägg ska nämnas 

att alla svar inte var fullt läsliga och tages därför ej med på grund av att ingen fel citering ska 

behöva uppstå. Längre än så bör man nog inte spekulera utan en större och noggrannare 

undersökning, eftersom felmarginalerna är för stora. 
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8. Slutsats 
 

På frågan om vi blir påverkade av låga basfrekvenser som vi inte kan eller knappt kan höra 

med örat, anser jag mig funnit ett tydligt jakande svar. Förstärkt bas i de låga frekvenserna 0-

40 Hz ger starkare upplevelse. Vi blir påverkade, dock inte på det sättet jag hade trott ifrån 

början, som var att starkare bas skulle ge en positivare upplevelse, vilket inte var fallet. 

Dessutom hade jag hoppats på större skillnader på svaren och resultatet. Man ska också 

beakta att genre och större konserter kan ha betydelse för om personer vill ha förstärkt bas 

eller inte. Vidare kan vi även se en svag men övervägande negativt svar på att förstärkt bas i 

de låga frekvenserna 0-40 Hz ger generellt än sämre total upplevelse och känsla och normalt 

balanserad musik ger bästa positiva upplevelsen och känsla. Men också att personer som 

sysslar med musik skulle kunna vara mer mottagliga för skillnader i musik samt eftersträvar 

balans än personer som inte kommer i kontakt med musik på samma vis.  

 Hur vi påverkas av extremt låga basfrekvenser eller varför många människor vill kunna 

”känna basen i kroppen” är fortfarande osäkert. I vissa fall har försökspersoner sagt att de 

mått illa av för mycket bas och i andra fall tvärtom. Det är en övervägande tendens att 

generellt mår man dåligt av låga frekvenser om de blir för starka. Tidigare undersökningar 

inom området visar också på bland annat trötthet minskad koncentration, men försöks-

personerna har återkommande likartade svar, att vid tillfällen där de medvetet utsätter sig för 

stark lågfrekvent bas ger detta en förstärkt positiv känsla, i form av att kunna känna rytm, puls 

i kroppen och vilja röra på kroppen. Huruvida detta fungerar eller om kroppen tar någon form 

av skada eller får en läkande effekt, går inte att besvara i denna undersökning.  

 Hur kan detta utnyttjas eller stävjas i exempelvis orkestersammanhang, på dansställen 

konserter etc? Torde enligt denna undersökning vara tämligen lätt. Musik i balans upplevs 

oftast som starkt positiv inget annat. Ska balansen ändras åt något håll bör det i så fall vara åt 

mindre bas, för även om det ger en svagare upplevelse är den generellt sett positiv 

totalupplevelse. Vilket ska jämföras med att öka basen och få en säkert starkare upplevelse 

men generellt sett svagt negativ totalupplevelse. MEN flera personer har försökt förklara 

varför de vill ”känna trycket” i musiken på konserter, dansställen och liknande. Här kan man 

skydda hörseln genom att enbart förstärka basen i de lägsta områdena och bibehålla resten 

normalt, därför att enligt tabellen, se bild 8, tål örat betydligt starkare ljudnivåer vid de lägsta 

bas frekvenserna utan att ta skada. Man kan alltså få önskad psykoakustisk effekt med att 

enbart förstärka bas frekvenserna, utan att behöva vrida upp volymen, för att få samma effekt 
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som vid balanserad musik. Vilket på så vis skonar örat från allt för höga ljudnivåer. Vilket 

också bekräftas av läkaren och forskaren Erik Borg inom Hörselvetenskapens fysiologiska 

och medicinska delar på universitets sjukhuset i Örebro .   

 

9. Diskussion 

 
Nu när en del av frågorna är besvarade kommer många nya upp.  Hur hade resultatet blivit 

med en bättre ljudutrustning som ännu tydligare hade återgivit inspelat material? Hade man 

kunnat se en tydligare eller diffusare resultat? Troligtvis blir slutsatsen densamma men 

nyanseringarna hade kunnat bli bättre. Hur kan metoden och frågorna göras bättre? Svaren 

från försökspersonerna borde kunna få större säkerhet. Att ha kunnat undersöka fler än de 52 

personer jag nu fick med hade kanske också gett en annan bild. Tillika bör man betrakta 

försökspersoner från och runt omkring en musikhögskola som intresserade av musik på ett 

eller annat vis. Hur skulle resultaten ha blivit med slumpvis valda personer ur allmänheten? 

De resultat som syns i tabell 4-6  hade kanske förstärkts eller försvagats, vilket hade varit 

intressant att undersöka närmare. För det är just det som gör det försöket besvärligt, att få 

fram konkreta svar ur en undersökning där man frågar försökspersonerna vad de tycker, 

upplever och vad de känner! Det blir många olika osäkerhetsfaktorer som kan påverka svaren.  

 Vidare är även huruvida musikgenre påverkar vår upplevelse och kanske ännu mer 

intressant, hur musik med förstärkt bas kan påverka oss positivt på ställen med möjlighet att 

röra på kroppen, så som diskotek, konserter och andra allmänna dansställen och varför samma 

musik kan vid andra tillfällen kan få samma person att må dåligt. Kan det vara så att man kan 

jämföra musik med förstärkt bas, att den är negativ men då vi söker efter den på exempelvis 

dansställen är den positiv, med att vi upplever fritt fall obehagligt men när vi besöker nöjesfält 

med berg-och-dalbanor att samma upplevelse blir positiv? Vad är det som gör att vi vill 

uppleva att vår kropp sätts i rörelse? Tidigare har jag tagit upp om att människan vill bli 

gungad, vaggad och sättas i rörelse. Det går inte att frånse att gråtande personer ofta gungar 

sig själva eller någon som tröstar håller om och gör detsamma, psykiskt instabila människor 

håller många gånger om sig själva och vaggar sin kropp, att lyssna till musik man tycker om 

och det kan bli svårt att sitta still eller att det tillverkas stolar som går att fjädra/gunga på. Det 

är något som borde undersökas närmare. Ibland har jag fått känslan av nästan kunna se svaret 

men när jag försöker fästa blicken på den, så har svaret redan glidit undan.  
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 Genusskillnader är något som jag har försökt att hitta något om i denna undersökning, 

gällande om män och kvinnor påverkas på samma vis av låga basfrekvenser. I tabell 13 och 

14, som är specifika för att hitta skillnader mellan könen, med tillägg av nerskrivna 

kommentarer från försökspersonerna, går det att börja spekulera i skillnader. Det är intressant 

eftersom data och kommentarer pekar åt att kvinnor skulle kunna accepterar en starkare bas 

eller upplever den mer intensiv (enligt intervju frågorna) än vad män gör, vilket de också 

påpekar i en del fall. Vilket vänder upp och ner på det jag tror på, att män föredrar mycket bas 

och kvinnor antingen likadant eller mindre. Är det en förutfattad myt att om bullriga pojkar 

och män tycker mer om bas eller är det så att kvinnor har en större fysiologisk tolerans när det 

gäller starka låga frekvenser? 

 Det finns många frågor som inte får några svar i denna undersökning, vilket för mig gör 

att jag kommer att söka vidare på det som är obesvarat men också att kunna göra om denna 

undersökning med bättre utrustning, miljö e t c men framför allt med bättre kunskap, för att se 

om det blir samma resultat, eftersom det kan vara en slump att det blev som det blev. Eller?  
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